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يادداشت
 -7در جلد نخست ،در مطلبي با عنوان «روايت من» نکاتي را در بارة چرايي و
چگونگي تهيه و تنظيم کتاب داد بيداد براي خواننده توضيح دادهام .در جريان آمـاده
کردن جلد دوم بر آن شدم که توضيحات بيشتري در چنـد و چـون ايـن مجموعـه در
اختيار خواننده بگذارم که در ياداشتي ديگر در انتهاي کتاب آمده است.
 -2در پيوست کتاب آماري کم و بيش دقيق از زنـدانيان سياسـي زن در دورة
حکومت محمد رضا شاه ،همراه با نقشهها و بريدههايي از اعالميهها و مطبوعـات آمـده
است که ميتواند به شناختي بيشتر از آن دوره ياري رساند.
 -5در زندان اصطالحاتي معمول بود که چه بسـا بـراي خواننـدة نـا آشـنا بـه
فضاي زندان ،نا مأنوس باشد .ترجيح دادم اين اصطالحات را نيز به عنوان واژه نامه بـه
پيوست کتاب اضافه کنم.
 -2در پي انتشار جلد نخست ،بسياري از راويان پذيرفتند بـا نـام کامـ خـود
معرفي شوند .اين اسامي در فهرست آمده است .براي چاپ دوم جلد  7نيز نـام بيشـتر
راويان به طور کام خواهد آمد.

سپاس
بيگمان تهيه و تنظيم اين کتاب بدون اعتماد و ياري همـه جانبـة راويـان آن
ناممکن ميبود .انجام آن را مديون همة همبنداني هستم که در تمـام ايـن سـالهـاي
دراز از همراهي و همدلي با مـن دريـ نکردنـد .ايـن کتـاب متعلـق بـه همـة آنـان و
دستاوردي جمعي است.
مسئوليت تهية آرشيوي براي جمع آوري نوارها و نسخههـاي اوليـة گفتگوهـا،
تأييديههاي کتبي راويان ،حسابرسي به کمکهاي مالي و هزينهها و غيره را شمسـي
ورزنده به عهده داشته است .کار دشوار تهيه و تنظيم آمار ،نيز نقشههاي زندان زنان را
او انجام داده است .همچنين تهيه اسناد و مدارك مورد نياز در روند کـار را مـديون او
هستم که در تمام اين سالها ،همواره با جان و دل پشتيبان و همراه شـکيباي افـت و
خيزها و ناشکيباييهاي من بوده است.
برخــي از همبنــدان و دوســتان نيــز در گــردآوري اســناد و مــدارك ،تــدقيق
اطالعات ،تدقيق آمار ،پياده کردن نوار و کمکهاي مالي و فکـري حمايـت خـود را از
من دري نکردند.
به ثمر رسيدن اين کتاب را همچنين مديون دوستاني هستم که از جنبههـاي
ديگر در تنظيم آن به من ياري رساندهاند:
پسرم رامين از همان ابتدا که فکر تهيـة ايـن کتـاب بـه مهـنم رسـيد ،بـدون
کمترين مالحظة عاطفي با ايدهها ،توصيههـا و پيشـنهادهايش بـه مـن يـاري رسـانده
است .در کار صفحهآرايي نيز به تمامي وسواسهاي بجا و بيجاي من با شکيبايي توجه
کرد.
تدقيق بسياري از تاريخهاي مربوط به رخـدادهاي زنـدان و نـامهـا ،همچنـين
جمعآوري و تدقيق معناي تعداد زيادي از واژهها و اصطالحات زندان را مديون محمـد

31

اعظمي هستم که همواره بـا پيگيـري ،اطالعـات مـورد نيـاز مـرا يافتـه و در اختيـارم
گذاشته است.
ناصر مهاجر پارهاي نامها و تاريخهاي مربوط به رخدادهاي اجتماعي و سياسي
را در جلد  7تصحيح کرد .همچنين با توصيهها و پيشنهادهاي خود ،از مشوقان پيگيـرِ
کارِ من بوده است.
پـارهاي عنــوانهــايِ جلــد  7را مـديون همــا نــاطق هســتم کـه بــا ايــدههــا و
پيشنهادهايش ،به من ياري رساند.
فهيمة فرسايي و رضا ناصحي هريک جداگانه در بازخواني چنـدين بـاره و کـار
دشوار تصحيح و غلطگيريهاي تايپي ،دستور زبان و رعايت اصول سجاوندي ،تصحيح
پارهاي جملهبنديها در متن کتاب و ياداشتها و نيز توصيههايي در مورد شک ارائـه
جلد  7و  2نقش به سزايي داشتهاند.
بازخواني آخر براي غلطگيري جلد  2را مديون سيروس جاويدي هستم.
با اين حال مسئوليت کم و کاستيهاي کتاب با خود من است.
ويدا حاجبي تبريزي
پاريس ،خرداد  -7535ژوئن 2112
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اوين ،کميته مشترک

سياستهاي جديد
صديقه
چند روز بعد از تشکي حزب رستاخيز در  77اسفند  ،35شهين و من و تعداد
زيادي از زندانيان مرد را با گرداني نگهبان و سرباز مسلح ،دستبند بـه دسـت منتقـ
کردند به اوين .از همان لحظه که درِ سلولِ انفرادي به رويم بسته شد ،احساس کـردم
همچون يک تازه دستگير شده با من رفتار ميکنند .انگار نه انگـار چنـد سـال پـيش،
روزهاي سخت شکنجه و بازجويي را ماهها در سلولهاي انفرادي کميته از سـرگذرانده
و به هشت سال زندان محکوم شده بودم! يک سال هم بود کـه پـايم بـه بنـد عمـومي
زندان قصر رسيده بود.
دوباره روز از نو .پيوسته زير نظر نگهبان ،بدون ارتباط با ديگر سلولهـا ،بـدون
کتاب و روزنامه و مالقات ،با همـان يکدسـت لبـاس زنـدان ،بـيخبـر از همـه جـا ،در
سکوتي دلهرهانگيز روزها و هفتهها و ماهها به سر بردم.
تنها چيزي که در اين چند ماه دستگيرم شـده بـود ،ايـن بـود کـه نـه تـن از
زندانيان مرد (هفت فدايي و دو مجاهد) را در يک صحنه سازي کشته بودند.
سرهنگ وزيري ،رئيس ک زندان اوين هم سري به سـلول مـن زده بـود و در
پاسخ به اعتراضم از آن وضعيت ،با لحني پرخاشگرانه به «اطالعم» رسانده بود که«چه
خيال ک ردين؟ محکوم هم شده باشين محکوميتتون تموم هم شده باشه ،ما ميتـونيم
دوباره دادگاهيتون کنيم و اگر مستحق بودين اعدامتون کنيم!»
سخنان او تاييد ضمني کشتن  1تن زنداني ،و به گونـهاي آشـکار آزاد نکـردن
زندانيان پس از پايان محکوميت بود.
ليکن تا زماني که بعد از پـن شـش مـاه بـه سـلول عمـومي نـرفتم و شـاهد
ماجراهاي تازه و وضعيت همسلوليهاي اوين نبودم و از ميزان دستگيري و شکنجه در
کميته نشنيده بودم ،تصور نميکردم با تشکي حزب رستاخيز ،رژيم سياسـتي جديـد
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در پيش گرفته است .سياستي که رفته رفته با مجموعهاي اقدامات بيسابقه و قـوانين
تازه ،همچون تغيير تقويم رسمي خورشيدي با تقويم شاهنشاهي در مراسم بزرگداشت
پنجاه سال حکومت خاندان پهلوي .باال بردن قدرت تسليحاتي  ...و دسـت آخـر شـعار
مسخرة رساندن ايران به «دروازههاي تمدن بزرگ» به رهبري «آريا مهر» همراه شد.
اين سياست تازه ،در زندانها به صورت گسترش دستگيريها ،افزايش فشـار و
شکنجه ،آزاد نکردن بعد از پايان محکوميت ،باال رفتن محکوميتها و نخستين احکـام
ابد و اعدام براي زندانيان زن بازتاب يافت .پيش از آن ،باالترين محکوميـت زنـان ،اگـر
مسلح دستگير شده بودند ،ده سال بود.
ليکن از ميانة سال  32قانونِ ده سال زنـدان بـراي هـر گونـه فعاليـت «عليـه
امنيت» ،از پخش يک اعالميه گرفته تا شرکت در تظاهرات ،به اجرا گذاشته شد.
از آن پس ،تعداد دستگيرشدگان به «جرم»هاي ناچيز بيش از پـيش افـزايش
يافت .تا جايي که در اواي  33تعداد زندانيان زن از مرز دويست نفر گذشت.
کما بيش همزمان با به رسميت يافتن همين قانون بود که از انفراديِ اوين بـه
سلول عمومي برده شدم .نخستين چيزي که مرا به شگفتي واداشت ديدن شهين بود.
باورم نميشد شهين پس از گذراندن چنـدين مـاه در سـلول انفـرادي اويـن 3 ،سـال
تحم همة سختيهاي زندان ،در حالي که ميبايست چند ماه ديگر آزاد شـود ،هنـوز
بدون مالقات در سلول عمومي به سر ميبرد.
در آن زمان هرگز به مهنم خطور نميکرد کـه او را يـک سـال و نـيم پـس از
پايان محکوميت ،در سلولي معـروف بـه اتـاق «گالبـيهـا» ،همچنـان بـدون مالقـات
نگهدارند.
وضعيت بقية هم چندان بهتر از شهين نبود .دو نفر ازخانوادة رضاييها بودنـد،
سه نفر از خانوادة اعظمي و صفا .نقطـه مشـترك همگـي ايـن بـود کـه خويشـاوندي
متواري يا مخفي داشتند .سيمين خواهر شهين از سال  35به زندگي مخفـي رو آورده
بود .چند تن از دوسـتان نزديـک و دور مـن هـم مخفـي بودنـد و بـه گمـان سـاواك
ميتوانستم از زندان با آنان ارتباط برقرار کنم.
در آن سلول عمومي ،همه چون تازه دستگيرشدة زيرِ بازجويي ،پا درهوا و روز
به روز زندگي ميکرديم .هر لحظه نگران حادثهاي نا منتظره بوديم ،از کشته شدن يـا
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دستگيري عزيزي تـا بـازجويي و شـکنجة دوبـاره و ...وضـعيت روحـي دردنـاکي بـود.
همسلوليهاي من از يک سو بازجوييهاي سخت را پشت سر گذاشته و چندين سـال
يا چندين ماه بود با دشواريهاي زندان ،دوري از فرزندان و ديگر محروميتهـا دسـت
به گريبان بودند .از سوي ديگر سرنوشتشان با مرگ و زندگي يا دستگيري عزيزانشـان
گره خورده بود .تازه با اينهمه فشار ،نه مالقات داشتند ،نه کتاب و نـه پوشـاکي گـرم.
تنها اونيفورم زندان بود و بـس .حتـي اجـازة خريـد يـا دريافـت وسـيلهاي از خـانواده
نداشتند.
در روز فقط سه بار اجازة رفتن به دستشويي داشتيم و اگر «اضطراري» پـيش
ميآمد ،چارهاي جز استفاده از «سط ِ مخصوص» نداشتيم.
به ياد ميآورم که غذاي ويژه و پرگوشت زندان به مناسبت  2آبان ،تولـد شـاه،
مسموم از آب درآمد و همگي در سلولِ در بسته اسهال گرفتيم و «سـط مخصـوص»
بيست و چهار ساعته اشغال بود!
کمبود صابون دردسري ديگر بود .ما هفت هشت نفر تنها هفتـهاي يـک قالـب
صابون جيره داشتيم .براي شستن دست و رو ،لباسهاي زير و حمام .مجبور بـوديم از
بين خودمان «مسئول صابون» تعيين کنيم تا ناظر بـر ميـزان و چگـونگي مصـرف آن
باشد.
يادم ميآيد يکبار که شهين «مسئول صابون» بود ،شب خواب ديـده بـود آزاد
شده و دارد در خيابان راه ميرود که ناگهان تکهاي صابون روي زمين ميبيند .شتابان
آنرا برميدارد و با خوشحالي در دل ميگويد« ،آخ ،اضافه بر جيره است!»
وضعيت صفا از همه عجيبتر بود .اواي سال  35دستگير شده بود و بـيآنکـه
بتواند علت دستگيريش را حدس بزنـد ،دسـت و پـا بسـته و چشـم بسـته خـود را در
کميته روي تخت شکنجه يافته بود.
بازجويياش را با جزييات براي من تعريف کرده بود .تا جايي که يـادم هسـت،
ميگفت :همه چيز برايم چنان بيگانه و باور نکردني بـود کـه بـه کابوسـي وحشـتناك
ميمانست! شالقم ميزدند ،ناسزا ميگفتند ،هياهو ميکردند که تو صبا هستي! بگو که
صبا هستي! صبا خواهرم بود که مخفي بود و من از او خبري نداشتم .صـداها ،صـداي
آدميزاد نبود .نعرة حيوانها و غـولهـايي بـود کـه در داسـتانهـا خوانـده بـودم و در
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کابوسهايم ديده بودم .عربده ميکشيدند ،بگو! بگو! ...قرارت را  ...اسلحه را ،خانة تيمي
و جزوهها را و  ...نميدانستم چه بگويم ،چون نميفهميدم چه ميخواهنـد .نمـيدانـم
چگونه باور کردند که صبا نيستم .حاال ديگر قرار با صبا را ميخواستند .و قـراري بـا او
نداشتم.
شالق مـيزدنـد و مـيگفتنـد اسـم همـة آدمهـايي را کـه مـيشناسـي بگـو!
ميپرسيدم آخر کدام آدم؟ آدم فراوان است .فرياد ميزدنـد بگـو! همـه را بگـو! و مـن
بياختيار نام هر که جلو چشمم ميآمد بر زبان ميراندم .و اين ابتدا و انتهايي نداشت.
نام کتابي را بردند که تا آن روز نامش را نشنيده بودم .ميگفتند ،کتاب را چـه
کردي؟ کي برايت فرستاد؟ وامانده بودم .بعد در سين جيم کتبـي ،سـئوال شـده بـود،
کتابِ حماسة مقاومت را چه کردي؟ و به کي دادي؟ هر چه سوگند ميخـوردم اولـين
بار است چنين نامي ميشنوم فايده نداشت.
ترس ،ترس از چيزي که نميدانستم چيست سراپاي وجودم را فراگرفته بود و
به کارهاي نسنجيده وادارم ميکرد.

پرونده سازي
صفا و خانوادهاش را از بيرون زندان ميشناختم .دختري بود زيبا ،سرزنده و بـا
نشاط .قهقهة خندهاش آدم را به وجد ميآورد .آموزگـار بـود ،بـا تربيتـي آزادمـنش و
رفتاري ساده و راحت .قرار بود با جواني از خويشاوندانش ازدواج کند.
بعد از دادگاه و محکوم شدن به دو سال زندان ،تازه متوجه شده بود کـه همـة
آن شکنجهها و سئوال و جوابها به پروندهاي سياسي عليه خودش تبدي شده.
زماني که صفا را در آن سلول عمومي ديـدم ،بـه پايـان محکـوميتش نزديـک
ميشد .اگرچه مالقات نداشت ،ولي دل به آزادي خوش داشت .غاف از اينکه ساواك با
اجراي سياست جديد ،ديگر کسي را آزاد نميکرد.
صفا سرخورده و نوميد از آزادي ،رفته رفته از اشـتها افتـاد و حـال جسـمي و
روحياش بهمريخت .سخت نگران حالش بودم و در برابـر خـانوادهاش احسـاس ديـن
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ميکردم .خواهرش که معلوم نبود زنده بماند ،حاال اگر باليي سر صـفا مـيآمـد ديگـر
نميتوانستم به چشم خانوادهاش نگاه کنم .تالش مـيکـردم بـه اصـرار لقمـهاي بـه او
بخورانم .چشمان غمزدهاش را به زحمت باز ميکرد و با نگاهي که ديگر برق گذشته را
نداشت ميگفت « ،نميتونم ،بغض سنگيني راه گلوم رو بسته»
هر روز که ميگذشت رنجورتر ميشد تا آنکه نشانههاي بيماري عجيبـي در او
بروز کرد .تازه دريافتيم که او به راستي از يک بيمـاري جسـمي در رنـ اسـت ،شـايد
سيستم هورمونيِ بدنش بهمخورده باشد .سينههايش ورم کرده و دردناك شده بـود بـا
ترشحي چرکين ،و با کمترين تماس فريادش به آسمان ميرفت.
چارهاي نبود .به رغم وضعيت دشوار خودم ،از رئيس زندان سـروان روحـي در
خواست مالقات کردم و وضعيت مخاطره انگيز صفا و مسئوليت ساواك را به او ياد آور
شدم .پاسخ مسخرة سروان روحي اين بود که «اگه آزادش کنيم به سـراغش مـيرن و
اون رو ميبرن خانة تيمي و کشته ميشه ،اينجا زندگيش امنتره!»
هرچه تالش کردم به او بفهمانم که آدم بيمار به درد خانة تيمـي نمـيخـورد،
فايده نداشت .روشن بود که با سياست تازه نميخواهند حتي يک زنداني را آزاد کنند.
گويي با آزادي يک نفر هم جو ارعاب ميشکست.
چندي گذشت ،صفا را به بيمارستان ارتش بردند .پزشـک مقـداري دارو داد و
استفاده از سينه بند را برايش تجويز کرد .ليکن در اوين سينه بند جزو اشياء ممنوعـه
بود .کريمي ،بهيار ندانم کار بهداري اوين هم تنهـا تکـهاي نـوار پهـن در اختيـار صـفا
گذاشت.
سرانجام حاضر شدند به صفا مالقات بدهند و يک سينه بند از خانواده بگيرند.
ولي نه دارو و نه سينه بند ،ديگر از بدتر شدن حال او جلوگيري نکرد .قطره قطـره آب
ميشد .چهرة زيبايش به پيرزني ميمانست با چشماني بيرمق .غذا نخـوردن روال هـر
روزش شده بود .با اين همه ،دلش نميخواست بازجوها از آن بـاخبر شـوند و آنـرا بـه
حساب اعتصاب غذا بگذارند .از بازگشت دوباره به کميته و ديدن بازجوها ميهراسـيد.
با پافشاري و اصرار زياد پذيرفت که قضية غذا نخـوردنش را بـه زن حسـيني بگـوييم.
هنگامي که به زن حسيني گفتم و هشدار دادم که هر اتفاقي براي صـقا بيفتـد ،شـما
مسئوليد ،نگاهي عاق اندر سفيه به من انداخت ،يعني که«خودت وادارش کردهاي!»
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چندي نگذشـت ،او را از پـيش مـا بردنـد .لـيکن تـا يـک سـال بعـد از پايـان
محکوميت هم او را آزاد نکردند ،مگر با نزديک شدن ديدار صليب سرخ از زندانها.
پس از انقالب در زايشـگاه بـه ديـدنش رفـتم ،اولـين فرزنـدش در اثـر همـان
بيماري ،مرده به دنيا آمده بود.

نگران و کالفه!
با بردن صفا ،نگراني بيشتري سراغمان آمد .نکند او را به انفرادي برده باشـند!
نکند  !...نکند!...
گرچه حال خودمان هم چندان تعريفي نداشت .انتظـار ،بـيخبـري ،دلشـوره،
نگراني ،ترس و کالفگي!
يکي از روزهاي سرد زمستان ،خانم رضايي که مانند دخترش فاطمه او را عزيز
صدا ميکرديم ،از دادرسي ارتش بازگشت .بي آنکه سخني بگويد ،غمگين کنار بخاري
نشست.
ازش پرسيدم« ،عزيز چي شده؟ پرونده خوني چطور بود؟»
با چشماني پراشک آهسته زمزمه کرد« ،وکيلم گفت صديقه رو کشتن»
صديقه ،چهارمين فرزندش بـود کـه جـان مـيباخـت .آهسـته گفـت بخـوان!
پرسيدم« ،چه بخوانم؟» گفت« ،دو تا کفتر رو»
خواندم،

دوتا کفتر بوديم همخون و آواز  /شبا در لونه و روزا به پرواز
الهي خير نبينه مردِ «ساواك»  /که او تاي منو برده ز شيراز
همه همراه عزيز آرام آرام ميگريستيم.
يادم نيست تا کي تعداد ما در آن سلول تغيير نکرد و از دنيا بيخبـر مانـديم .نگـران و
کالفه بوديم .نگهبانها پشت در به گوش بودند و از «چشمي» در رفتار ما را زيـر نظـر
داشــتند .خــانم حســيني در رتبــة ســرنگهباني ،دســت از آزار و گــزارش پيوســته
برنميداشت .بازگذاشتن پنجره براي چند دقيقه هواي سالم ،بـا قطـع نفـت بخـاري و
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شکسته شدن دستة قاشق پالستيکي ،با بي قاشق ماندن پاسخ داده ميشد و الي آخر.
فريده ك .نام زن حسيني را «کره» گذاشته بود و برايش شـعري نيمـه فارسـي نيمـه
لري ساخته بود که هر روز کره مييادش اينجا  /بعد از سالم ميگـه چطـورين /پوليـور

يانه چرا سوختوندين /قاشق يانه چرا اشکوندين ...
براي آزار ما ،ساواك از هرچه در چنته داشت بهره ميبرد .بلندگويِ گوشة ديـوار ،کـه
همچون اللة بزرگِ گوش هر گاه ميخواست به حرفهاي ما گوش ميسـپرد ،يکـي از
وسيلههاي آزار بود.
با اينکه گاه موسيقي و اخباري دستچين شده پخش ميکرد ،لـيکن مـيدانسـتيم کـه
کاربرد اصلي آن گوش سپردن به حرفهاي ماست .خاموش که بود بارها صحبتهـاي
جسته گريختة آنور خط را شنيده بوديم .اسم بلندگو را گذاشته بوديم «سحر» .يـادم
نيست چرا سحر؟
فريده .با طنزي ويژه رو به گوشي بلندگو به لهجة لري ميگفت« ،آخـه سـحر،
همش گوش! يه کمي هم بخون»

ديدهها و شنيدهها
يادم نيست چند هفته يا چند ماه گذشت تا زندانيان ديگري به اتاق ما آمدنـد.
همه از انفرادي کميته يا اوين آمده بودند.
بخت با ما بود که طاهره را از سلولهاي انفرادي آوردنـد پـيش مـا .از قـرار بـا
کارهايش زن حسيني را مله کرده بود .از همان ابتدا که ماجراي بيماري صفا را شـنيد
شروع کرد به جور کردن نخهاي گليم ،حوله ،جوراب و هر چه بـه دسـتش مـيرسـيد
براي دوختن سينه بند .ما يک سوزن هم با اسم «منيژه» جاسازي کرده بـوديم .از اول
صبح که نگهبانها از رفت و آمد ميافتادند ميگفت« ،منيژه رو بدين کار دارم!»
در عرض چند روز از پارچههاي زيرپوش ،براي همه سينه بند دوخـت .و مـا را
از عذاب سينه بند نداشتن نجات داد .از آن پس ،هر بار کـه در بازرسـي بـدني سـينه
بندهاي ما را ميبردند ،طاهره دو باره با تمام انرژي دست به کار ميشد و از نو برايمان
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سينه بند ميدوخت.
طاهره يک پسر کوچک داشت و شغلش خياطي بود .علني زنـدگي مـيکـرد و
در عين حال با يکي از خانههاي مخفي رهبران مجاهدين رفت و آمد داشـت .اعجوبـة
غريبي بود ،سرسخت ،پرتحرك و پرانرژي .با اينکه شکنجههاي سختي از سر گذرانـده
بــود و نــاخنهــايش را کشــيده بودنــد و پاهــايش آش و الش بــود ،لحظــهاي آرام
نمينشست.
رفته رفتـه از زبـان کسـاني کـه از کميتـه بـه اتـاق مـا مـيآوردنـد ،در بـارة
سختگيريها و شکنجههاي بيسابقه در کميته ميشنيديم و هر روز که مـيگذشـت
بيشتر به ابعاد سياست جديدي که در کار بود پي ميبردم.
زهرا قلهکي از ميزان وسـيع دسـتگيري ،کشـته شـدگان ،اعـدامهـا و ضـربات
سنگين ساواك به فداييان و مجاهدين ميگفت .تعريف ميکرد که سلولهـاي کميتـه
از تازه دستگيرشدگان پر بود .خيليهـا را در راهـرو بـه زنجيـر بسـته بودنـد و کتـک
ميزدند و صداي زنجيرها در بند ميپيچيد .پشتِ درِ اتاق شکنجه زندانيها را به صـف
ميبستند و نوبتي به اتاق شکنجه ميفرستادند .شبانه روز صداي فرياد از هر گوشـهاي
بلند بود .راهروها و دستشوييها پر از خونهاي دلمه بسته بـود .پاهـا بانـدپيچي شـده
بود و خيليها روي زمين ميخزيدند .اغلب دخترها را ،روز اول در اتاق بازجويي لخـت
ميکردند .از بازجو شنيده بود کـه «همـة مـردم بـا اعليحضـرت موافـق هسـتن ،جـز
معدودي وطن فروش که همة اونها رو ميکشيم يا به زنـدان مـيانـدازيم و ديگـه آزاد
نميکنيم!» ميگفت ،کسي که پايش به کميته ميرسيد ،حتي هـي کـاره هـم بـود از
شکنجه در امان نميماند.
زري را مدتي بعد از پيش ما بردند و در سال  33اعدام کردند .يادش گرامي.

تفسير قرآن
گمان ميکنم ماههاي چهارم پنجم سال  33بود که خانم اعظم طالقـاني را بـه
سلول ما آوردند .او مرتب با خانوادهاش و همچنين با پدرش در زندان مالقـات داشـت.

سياستهاي جديد
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با ورود او ،قرآن هم به عنوان اولين کتاب به اتاق مـا راه يافـت .خـانم طالقـاني تـالش
مــيکــرد بــا تفســير قــرآن ،مــذهبيهــا را دور خــود جمــع کنــد ،شــايد «از دســتبرد
کمونيستها نجات دهد» .يا بهتر بگويم در صدد جدا کردن مذهبيها بـود .لـيکن بـه
اين کار موفق نشد .تا روزي که درهاي اوين باز شد ،اين جدايي در بند زنان رخ نداد.
يکي از همين روزها به بتول دزفولي مالقات دادنـد .در بازگشـت خبـر شـديم
خالهاش را از دست داده .بتول با تأسف و غم از خالة مهربانش برايمان گفت و بـه يـاد
آورد که در کودکي با چه محبتي هر سال به او عيدي ميداده است.
شب براي همدرد ي با بتول ،دوستان به شوخي و جدي از من خواستند قـرآن
بخوانم و مجلس ختم را بگردانم .ابتدا به تقليد از عبدالباسط قرآن خواندم و بعـد روي
چند پتوي تا شده «منبر رفتم» و به تقليد از آخوندها از سجاياي خالة بتـول گفـتم و
اين که هر سال به بتول عيدي ميداده است ،که همه زدند زير خنده.
دو روز بعد مرا به دفتر زندان خواستند .سروان روحـي در نقـش مسـلماني دو
آتشه شروع کرد به بازخواست که «شما که مسلمان نيستين چرا قرآن ميخونين و به
مقدسات توهين ميکنين؟»
دو روز گذشت قرآن را از اتاق ما بردند و چندي بعـد تقاضـا کننـدة آن خـانم
طالقاني را.
شگفت بود که چرا سروان روحي اين همه بـه قـرآن خوانـدن مـن حساسـيت
نشان ميدهد!
شگفتتر دفاع دوآتشة او از اسالم بود .پيشتر تظاهر شـاه و اطرافيـانش را بـه
مسلمان متديّن بودن ميشناختم ،ولي اينکه مأموران ساواك ناگهـان مـدافع دوآتشـة
اسالم بشوند بيسابقه بود.
در آن زما ن هنوز خبر نداشتيم که در پي تغيير ايدئولوژي بخشي از مجاهدين
به عنوان مارکسيست -لنينيست 1 ،تن از روحانيون سرشناس طرفدار آيتاهلل خميني
در اوين ،از درون زندان فتوايي علية مجاهدين و کمونيستها دادهاند.

دست به دست بدش به دست حسيني!
ناهيد ن.
تهراني (بهمن نادري پور) بازجويي بود با حافظهاي قوي و مطلع از گـروههـاي
سياسي .به ويژه چپها و گروههاي مسلح را با نـام و نشـان و ويژگـيهـا و تاريخشـان
حسابي ميشناخت .او هنگامي در دستگاه ساواك ارتقاء يافت که در جريـان سـياهک
رهبري عمليات حمله به پناهگاه چريکهـاي فـدايي را ،در قلـة کـاکو درجنگـ هـاي
گيالن ،به عهده گرفت.
تهراني قد بلند و هيک دار بود با چهره اي خشـن و جـدي .زيـر چشـمهـايش
هميشه کبود بود ،شايد از بيخوابيهاي شبانه .بند  5در کميتة مشترك ،حوزة اقتدار و
فرمانروايي او بود .بيصدا وارد بند ميشد ،عين مار مـيخزيـد تـو .بـرخالف رسـولي و
نوچههايش ،درِ بند را آهسته باز ميکرد و مـيلغزيـد تـوي بنـد .خـودش را بـيصـدا
ميرساند ته راهرو و انتخابهايش را از آنجا شروع ميکرد.
در راهرو هي صدايي شنيده نميشد .اما فضا گويي از حجمي که بدن تهرانـي
اشغال ميکرد ،سنگين مي شد و همچون موجي به سلولها ميرسيد .همـة سـلولهـا
حضور بيصدايش را حس ميکردند .نفسها در سينه حبس ميشـد .بنـد در سـکوتي
مطلق فرو ميرفت .اکنون قرعه فال به چه کسي افتاده؟
متهمي نبود که در بارة خشونت تهراني در بازجويي و شکنجه کـردن نشـنيده
باشد يا باجسم و جان تجربه نکرده باشد.
چند لحظه از ورود او به بند نميگذشت که صداي آرام ،اما ترسناکش شـنيده
ميشد که به نگهبان بند دستور ميداد« ،دست به دست بدش به دست حسيني!»
شايد به خـاطر داشـتن اطالعـات زيـاد و اطمينـان بـه ضـرورت وجـودش در
جمهوري اسالمي براي مبارزه با گروههاي چپ بود که تهراني پـيش از دسـتگيري بـه
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چندين مقام جمهوري اسالمي براي همکـاري نامـه نوشـت و دسـت آخـر کـارش بـه
دستگيري انجاميد .وقتي او را در حال گريه و زاري و طلب عفو درتلويزيون ديـدم کـه
به التماس ميگفت« ،تو رو به خدا من رو نکشيد ،هر طور که بخواهين بهتون خـدمت
ميکنم!» از ماللت و زبوني او احساس ترحم کردم و از اعدامش شاد نشدم.

کليد دار!
رسولي (ناصر نومري) شخصاٌ بازجوي من نبود .مسئول بند  ،2بند همساية مـا
بود .ما او را از صداي زنگدار ،خشن و وقيحش ميشناختيم که در تمام هفـت شـبانه
روز هفته ،حتي در روز جمعه که در کميته پرنده پر نميزد ،با حضور مـزاحمش همـه
را ميآزرد .زندانيان بند  2از دستش يک لحظه در امان نبودند .صبح جمعه ،اول وقـت
پشت در بند با صداي تو دماغي و لحن خاصي نعره ميزد «کليد دار!»
هنوز .وارد بند نشده ،رگبار فحش و ناسزاهاي چندشآورش در تمـام محوطـة
کميته ميپيچيد .درست بر عکس تهراني که با حضور سـنگين و سـاکتش بنـد را بـه
لرزه در ميآورد ،رسولي با حرکات و رفتارش موجود الت و رمل و بيشخصيتي بود که
براي زندانيها سوژة خنده و مسخره بود .البته نه جلوي رو ،بلکه پشـت سـرش .حتـي
بازجوها هم گاه مسخرهاش ميکردند.
رسولي هنگامي که در آبادان معلم بود ابتدا به عنـوان خبـرچين همکـاري بـا
ساواك را شروع کرد .بعد از لو دادن چند محف روشنفکري و دانشـجويي در منطقـه،
به عنوان بازجو به استخدام ساواك در آمد و زير دست عضدي به موقعيت شکنجهگـر
حرفهاي ارتقاء پيدا کرد.

اعدامي سلول 75
برخالف بازجوهايي نظير تهراني و رسولي ،بازجوهايي هم بودند که در لحظاتي
حس انسانيشان بر قساوت و بيرحميشان مي چربيد ،از جمله بازجويي به نام هوشـنگ
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که بعدها فهميدم نام فاميلش عقابي است .او در اواخر سال  32بازجوي من بـود .زيـر
دست تهراني کار ميکرد .قد کوتاه و خپ بود ،با صورتي تپ  ،سبي هـاي افتـادة کـم
پشت و چشمهايي پف کرده .طرز راه رفتن و حرف زدنش جاهلي بود.
يکي از شبها که عقابي و تهراني با هم به بند  2آمده بودند ،به سلول مـا هـم
سري زدند .من بودم و خواهرم نوشين و دختر خالهام شهال .تهراني طبق معمول مـا را
تهديد کرد که اگر حرفهايمان را نزنيم چنين و چنان مـيکنـد و  ...دسـت آخـر کـه
ميخواستند بروند ،عقابي رو به ما کرد و گفت« ،ديگه نشنوم که آواز بخونينهـا! آخـه
يک اعدامي داريم که بيچاره ميگه صداهاي آسموني و فرشتهآسا ميشنوه!»
تهراني چشم غرهاي به او رفت که يعني «خفه شو!» و در سلول را بست .اما ما
از حرف عقابي دستگيرمان شد که خوبست به آواز خوانـدن ادامـه بـدهيم .از آن پـس
برنامة هر شب ما اين بود که فرصتي مناسب به دسـت بيـاوريم تـا نوشـين بـا صـداي
دلنشيناش براي آن اعدامي ناشناس ترانههاي ،مرغ سحر ناله سر کن ،از خون جوانان
وطن و ،...بارون بارونه و گ مريم  ...را بخواند.
يکبار که براي شستن ظرفهاي غذا بـه دستشـويي رفتـه بـوديم ،بـر حسـب
تصــادف زنــداني ســلول  75را ديــديم .صــداي لنگ ـان پــايش را مــيشــناختيم ،امــا
نمي دانستيم که او همان «اعدامي» است .چهره اش زرد و پف کرده بود ،با پانسماني بر
پيشاني و سري تراشيده .پاي باند پي شدهاش را باال نگهداشته بود و لي لي مـيکـرد.
سرش را برگرداند و نگاهي به ما انداخت .نگاهي فراموش ناشدني.
نگهبان شتابان ما را از دستشويي بيرون راند ،اما ما توانسته بـوديم راز صـداي
پاي او را کشف کنيم .هر بار که او را از بند بيرون ميبردند ،گوش به زنـگ در انتظـار
شنيدن دو بارة صداي پاي او بوديم .روزي او را از بند بردند و ديگر صداي لي لـي او را
نشنيديم.
وقتي ما از سـلول  72بـه سـلول عمـومي  25در بنـد  5منتقـ شـديم تـازه
فهميديم که زنداني سلول  75جمشيدي رودباري از چريکهاي فدايي ،همان اعـدامي
بود که عقابي ميگفت .او در حين درگيري با ساواك زخمي و دستگير شـده بـود .امـا
ساواك شايع کرده بود که در درگيري کشته شده .گفته مي شد که او را براي معالجـه
به اسرائي فرستاده بودند .در سـلول عمـومي شـنيديم کـه عقـابي توجـه خاصـي بـه
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جمشيدي رودباري نشان مـيداده .هـر روز در سـلول او را بـاز مـيگذاشـته و مـدتي
طوالني در کنار او مينشسته و گپ ميزده ،شايد هم تحت تأثير او بوده.
در آن روزها بيشتر اوقات با همسلوليهايم در بارة رودباري و موقعيت خاص او
در کميته حرف ميزديم .پرسشهاي زيادي در مورد وضعيت او و توجـه عقـابي بـه او
برايمان مطرح بود .دامنة اين گفتگوها به طرز رفتار و خصوصيات بازجوهـاي مختلـف
کشيده شد .تجربة همگي ما نشان از آن داشت که شکنجهگران هم بـا وجـود يکسـان
بودن حرفة خشونتبارشان ،الزاماٌ يکسان نيستند .هريک ويژگيهاي خاص خودشان را
دارند و توجه به آن براي تشخيص موقعيتها در زندان پراهميت است.

سرافکندگي!
عضدي (محمد حسن ناصري) را زماني ديدم کـه در سـال  ،32دوران پـس از
پايان محکوميتم را در اوين ميگذراندم ،يا به اصطالح راي در زنـدان زنـان «گالبـي»
شده بودم.
عضدي در ابتدا زير دست حسينزاده کار مـيکـرد و در عـرض مـدتي کوتـاه،
تبدي به يکي از سربازجوهاي قهار ساواك شده بود .خشونت و کشيدههاي دردنـاکش
در ميان زن دانيان معروف بـود .هيکلـي درشـت و تنومنـد داشـت و اسـتخوان يکـي از
م هايش بزرگتر از ديگري بود .شنيده بودم زماني که دانشجويان دانشکدة حقـوق بـه
همکاري او با ساواك پي ميبرند ،در زد و خوردي متقاب م دست او ميشکند.
عضدي هنگام تحصي در دانشگاه تهران ،در عين همکاري با ساواك در جبهة
ملي هم به عنوان نفومي فعاليت مي کرد .شکراهلل پاکنژاد نيز در همان زمان در جبهـة
ملي فعال بود .از زندانيان مرد شنيدهام زماني که پاکنژاد دستگير شـده بـود ،عضـدي
همواره سعي ميکرد از رو به رو شدن با او بپرهيزد .هنگام سرکشي به بنـدها ،شـمارة
سلول پاکنژاد را از نگهبان ميپرسيده و هي وقت درِ آن سلول را باز نميکـرده .گويـا
اين طرز رفتار عضدي به مسئوالن باالتر گزارش ميشود و از آن پـس او بـه رو بـه رو
شدن با پاکنژاد تن ميدهد.
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مقامِ «آقا»!
حسين زاده يا عطاپور را بيش از يکي دو بار در اوين نديدم .شنيده بودم کـه از
سالهاي  32ارتقاء مقام پيدا کرده بود .قدي کوتاه و هيکلي نسبتاٌ الغر داشت با سري
طاس و لباني کبود و کلفت .هميشه يک عينک دودي به چشم داشـت و کراواتـي بـه
گردن که گرة بزرگ آن با قد و قوارهاش همخواني نداشت .در ميان بازجوهـا بـه مقـامِ
«آقا» رسيده بود .اما ريخت و هيبتش مرا به ياد «آقا قراضه»ها ميانداخت.
يکبار با وساطت يکي از دوستان عمويم ،به خانوادهام اجـازة مالقـات حضـوري
داده بودند .مالقات زير نظر حسين زاده انجام گرفت .پيش از هر چيز نطق غرايي کـرد
در مورد آرزوي روسيه براي دست اندازي به آبهاي گرم خلـي فـارس از زمـان پطـر
کبير .نطقش که تمام شد رو کرد به خواهرم نوشين و گفت« ،بدبخت بيچـاره! تـو کـه
فکر کرده بودي ليال خالدي ،اگه اين اعالميهها رو که ميخواستي پخش کني بـه يـک
بقال ميدادي به تو دوسير خرما نميداد».
بعد خطاب به پدر و مادرم با حالتي خبيث شروع کرد به نصيحت که«اگه شما
بچههاتون رو شالق ميزدين و درست تربيت ميکردين کارشون به اينجا نميکشـيد!»
و در تاييد حرفش توضيح داد که «يک روز توي اتاق برادرم يک اعالميه پيدا کردم ،بـا
کمر بند به جانش افتادم و اون قدر زدمش تا از حال رفـت .بعـدها کـه بـرادرم بـزرگ
شده بود روزي دستم رو بوسيد و گفت ،برادر تو مرا نجات دادي!»
آخر سر نگاهي انداخت به دختر خالهام شهال و به طعنه گفت« ،خانم دکتر! تو
مثالٌ مي خواستي براي خلق مبارزه کني؟ جون خودت! اگه گوشـة يـک اسـکناس 71
توماني رو بهت نشون ميدادن ديگه از اين حرفها نميزدي!»
حرفهايش به نظرم مسخره ميآمد و رفتارش مضحک .پيش خودم ميگفـتم،
«البد هرچه مضحکتر ،مقتدرتر و با نفومتر!»
همان لحطه تلفن زنـگ زد و حسـينزاده شـتابزده گوشـي را برداشـت .چنـد
کالمي حرف نزده بود که تلفن دوم هم شروع کرد به زنگ زدن .بـا دو دسـتش دو تـا
گوشي تلفن را چسبانده بود به دوگوشش و از اينور و آنور بله قربان گويـان ،دسـتور
مي گرفت .حالتش به قدري مضحک بود که من و شهال پقي زديم زير خنده و سـرمان
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را پشت مادرم قايم کرديم.
از زندانيان ديگر شنيدهام که حسينزاده ،برخالف خيلي از بازجوها ،در کـارش
خبره بود و سعي ميکرد در بازجوييها منطقش را هم به کار بگيرد .پس از قت  1نفر
از زندانيان (  1نفـر ازگـروه بيـژن جزنـي و  2نفـر از اعضـاي سـازمان مجاهـدين) در
تپه هاي اويـن ،روزي محمدرضـا شـالگوني از اعضـاء معـروف بـه گـروه فلسـطين بـه
حسينزاده گفته بود« ،چرا آنها را کشتين؟ شما قات آنهاييد .روزي بايد به اين مسئله
جواب بدين!» و حسينزاده پاسخ داده بود« ،آره! ما اشتباه کرديم».
ويدا! از خود تو هم شنيدم که يکبار حسينزاده براي متقاعد کـردن تـو بـراي
ندامت در روزنامه ها يا تلويزيون آمده بود به سلولت در اوين .در گفتگويي طوالني با تو
اين را پذيرفته بود ،دست کم در ظـاهر ،کـه سـاواك در مـورد پخـش دادگـاه خسـرو
گلسرخي و کرامت دانشيان از تلويزيون اشتباه کرده است.
زماني که حسين زاده در شکنجهگاه اوين سربازجو بـود ،دانشـجوي سـال دوم
علوم سياسي در دانشگاه ملي هم بود .بعدها با احراز پسـت رياسـت رکـن  2يـا شـايد
رکن  3ادارة ساواك ،به عنوان رابط مستقيم ثابتي معروف به «مقـام امنيتـي» ،ترفيـع
مقام پيدا کرد.

خيط شدن تيمسار
عصر جمعهاي بود در اواسط فروردين ماه .مرا به اتاق بازجويي مـيبردنـد .وارد
فلکه کميته که شدم صداي فـوارة آبـي را شـنيدم کـه در آن هـواي لطيـف بهـاري و
آرامش استثنايي فلکه چنان حـس دلپـذيري در مـن برانگيخـت کـه بـراي لحظـهاي
فراموش کردم در کميته هستم و دارم به بازجويي ميروم.
در اتاق بازجويي دو نفر از زندانيان مـرد روي صـندلي ارج دسـته دار نشسـته
بودند و قلم به دست داشتند روي ورقهاي سـفيد بـازجويي پـس مـيدادنـد .بـازجويم
هوشنگ عقابي يک صندلي به من نشان داد و ورقهاي جلويم گذاشت .روي آن نوشـته
شده بود :هويت شما محرز است ،فعاليتهاي خـود را بـه تفصـي شـرح دهيـد .يـادم

دست به دست بدش ...

ناهيد ناظمي
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نيست چندمين بار بود که اين پرسش از من ميشـد .بـا اينکـه معلـوم بـود ايـن نـوع
بازجوييها بيشتر جنبة تشريفاتي دارد ،اما ناچار بايد دو باره و به دقت تمام حرفهاي
قبلي را بنويسم .از اين همه تکرار کالفه بودم ،بيحوصله قلم را به دست گرفتم.
هنوز چيزي ننوشته بودم که ناگهان عقابي شـتابزده ايسـتاد و مبدبانـه سـالم
گفت .سرتيپ رضا زندي پور رئيس کميته با لباس و کاله نظـامي وارد اتـاق شـد .امـا
براي گذشتن از در اتاق مجبور شد سرش را خم کند تا به چارچوب در نخـورد .تـا آن
زمان زندي پور را نديده بودم .در بارهاش خيلي شنيده بودم ،اما در آن لحظه از ديـدن
قد دراز و هيک الغر و به اصطالح نيقليانيش و آن شيوة خم کردن سرش براي عبـور
از چارچوبِ در ،پيش از هر چيز خندهام گرفته بود .به زحمت جلوي خودم را گرفتم.
زندي پور وسط اتاق کمي مکث کرد و نگـاهش را دور اتـاق چرخانـد و جـايي
بهتر از لبة تخت سفري گوشة اتاق نيافت .با حالتي جدي و شق و رق به سمت تخـت
رفت ،اما به محض اينکه بدنش با لبة تخت تماس پيدا کرد ،تعادل تخت بهـم خـورد و
با آن دنگ و فنگ نظامي لحظهاي روي هوا معلق ماند و تمام قد روي زمين ولـو شـد.
تخت با محتويات و تشک افتاد روي سرش.
ديگر نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و پقي زدم زير خنده .دو زنداني ديگر بـه
اشاره و آهسته هشدار ميدادند که «نخند واال کتـک مـيخـوري!» امـا مـن هـر چـه
ميکردم نميتوانستم جلوي خندهام را بگيـرم .بـه خصـوص وقتـي عقـابي داشـت بـه
زحمت تيمسار را از زير تخت بيرون ميکشيد ،صداي خندة من توي اتاق پيچيد.
اما تيمسار لحظهاي مکث نکرد دمش را روي کولش گذاشت و در رفت .به نظر
مي رسيد که عقابي هم از خيط شدن تيمسار چندان بدش نيامده .لبخندي پنهـان بـر
چهرهاش نقش بسته بود و با لحن جاهلي در آمد که «همش تقصير اين ناهيد خانمـه
ديگه!» و کمي بعد همة ما را به بند بازگرداند.
آن روز داستان پر مالطي براي همسلوليهايم داشتم .تـا مـدتهـا ولـو شـدن
تيمسار روي زمين ،شده بود وسيلة خنده و تفريح در سلول.
يک بار هم در سلول  25که بوديم ،ناگهان در سلول بـاز شـد و تهرانـي بـا آن
هيک مهيبش همراه زنديپور وارد سلول شدند و پشت سرشان يک زنداني مردِ فـرن
به سر با نگهبان توي راهرو ايستادند .تهراني رو به ما با لحني تهديدآميز گفت« ،حـاال

 12دستگيري و بازجويي :اوين ،کميته

با پسرها رابطه ميگيرين؟»
زندي پور يکباره نه گذاشت و نه برداشت و با تعجب از تهراني پرسـيد« ،مگـه
دختر و پسرها را با هم به حموم ميبرين که با هم ارتباط گرفتن؟و»...
تهراني که انگار منتظر چنين گافي از جانب تيمسارِ رئيس کميته نبود ،هنـوز
جملة تيمسار تمام نشده ،شتابزده جلوي پرت و پالي تيمسار را گرفت« ،خيـر قربـان!
اينها از طريق مرس زدن با پسرها ارتباط گرفتن» و رو کرد به زنداني پسري که تـوي
راهرو ايستاده بود که «تو بگو چه شده؟»
زنداني که با پاهاي ورم کردهاش معلوم بود از اتاق شکنجه ميآيـد بـا صـدايي
لرزان از زير فرنچي که روي سرش بود خطاب به ما گفت« ،قضية مرس زدن رو شـده،
ديگه دست به اين کار نزنين!»
تهراني بعد از اين نمايش ،ما را تهديد کرد کـه «حـاال مـن مـيدونـم و شـما!
فکرهاتون رو خوب بکنين تا به من بگين چه کسـاني مـرس زدن و چـه چيزهـايي بـا
سلول بغ دستي رد و بدل کردن؟»
بعد از تهديدها از سلول خارج شدند و ما را در بهـت و حيـرت از بـياطالعـي
رئيس کميته باقي گذاشتند.
در زندان قصر بودم کـه در  21اسـفند  ،35شـنيدم مجاهـدين مارکسيسـت-
لنينيست سرتيپ رضا زندي پور را ترور کرده اند .ترور زندي پـور تعبيـر و تفسـيرهاي
زيادي را ميان زندانيان به همراه آورد .برخي کشتار  1تن از زندانيان را به انتقامجويي
ساواك از جريانهاي مسلح نسبت ميدادنـد ،برخـي آن کشـتار را برنامـهاي از پـيش
تعين شده مي دانستند .آنچه مسلم بود اين بـود کـه سـاواك از سـال  32يـک سـري
برنامه هايي را در دستور گذاشته بود که نتيجة آن بـراي مـا زنـدانيان تشـديد فشـار و
شکنجه بود و اينکه بعد از پايان محکوميت ديگر ما را آزاد نمـيکردنـد .مـن و دختـر
خاله ام شهال هـم از برنامـههـاي جديـد سـاواك بـي نصـيب نمانـديم .بـا پايـان دورة
محکوميتمان ،بدون هي توضيح و محاکمة مجدد ما را يک سال و چند مـاه ديگـر در
زندان اوين نگهداشتند .سرانجام در اواخر خرداد  33با نزديک شدن ديدار صليب سرخ
جهاني بود که آزاد شديم.

دمپاييها
اشرف
سيزدهم تيرماه  32بود که با دو خواهرکـوچکترم از يـک کوهنـوردي دو روزه
برگشته بوديم .خسته و کوفته ،ديگر ناي راه رفتن نداشتيم .فکر و مکرمان رسيدن بـه
خانه ،خوردن شامي مفص  ،نوشيدن چايي داغ و افتادن توي رختخواب بـود .نزديـک
خانهمان که رسيديم ،ديديم اه مح طور ديگري به ما نگاه ميکنند .تعجب کـرديم.
چون در محله بارها ما را با لباس کوه ديده بودند .اما هي وقت اين طـور بـه مـا نگـاه
نکرده بودند .به روي خودمان نياورديم .سرمان را انـداختيم پـايين و يکراسـت رفتـيم
طرف خانه .در که زديم جواني آراسته و با پيراهني مشکي ،يقهاي تا سينه باز و حالتي
الت منش در را باز کرد .با تعجب توي حياط را نگاه کردم ،دو جوان ديگر وسط حيـاط
ايستاده بودند .دلم هوري ريخت پايين .فکر کردم دوستهاي بـرادر کـوچکم هسـتند.
حتماٌ برايش اتفاق بدي افتاده.
وارد خانه که شديم از پنجرة رو به حياط ديدم مادرم ،زن عمو و دختر عمويم
و چند نفر از نزديکان با قيافههاي ماتم زده دور اتاق نشستهانـد .ديگـرحتم کـردم کـه
اتفاق بدي افتاده .خواستم وارد اتاق بشوم که يکـي از آنهـا محکـم بـازويم را گرفـت و
گفت« ،بفرمايين طبقة باال ،ازتان چند تا سـئوال داريـم ».در راه پلـه ،خـواهرم زينـت
سقلمهاي به من زد و اشارهاي به اسلحه کمري آنها کرد .تازه آنتنم گرفت.
اتاق باال به کلي زير و رو شده بود ،کوهي از کتـاب وسـط اتـاق ريختـه بـود و
تشکهاي پارة مب اين ور و آن ور افتاده بودند و برادر کـوچکترم در کنـاري نشسـته
بود .آنها چند تا سئوال کردند که «کجا بودين و با چه کسـاني بـودين؟» بعـد گفتنـد
بايد برويم جاي ديگري پاسخ بدهيد.
بي آنکه بتوانيم از مادرم که با چشماني نگران دم در ايسـتاده بـود وداع کنـيم،
هر سه را سوار ماشين کردند و بردند به کميتة مشترك.
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مدتي بعد بود که فهميدم مأموران ساواك در غياب ما شـبانه خانـه را اشـغال
کرده بودند .مادر و برادر و دختر عمويم که روي پشت بام خوابيده بودند از سر و صـدا
بيدار شده و مي بينند پـن نفـر دور پشـت بـام بـا اسـلحه ايسـتادهانـد و سـراغ مـا را
ميگيرند .تا يک هفته بعد از دستگيري ما ،خانه در اشغال ماموران سـاواك بـود و هـر
کس که در ميزد ،پس از بازجويي يا او را در خانه نگهميداشتند يا مـيفرسـتادند بـه
کميتة مشترك.
در ماشين هر طور بود به خواهر کـوچکترم کـه سـيزده سـال بيشـتر نداشـت
فهماندم که او هي چيزي از کارها و دوستيهاي ما نميداند .زب بود ،منظـورم را زود
فهميد.
در کميته بعد از بازرسي بدني ،اونيفورم زندان را پوشيديم ،اما چشمم کـه بـه
دمپاييها افتاد بي اختيار به نگهبان گفتم« ،اينها که به پاي غول ميخورن ،نه به پاي
آدميزاد!» با پوز خندي مشکوك گفت« ،حاال به پوشين بعداً اندازهتان ميشه!»
مرا يکراست بردند به اتاق شکنجه و با کاب شروع کردند به ضربه زدن به کف
پاهايم .نمي دانم چه مدت زدند ،چشمم را که باز کردم در بهداري بـودم .روز بعـد کـه
پاهايم مث متکا ورم کرد و کبود شد ،يکي از بازجوها شروع کرد روي پاهاي دردنـاك
و ورم کردهام ايستادن و لگد زدن .دردي وحشتناك در بدنم ميپيچيـد .روزهـاي اول
اين لگد کردن پاهاي ورم کرده را هم به حساب شکنجه ميگذاشتم ،اما بعد از دو سـه
بار متوجه شدم که اين شکنجة وحشتناكِ آخري براي خواباندن ورم پاهاست .بـا ايـن
حال دمپاييها ديگر به پايم نميرفتند.
بعد از چند روز پوست کف پايم در اثر ضربههاي کاب نازك شد و آبسـه کـرد.
در بهداري ،مح آبسه را چاك دادند و چرك و خـونش را خـالي و پانسـمان کردنـد.
آنوقت ديگر نه دمپاييها به پايم ميرفت نه قادر بودم کف پايم را زمين بگذارم .ناچـار
دمپاييها را به دستم ميکردم و روي زمين ميسريدم .اول فکر ميکـردم ايـن ابتکـار
خودم است .اما بعداٌ در راهروهاي کميته خيليها را ديـدم کـه مثـ مـن روي زمـين
کونخيزه ميکردند.
آن وقت تازه متوجة پوزخند نگهبان و معماي دمپاييها شدم.

دمپايي ها

اشرف ميرهاشمي.
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حسابداري و نيروي هوايي
روزهاي اول بازجويي نميدانستم در ارتباط با سازمان دسـتگير شـدهام يـا در
ارتباط با دوستي و آشنايي.
در سال  ،32زماني که از طريق خشايار با سازمان چريکهاي فدايي در ارتباط
قرار گرفتم مدت کوتاهي بود که از شرِ استخدام در نيروي هوايي خالص شده بودم.
بعد از ديپلم دبيرستان ،با فوت پدرم به علت مشکالت خانوادگي نتوانسـتم در
کنکور سراسري شرکت کنم .بر حسب تصادف و بي خيـال از عواقـب کـار در امتحـان
حسابداري ف ني براي نيروي هوايي شرکت کردم و قبول شدم .از سر ندانم کاري ،بعـد
از قبولي هم ورقة تعهد را امضا کرده بـودم .در آن لحظـه بيشـتر کلمـة «حسـابداري
فني» مهنم را گرفته بود تا ارتش .ولي از هر چه ارتشي بـود اکـراه داشـتم 21 .سـالم
بود ،در فضاي فکري و فرهنگي مخالف رژيم بزرگ شده بودم و در روابط خانوادگي بـا
گرايشهاي ضد رژيم آشنايي نزديک داشتم .در دبيرستان هـم بـا دوسـتانم يواشـکي
«کتابهاي ضاله» نظير رمانهاي ماکسيم گورکي ،جالل آل احمـد و مجالتـي چـون
سخن و فردوسي  ...را مي خواندم .اين فکر در خانوادة ما جا افتاده بـود کـه کشـورمان
بايد مستق باشد و هزينههاي بي در و پيکر نظامي بايد خرج سـر و سـامان دادن بـه
وضع مردم بشود.
بعد از شروع کار تازه متوجه شدم چه اشتباهي کردهام .هفتة دوم براي استعفا
به دفتر مراجعه کردم و شگفتزده دريافتم راه بازگشت را با آن امضاي کـذايي برخـود
بستهام .گفتند« ،کسي که اينجا استخدام ميشه ديگر نميتونه استعفا بده!»
چند ماه بعد ،درسال  21برادرم در ارتباط با يک گروه طرفدار مبارزة مسلحانه
مخفي و دستگير شد .طبق مقررات ارتـش مـن بايـد ايـن موضـوع را بـه اطـالع آنهـا
مي رساندم .اين کار نه تنها از من ساخته نبود ،بلکه به مبارزة بـرادرم عليـه رژيـم هـم
احترام ميگذاشتم.
مدتي تحت تعقيب قرار گرفتم .اما نميدانستم اين تعقيبها از طـرف سـاواك
است يا اطالعات ارتش يا هردو .ناچار مرتب مشغول قايم باشـکبـازي بـا آنهـا بـودم و
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خودم را بيخبر از مسائ سياسي نشان ميدادم .به ندرت به مالقات برادرم مـيرفـتم.
مو اظب بودم که کسي در مح کارم متوجه موضوع نشود .فکر و مکـري نداشـتم جـز
اين که از آن شغ لعنتي رهايي يابم .ولي مگر ميشد؟ از همکارانم شـنيده بـودم کـه
حتي بعضي از نظاميان براي رهايي از ارتش ،خودشان را به ديوانگي ميزنند.
در امتحــان ورودي دانشســراي راهنمــايي در رشــتة رياضــي امتحــان دادم و
پذيرفته شدم .هر روز بعد از پايان کار به دانشسرا هم ميرفتم.
چند ماهي نگذشته بود که برادر کوچکترم را هم به جرم کندن عکـس شـاه از
روي ديوار خيابان دستگير و چندين ماه زنداني کردند .مشـکالت خـانوادگي و گرفتـار
شدن در مقرارت شغلي ناخواسته ،ديگر فرصتي براي فکر کردن به دانشـگاه و شـرکت
در کنکور برايم باقي نميگذاشت.
به مرور در دفتر حسابداري با يک سري مقررات دست و پاگير ديگري هـم رو
به رو شده بودم که روحم خبر نداشت .مثالٌ روزي ما شصـت هفتـاد کارمنـد را جمـع
کردند و بعد از يک سخنراني مفص در بارة خطر «فعاليتهاي ضد امنيتي» و اهميـت
شناسايي آنها ،ورقه اي به هريک از ما دادند و از ما خواستند که تعهد بدهيم در ميـان
اطرافيان و در کالس هاي زبان کساني را که مخالف رژيم هستند گزارش بـدهيم .مـن
تنها کسي بودم که امضا نکردم و گفتم« ،من به عنوان حسابدار غير نظـامي اسـتخدام
شدهام و وظيفة ديگري ندارم» .سکوتي سنگين برقرار شد .بعضي با تعجب و برخي بـا
نگاهي گرم به من خيره شدند.
ناگزير سه سال و اندي در نيروي هوايي ماندم .کار ما حسابرسي و در خواسـت
قطعات يدکي هواپيماهاي نظامي از آمريکا بود .درخواست هر قطعه يدکي مث نيشـي
بود که به قلب من فرو مي رفت .حواسم جمع بود که موجودي انبارها و قيمتها را بـه
دقت زير نظر داشته باشم .سعي ميکردم هزينه هـا را بـه حـد اقـ برسـانم .اگـر چـه
مي دانستم اين تالش من تـأثيري در اصـ قضـيه نـدارد .همچنـان کـه روزي از مـن
خواستند قطعه اي گران قيمت را به ميزاني زياد سفارش بـدهم .بـا رجـوع بـه پرونـده
متوجه شدم که در انبار به اندازة کافي از آن قطعه موجود است .از آن گذشـته قيمـت
جديد چند برابر بيشتر اعالم شده بود .بعـد از حسابرسـي دقيـق بـه مسـتر نيکسـون،
کارشناس آمريکايي رجوع کردم و ميزان و قيمت قطعههـا را بـا او در ميـان گذاشـتم.
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خنديد و دستي به شانة من زد و گفت« ،همش درست است .درخواست کـن!» رفـتم
سراغ رئيس حسابداري .او هم تعجب کرد و گفت بـه فـالن سـرهنگ رجـوع کـن .آن
سرهنگ هم زنگي به ميستر نيکسون زد و بعد از رد و بدل چند کالم ورقـه را جلـوي
من گذاشت و گفت،
 اشکالي نداره امضا کن! آخه هم قيمتش زياده و هم اينکه در انبار موجوده! خنديد و گفت ،آخه جنگ ويتنام هم خرجش زياده! پس لطفاٌ خودتون امضا کنيننگاهي خشمگين به من انداخت و ورقه را امضا کرد.
هر روز که ميگذشت وابستگي برايم مفهومي واقعيتر و عميـقتـر مـييافـت.
وقتي ميديدم مارشالهاي آمريکايي پيشاپيش ارتشبدهاي ما بـراي بازديـد و نظـارت
وارد اتاق مخصوص نقشههاي مهم مربوط به امکانات بالقوه و بالفع نظامي مـيشـوند،
برايم دردناك بود.
سرانجام بعد از چند ماه ،يک روز صبح از طرف ضد اطالعات مرا احضار کردند
و با نگاه نگران همکارانم بدرقه شدم.
ساختمان شيشهاي و بسيار مدرن ضد اطالعات نيروي هوايي به نظرم عجيـب
و مخوف آمد .در يکي از اتاقها ،افسري بعد از بازرسي بدني ورقهاي جلويم گذاشـت و
از من خواست راجع به برادرم و دلي به زنـدان افتـادنش بنويسـم .مـن سـعي کـردم
حساب خودم را از برادرم جدا کنم .اما او شروع کرد به ناسزا گفتن به برادرم .از کـوره
در رفتم و گفتم« ،اگر او از نظر شما جرمي مرتکب شده در زنـدان اسـت .شـما اجـازة
توهين به او رو ندارين!»
با خشم مرا برد به اتاقِ رئيس ضد اطالعات ،تيمسار برنجيان .وارد اتاقي شـدم
بزرگ و سراسر شيشهاي و عجيـب و غريـب .افسـري پشـت ميـز بزرگـي پـر از انـواع
دستگاههاي تلفن نشسته بود و داشت با چند دستگاه به طور همزمان حرف ميزد .بـا
خوشرويي مرا تحوي گرفت و دعوت به نشستن کرد و به مکالمات همزمانش همچنان
ادامه داد .بيشتر مکالماتش حالتي سري داشت و دستوراتي بود براي بگير و ببنـد .بـه
نظرم رسيد که بخشي از آن مکالمات براي ايجاد رعب در مـن اسـت .مکالمـاتش کـه
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تمام شد شروع کرد به تهديد و اين که سـر چـه آدمهـايي را زيـر آب کـردهانـد .چـه
دخترهايي که تجاوز شدهاند و هي وقت جرأت نکردهاند بگوينـد و تـا آخـر عمـر بـي
شوهر مانده اند و غيره .آخر سر هم گفت« ،مثالٌ االن که تو اينجـا هسـتي هـي کـس
خبر نداره .اگه از اينجا بيرون نري خانوادت خيال ميکنن تصادف کردي!»
ترس برم داشت ،فقط به فکرم رسيد بگويم «ولي همه همکارانم متوجه شـدن
که منو به ضد اطالعات احضار کردين»
هر طور بود بر خودم مسلط شدم ،سعي کردم در برابـر تهديـدهايش واکنشـي
نشان ندهم و بيتفاوت بمانم .غذا را هم همانجا در حضـورش خـوردم و مجبـور بـودم
همراه يک مأمور به توالت بروم .مدام يک ورقه جلويم ميگذاشـت و سـئوال مـيکـرد.
سئوال ها گاه تکراري بودند و از من ميخواست به دقت جواب همه را بدهم .غروب مرا
مرخص کرد با اين تأکيد که قضيه را به هي کس حتي بـه مـادرم نگـويم و ديگـر در
مح کارم حاضر نشوم و هر روز صبح ساعت  3در دفتر ضـد اطالعـات حاضـر باشـم.
نميدانم از ترس بود يا به مالحظة مادرم که هي حرفي به او نزدم.
حدود دو هفته از صبح تا شب همان برنامه را با تهديد و ارعاب و سـئوالهـاي
مکرر ادامه دادند .سرآخر از من تعهد همکاري ميخواسـتند .مـن تـن نمـيدادم و در
عوض درخواست ميکردم اخراجم کنند .او ميگفت« ،اگر اخراجت کنيم ديگر در هي
کجا بهت کار نميدن ،نه در ادارات دولتي و نه در شرکتهاي خصوصـي .اجـازة درس
خوندن هم بهت نميديم ،آيندت نابوده!»
در خواست همکاري را توهين بزرگي به خودم احساس ميکردم .گفتم« ،مـن
نه شغ مي خوام ،نه به شما کار دارم ،نه به سياست .مينشينم خانه خياطي ميکـنم،
اصالٌ خياط ميشم!»
باالخره بعد از دو هفته گفت « ،بـراي اينکـه بيچـاره نشـي حاضـرم زيـر ورقـة
استعفات رو امضا کنم»
با ناباوري ورقة استعفايم را نوشتم و با قدمهايي تنـد و سـبک خيابـان نيـروي
هوايي را پشت سر گذاشتم .اواي سال  32بود .انگار دوباره متولد شده بـودم .از اينکـه
اولين امتحان سخت زندگيم را پيروزمندانه پشت سـر گذاشـته بـودم ،احسـاس غـرور
ميکردم.
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ارتباط با سازمان
مدت کوتاهي پس از اسـتعفا از نيـروي هـوايي بـود کـه خشـايار سـنجري ،از
کادرهاي سازمان چريکهاي فدايي خلق با من تمـاس گرفـت .پـيش از آن ،از طريـق
برادرم با او آشنايي داشتم .اما اينبار به قصد ارتباط جدي به سراغ مـن آمـده بـود .در
قرارهاي خياباني که باهم اجرا ميکرديم او سياستها و خط مشي سازمان را براي من
تشريح ميکرد ،جزوهها و کتابهايي نظير مبارزة مسلحانه ،هم استراتژي هم تاکتيـک
نوشتة مسعود احمدزاده ،نوشتههايي از حميد مومني که با نام بيدسرخي چـاپ شـده
بود يا کتاب چگونه انسان غول شد و  ...را براي مطالعه و بحث و گفتگو به من معرفـي
ميکرد .اما يک روز بيخبر غيبش زد و ديگر سر قرار نيامـد .ابتـدا نگـران شـدم .بعـد
فکرکردم که نخواسته ارتباطش را با من ادامه دهد.
بعد از گذشت حدود يک سال ،دو باره سر و کلة خشايار پيدا شـد و گفـت بـه
سربازي رفته بوده .اما سال ها بعد شنيدم که وقتي در خيابان متوجه ميشود پليس به
او مشکوك شده ،وانمود ميکند که دارد فرش مـيدزدد و بـه جـرم دزدي بـه زنـدان
ميافتد.
در آن زمان من در منطقة شهر ري در محلة  1آبـان تـدريس مـيکـردم و در
ديدار دو باره با خشايار ،فعاليت با سازمان را در «پوشش» علني شروع کردم .اينبار در
قرارهايم با خشـايار از محـيط مدرسـه ،شـاگردان و همکـارانم صـحبت مـيکـرديم و
خبرهاي زندان را برايش بازمي گفتم .او هميشه تأکيد داشت کـه روابطـم را در محـ
کار و با شاگردانم وسيع تر کنم .از رهنمودهـاي خشـايار و ارتبـاط دوبـاره بـا سـازمان
دلشاد بودم .در آن زمان هي راه بهتري براي مبـارزه بـا آن رژيـم نمـيشـناختم .بـه
خصوص که تجربة تلخ زورگويي و خفقان در نيروي هوايي را هم پشت سر داشتم و از
عمق وابستگي کشورم به آمريکا سخت آزرده بودم.
در ارتباط با سازمان ،به توصية خشايار بيشتر کارها نظيرکوهنوردي را ديگر نه
براي تفريح ،بلکه با جديت و پيگيـري بـراي «خـود سـازي» انجـام مـيدادم .خـواهر
کوچکترم ،زينت هم که از همان ابتدا با خشايار در ارتباط قرار گرفته بود در اين خـود
سازيها با شوري خاص شرکت ميکرد.
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يک بار که در برف و کوالك خودمان را به خطر انداختيم و تا نزديکيهاي قله
باال رفتيم ،مورد تشويق خشايار قرار گرفتيم .در قرار بعـدي يـک کولـه پشـتي و يـک
کارد از طرف سازمان به من داد و از آن پس ارتباط او با من محکمتر شد.
بعد از مدتي ،خشايار مسئوليتي در قزوين به عهده گرفت و پيش از رفتن مـرا
با دختري از اعضاء سازمان ،به نام عطيه در تماس قـرار داد کـه چنـدي بعـد دانسـتم
اعظم روحي آهنگران ا ست .اول بار که او را ديدم پيش از هر چيز جثة ريز و ظـريفش
نظرم را جلب کرد .قرار با اعظم بيشتر در خانة ما برگذار ميشد .جعـ اسـناد و طـرز
ساختن نارنجک را از او آموختم .با هم کتاب ميخوانديم و راجع به مسـائ سياسـي و
اجتماعي صحبت ميکـرديم ،بـه منـاطق جنـوب شـهر و گودنشـينهـاي دروازه غـار
ميرفتيم.

زندگي علني
اعظم د ر پي آن بود که زندگي مردم پايين شهر را بيشر لمـس و درك کنـيم.
اما براي من ديدن آن محيط ها تازگي نداشت و در طول تدريس رابطـة تنگـاتنگي بـا
شاگردانم و خانوادهايشان پيدا کرده بودم.
ماهي يک بار از شاگردانم ميخواسـتم مشـکالت و درد دلهـاي خـود را روي
يک ورقة بـدون نـام ب نويسـند .رفتـه رفتـه شـاگردانم هرچـه را کـه در دل داشـتند،
مينوشتند .حتي از تجاوزهايي که از طرف برادر يا شوهر مادرشان به آنها ميشد .رفته
رفته اين درد دلها براي شاگردانم به کاري جدي و دلچسب تبدي شده بود .در شش
کالس مختلف براي شاگردان دوازده تا شانزده ساله تدريس ميکردم و به مرور حـدود
 7311نامه جمع کرده بودم .قصد داشتم روزي آنها را دستچين و با همان خط و ربط
در يک کتاب منتشر کنم .متأسفانه بعد از دستگيري ،اعضاء خانوادهام از ترس سـاواك
همة آنها را از بين بردند.
به راستي که زندگي علني خودم را به زندگي مخفي و محـدود اعظـم تـرجيح
ميدادم .به نظرم مي رسيد تا زماني که آدم زير ضـرب نرفتـه نبايـد مخفـي شـود ،در
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زندگي علني زمينة حرکت و ارتباط فراهمتر است .هر چند اگـر الزم بـود يـا سـازمان
تشخيص ميداد ،بدون تأم مخفي ميشدم .اما حساسيتي که خودم در مورد اهميـت
زندگي علني داشتم ،در حرفهاي اعظم نميديدم .اگرچه در «تکنويسي» در مورد من
نوشته بود« ،قرار بود که اشرف عضو علني باقي بماند».
با اينکه در فرهنگ عمومي سازمان حساسيت و درك عميقي از زندگي علنـي
وجود نداشت ،اما اين تکنويسي نشان ميداد که در رهبري آن زمان اين دقـت و درك
نسبت به اهميت زندگي علني وجود داشته است.

نَفَس مخالف کشيدن
دو روز پيش از رفتن به کوه ،نهم يا دهم تيرماه  32در روزنامهها خوانده بـودم
که در درگيري نيروهاي امنيتي با يک خانة تيمي چريکهاي فـدايي خلـق در کـرج،
يک زن چريک در بيرون از خانه با نارنجک خود را کشته و چهار نفر ديگر بـه اسـامي
مارتيک قازاريان ،محمود عظيمي بلوريان ،غالمعلي پورنغمه و يـداهلل زارع کـاريزي در
حين فرار از طريق هليکوپتر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و همة اعضـاء خانـه کشـته
شدهاند.
در کوه که بودم مدام به اين خبر فکر ميکردم و از خودم ميپرسـيدم ،آيـا آن
زن چريک همان مسئول سازماني من عطيه (اعظم روحي آهنگران) بوده؟ به خصوص
که چند روز پيش از آن هم سر قرار نيامده بـود .اعظـم مـدتي هـم پـيش مـا زنـدگي
ميکرد ،چون خانة قبلي آنها ضربه خورده بود.
مدتي از دستگيريم گذشته بود که تازه متوجه شدم که اعظم تنها عضـو خانـة
تيمي بوده که کشته نشده و سرِ چشمة آب دستگير شده .اما نزهت خواهر اعظـم کـه
در نزديکي خانه متوجه محاصرة ساواك ميشـود ،بـا منفجـر کـردن نارنجـک دسـتي
خودش را ميکشد .گويا او با از ميان بردن خـود مـيخواسـته رفقـاي خانـة تيمـي را
متوجة خطر کند.
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اما روزهاي اول دستگيري نمي دانستم بـه چـه دليـ و در چـه ارتبـاطي مـرا
دستگير کرده اند و چه چيزهايي از زندگي من ميدانند .بايد حواسم را جمع ميکـردم
تا از حرفها و رفتار خود بازجوها بفهمم در چه ارتباطي دستگير شدهام.
وقتي مرا بسته بودند به تخت شکنجه ،باورم شده بود که همـة سـاکنان خانـة
تيمي کرج ،از جمله اعظم در محاصره جانباخته اند .اين بود که در برابر همة سئوالها
خودم را به کلي به ناداني زده و در فکر آن خبر غرق شده بودم و حواسـم چنـدان بـه
شالقهايي که بر کف پاهايم فرود مي آمـد نبـود .آرش و منـوچهري بـه خشـم فريـاد
ميزدند« ،فالن فالن شده از اين چريک بازيها در نيار!»
آرش با قد بلند و هيک الغرش ،دائم در حـال جنبيـدن بـود و يـک جـا بنـد
نمي شد .منوچهري با شکم گنده و هيک يقورش دائم به سـر علـي قسـم مـيخـورد.
دکمههاي پيراهنش باز بود و يک گردن بند طاليي با اسم علي از البالي موهاي سـياه
سينهاش پيدا بود.
بازجوها پشت هم فحش ميدادند و تهديد مـيکردنـد .خوشـبختانه دو هفتـه
پيش از دستگيري جزوة يوسف زرکـار ،کـارگري از اعضـاء فـداييان را خوانـده بـودم.
رهنمودهايي که در بارة شيوة بازجوييها داده بود ،حسابي بدردم خـورد .فحـشهـاي
رکيک و تهديدها را به خودم نميگرفتم .کتک و شـکنجه هـم بـرايم امـري نـاگزير و
بديهي بود .چه به خاطر رد و بدل کتاب ،چه به خاطر ارتباط با سازمان .ميدانستم که
در هر حال نَفَس مخالف کشيدن هم عاقبتش زندان و شکنجه اسـت .روز اول در اتـاق
شکنجه آنقدر مشت و لگد و شالق به من زدند کـه بـاالخره بيهـوش شـدم و مجبـور
شدند با برانکارد ببرندم به بهداري.
شايد فرداي آن روز بود که در ميان کتکها صـحبت را کشـيدند بـه خشـايار
سنجري و ارتباط من با اعظم .خشايار در سال  32در محاصرة يکي از خانههاي تيمـي
در قزوين جان باخته بود .اما در بارة خبرکشته شـدن اعظـم کـه در روزنامـه خوانـده
بودم ،شروع کردم به شک کردن .ارتباط من با اعظم را از کجا ميداننـد؟ آيـا اعظـم را
زنده دستگير کرده اند يا در خانة تيمي به اسنادي در اين مورد دست يافتهاند؟ سـر در
نميآوردم چه شده .اما کوششم اين بود تا وقتي کـه موضـوع بـرايم روشـن نشـده آن
ارتباط را نپذيرم .بازجوهايم آرش و منوچهري ول کن نبودند.
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صبحهاي زود نگهبان مرا مي برد بـه اتـاق بـازجويي و آرش هميشـه در حـال
صبحانه خوردن از من بازجويي ميکرد .در حالي که يک تکه نان و کالباس يا پنير گاز
ميزد ،مرا مي خواباند کف اتاق و شالق مي زد .از اين کار او خيلي تعجب ميکردم کـه
اين چه زندگي ست؟ نميفهميدم چرا با دل راحت نمـيتوانـد صـبحانهاش را بخـورد.
مجبورش که نکرده بودند.
يک روز که بيش از هميشه به قول خودش از دستم کالفه شده بود ،لقمـهاش
را به کناري انداخت و نشست روي سينهام و گفـت« ،همـين حـاال چشـمهـات رو در
مي آرم و کورت ميکنم!» دوتا انگشت نشانهاش را انداخت پشت پلکهـايم .بـا تمـاس
انگشتهايش زير تخم چشـمهـايم ،دردي تصـورناپذير حـس مـيکـردم .وقتـي تخـم
چشمهايم را درون قالب انگشتانش قرار داد ،دردي هولناك در سـرم پيچيـد و بـا هـر
فشاري براي بيرون آوردن از حدقه ميپرسيد« ،طرزساختن و خريد نارنجک رو ميگـي
يا در بيارم؟» و «خانة شما پشت جبهة سازمان بود ،افرادي که با شما ارتبـاط داشـتن
مينويسي يا در بيارم؟»
درد و ترس تمام وجودم را گرفته بود .سرم تيـر مـيکشـيد و احسـاس تهـوع
ميکردم .اما نميدانم چرا کالمي نميگفتم .شايد از ترس عواقب و دنبالههـاي بعـدي،
شايد از سر لجبازي و احساس اهانت .اما حتم داشتم که کور خواهم شد .چهـرة عمـة
کورم در مهنم زنده شده بود که براي هر کاري به ما التمـاس مـيکـرد زيـر بغلـش را
بگيريم.
نمي دانم بعد از چه مدت آرش از روي سينهام بلند شد .ميترسيدم چشمهايم
را باز کنم .با ضربة شالقِ آرش بود که پلکهايم را باز کردم .وقتي توانستم چهرة آرش
را ببينم که همچون حيوان درنـده اي بـاالي سـر شـکارش ايسـتاده ،لـذت و آرامـش
دلپذيري تمام وجودم را فرا گرفت .طوري که آن روز شـالق و شـکنجههـاي بعـدي را
ديگر چندان حس نکردم .گرچه سالها از چشمدردهاي شديد رهايي نيافتم.
اما بازجوها ول کن نبودند .گاه بعد از ظهرهـا هـم بـازجويي و شـکنجه ادامـه
داشت .در يکي از آن بعد از ظهرها ،تهراني (بهمن نادري پور) کـه سـربازجوي آرش و
منوچهري بود وارد اتاق بـازجويي شـد و بـه آرش گفـت « ،اينـو بايـد بـدهيم دسـت
حسيني تا آدم بشه!» چند بار حسيني را صدا زدند ،اما خبري از او نشد .در اين ميـان
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سر و کلة عضدي (محمد حسن ناصري) هم پيدا شد و نگهبـاني را فرسـتاد بـه دنبـال
حسيني .باالخره حسيني سر رسيد ،مرا کشان کشان برد دم پلههـاي اتـاق شـکنجه و
آنچنان هولم داد که تا پايين قِ خوردم .نميدانم چطـوري جـان سـالم بـه در بـردم.
محکم مرا بست به تخت و با هر ضربة کاب با عصبانيت داد ميزد« ،تو باعث شدي که
من با زبون روزه از سر افطار بلند شم!»
در حين شالق خوردن احساس کردم دهان و گلويم بـا چيـز سـنگيني بسـته
شده .صداي فحشها و تهديدهاي تهراني و عضدي قطع نميشد .وقتي چشـمهـايم را
باز کردم در بهداري بودم.
به سلول که رفتم احساس کردم پوست صورتم کشيده ميشود ،چيزي شـبيه
گِ سياه و شايد مدفوع دور دهانم چسبيده بود .تا چند روز غذا و حتي آب و چـاي از
گلويم پايين نميرفت .انگار راه گلويم به کلي بسته شده بود.
به تدري در کف پاهايم حفره اي پيدا شد و چرك کرد .در بهداري سوراخ پايم
را با باند پر ميکردند و يک روز در ميان عوض ميکردند .روزهاي تعطي  ،از بهداري و
پانسمان خبري نبود .بوي عفونت پاهايم سلول را برميداشت طوري که نگهبـانهـا درِ
سلول را که باز ميکردند جلو دماغشان را ميگرفتند .حتي چهار ماه بعد از بازجويي و
بعد از انتقال به زندان قصر ،هنوز پاهايم زخم بود و براي پانسمان مرا به بهداري زندان
ميبردند.
يکي از روزها ،درست يادم نيست چند روز بعد از دسـتگيري ،صـبح اول وقـت
نگهبان مرا باخشونت برد به اتاق بازجويي .آرش مث ببر تير خورده بـه مـن حملـه ور
شد .پس از کتکي مفص  ،شروع کرد به پرسيدن آدرس تک تک فامي هايم .تا به قول
خودش مادر فالن فالن شدهام را دستگير کند .حيرتزده سکوت کردم.
باالخره از حرفهايش فهميدم براي بازرسـي مجـدد بـه خانـة مـا رفتـهانـد و
جاسازي ما را پيدا کردهاند .ولي آن را خالي يافتهانـد .خـالي بـودن آن را منطقـاٌ کـار
مادرم دانستهاند و به دنبال دستگيري او هستند .شايد بـه قصـد پيـدا کـردن اسـلحه،
دوباره به خانة ما رفته بودند .در صورتيکه فقط جزوهها ،کتابهاي ممنوعه و مهرهـايي
که براي جع اسناد ساخته بوديم در آنجا بود.
در دلم قربان صدقة مادرم ميرفتم که آنها را حسابي ناکام گذاشته بود .مـدتي
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بعد در زندان قصر شنيدم که ساواکيها براي بازرسي دوبارة خانة مـا ،چـون کسـي در
خانه نبوده ،درب خانه را شکسته بودند .بچهها توي کوچه اين صحنه را که مـيبيننـد
فرياد ميزنند« ،آي دزد! آي دزد!» مـأموران سـاواك بـراي ترسـاندن بچـههـا اسـلحة
کمريشان را نشان ميدهند .وضع بدتر ميشود و بچهها در حال فرار فرياد مـيزننـد،
«آي،دزدهاي تفنگدار! دزدهاي تفنگدار!» و محله به کلي درهم ميريزد.
پس از آن بازجويي تمام مـدت نگـران مـادرم بـودم و ايـن کـه بازجوهـا چـه
نقشهاي برايش در سر دارند.
مادرم آدم بردبار و فداکاري بود .تمام سالهايي که به مالقات برادرم مـيرفـت
و خسته و درمانده به خانه باز ميگشت ،هرگز گله و شکايتي نکرد .حتي وقتي ارتبـاط
ما را با سازمان فهميده بود و مسلماٌ نگران آيندة ما بود ،هي وقت ما را منع نکرد.
در آن روزهاي سخت ،فکر کردن به مادرم ،به رغم نگرانيام ،دلگرمـي بزرگـي
برايم بود .اما روزي آرش ناگهان درِ سلولم را باز کرد و بيمقدمه با لحنـي زننـده خبـر
داد که «مادرت رو باالخره توي بيمارستان پيدا کرديم .ديروز مرد!»
انگار پتکي محکم به سرم خورد و اعضاي بدنم از هم جدا شـدند .تعـادلم را از
دست دادم ،اما نميدانم چه طور توانستم به خودم مهار بزنم و به زمـين نيفـتم .آرش
در حالي که از سلول بيرون ميرفت اين را هم اضافه کرد که «مادرت رو کشتي! حـاال
چي ميگي؟»
همچنان سکوت کردم ،آن شب و شبهاي بعد در سوگ مادرم گريستم.
فقط يک ماه بعد فهميدم که مادرِ از خودگذشته و پر محبتم زنده است و ايـن
نوع بازي با مرگ هم شيوة ديگري از شکنجه.

تشديد فشار و خشونت
در آن تابستان سال  32فشار و خشـونت حـد و مـرزي نمـيشـناخت .از در و
ديوار کميته صداي شالق و فرياد مـيآمـد .لحظـهاي فريـاد و هتـاکي بازجوهـا قطـع
نميشد .به خصوص وقتي که چند بازجو با هـم بـه جـان يـک زنـداني مـيافتادنـد و
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ميخواستند به هر ترتيب و به سرعت از او اقرار بگيرند ،شکنجهآورتر از خود شـکنجه
بود .با شنيدن آن فريادها درد سراسر وجودم را ميگرفت ،گويي فرود آمدن کاب هـا را
بر بدن خودم حس ميکردم .در آن لحظات آرزو ميکردم ميـزان ضـربههـاي کابـ را
ميان همة زندانيان تقسيم کنند .انگشتانم را درگوشهايم فرو ميکردم تا بلکه صدايي
نشنوم ،ولي فريادها در و ديوارها را هم به لرزه در ميآورد.
بسياري از مجاهدين ،به ويژه رهبران و کادرهاي بخش انشعابي مارکسيسـت-
لنينيست ،از جمله وحيد افراخته و محسن خاموشي و تعداد زيادي از اعضاء دسـتگير
شده بودند .به دست و پاي بعضيها زنجير زده بودند و وقتي به دستشويي مـيرفتنـد،
صداي کشيده شدن زنجيرها به سمنت کف راهرو ،در بند ميپيچيد و قلب آدم را پاره
ميکرد .کف راهرو پر از لکههاي خون بود .يکي از آنها را با پاهاي زنجير بسـته ،پشـت
در بند نزديکِ سلول من نشانده بودند .تا صبح از درد ناله ميکـرد ،ولـي بـه او قـرص
مسکن نميدادند.
با تشديد خشونت در زندانها ،قانوني هم در شهريور يا مهرماه گذراندند بـراي
ايجاد رعب بيشتر در ميان جوانان .طبق اين قانون هر نوع مخالفتي را ،اعـم از پخـش
اعالميه يا شرکت در تظاهرات ،ميتوانستند به جرم اقدام عليه امنيت تا دهسال زندان
محکوم بکنند.

بار سنگين ندانستن
در چنين وضعيت خشونتباري يک مـاه و نـيم در سـلول  7بنـد  ،5کنـارِ درِ
راهرو تنها بودم و به خاطر چرك پاهايم اجازة رفتن به حمـام نداشـتم .هـي کـس را
نديده بودم و از هي کجا خبري نداشتم .همة بدنم بو گرفته بود و شبها گـاه از بـوي
عفونت بيدار ميشدم.
باالخره روزي سيمين ص .را آوردند به سلول من .او هم شکنجههاي سختي را
از سر گذارنده بود .يک چشمش را در اثر انفجار و بعد مشتهاي منـوچهري از دسـت
داده بود .دخترش سپيده را در شرايط سخت شکنجه و بـازجويي بـه دنيـا آورده بـود.
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خيلي زود با هم اخت شديم .سيمين از مجاهدين بود و خبرهاي زيادي داشت .بـرايم
تعريف کرد که کسي را که هر روز به نام ناصر از سلول  2ميبرند به بازجويي ،يک زن
است .ميگفت در اتاق منوچهري مجسمه هاي کوچک اسلحه که با خمير درست شده
کارهاي دستي ناصر است.
اولين بار که اجازه يافتم با سيمين به حمام بروم اعظم را در راه حمام ديـدم و
فهميدم آن دختري که ناصر صدايش ميزنند اعظم است .ساواك نميخواست کسي از
زنده بودن او با خبر شود .هي وقت ندانستم چه فشارهايي بر او اعمـال کـرده بودنـد.
چه چيزهايي را گفته و چه چيزهايي را با رو شدن اسناد تاييد کـرده؟ بعـدها دانسـتم
در  2تير ماه  32هنگامي که خانة تيمي کرج در محاصرة سـاواك بـوده ،اعظـم بـراي
آوردن آب به چشمهاي در آن نزديکي رفته بود .شخصي با لحنـي عـادي از او نشـاني
محلي را مي پرسـد و اعظـم را درحـال پاسـخ دادن بـه آن شـخص از پشـت دسـتگير
مي کنند .او را هميشه در سلول انفرادي نگهميداشتند .چقدر دلم ميخواست اقالٌ يک
بار او را ببينم و از وضعيت او ،فشارها و بازجوييهايش با خبر شوم .شنيده بودم کـه او
را در آخرين لحظات به ديدن برادرش بهمن برده بودند که در اثـر شـکنجه بعضـي از
استخوانهايش نمايان شده و زير شکنجه جان باخت.
اعظم را در  1شهريور  7533اعدام کردند .هي کس او را پيش از اعدام نديـد.
ديگر نتوانستم چيزي دربارة او بدانم .بار سنگين ندانستن ،هنوزهم بر دوشم سـنگيني
ميکند.

خبر کوتاه بود!
زينت
خبر کوتاه بود .در روزنامه نوشته شده بـود «يـک خانـة تيمـي لـو رفتـه و در
درگيري با خرابکاران تعدادي از خرابکاران کشته شدند».
در آن روزهاي گرم تيرماه سال ،32گمان نميکـردم کـه بـا ايـن خبـر مسـير
زندگي من هم تغيير ميکند .با خواندن خبر متوجه نام کسي که با او در ارتباط بـودم
نشدم .نام رسمي و واقعي او را نميدانستم.
در دبيرستان بهمنيار تهران درس مي خواندم .دوستاني پيـدا کـرده بـودم کـه
رفتار و کردارشان با بقيه متفاوت بود .تالش در کشاندن صحبتهـا بـه مسـئلة فقـر و
بيعدالتي ،جزو رفتار و حرف بچههاي سياسي آن دوران در مدارس به شمار مـيآمـد.
من و دوستانم هم از اين طريق به هم نزديک شده بوديم .ساعتهاي تفريح در حيـاط
مدرسه در بارة علتهاي فقر و نابرابري ثروت بحثهاي مفصلي ميکرديم .حتـي پـاي
خدا را هم به ميان ميکشيديم و به اين نتيجه مـيرسـيديم کـه اگـر فقـر و نـابرابري
وجود دارد ،پس خداي عادلي وجود ندارد .از ميـان همکالسـيهـايم سـه نفرمـان بـه
سازمانهاي سياسي پيوستيم.
در مدرسه با کتابهاي صمد بهرنگي آشنا شدم .در آن دوران نوجـواني تحـت
تأثير کتاب ماهي سياه کوچولو بودم .ماهي سياه کوچولو سرآغازي شد براي شناخت و
جستجوي هر آنچه در آشکار و پنهان در محيط زندگيم ميگذشت .کتابهـاي صـمد
در ميان بعضي از همکالسيهايم دست به دست ميگشت .به يکي از همکالسيهـايم،
ويدا گلي آبکناري بيشتر از بقية دوستانم احساس نزديکي ميکردم .دائم بـر سـر ايـن
که چرا فقر وجود دارد و آيا خدا هست يا نيست ،با هم حرف ميزديـم .سـوادمان قـد
هم بود و نمي توانستيم همديگر را قانع کنيم .هر دو با سازمان چريکهاي فدايي خلق
ارتباط داشتيم .اما هي کدام از ارتباط ديگري باخبر نبوديم .روزي ويدا را سر کـالس
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نديدم .دوست نزديکم ناگهان بدون خداحافظي مدرسه را ترك کرده بود .بـه خانـهاش
رفتم و با پرسشهايم مادر مهربانش را کالفه کردم .سـرانجام از جسـتجوي او خسـته
شدم و با دوري از او کنار آمدم .پس از انقالب فهميدم که دوسـتم ويـدا در آن دوران
به سازمان چريکهاي فدايي خلق پيوسته بـود .بعـد از سـالهـا همـديگر را در سـتاد
سازمان باز يافتيم .اما در سال  21که هنگـام دسـتگيري بـا خـوردن کپسـول سـيانور
جانباخت ،براي هميشه او را از دست دادم.
در آن سالهاي پرشر و شور نوجوانيم گرايش به مسـائ سياسـي ،بـه معنـاي
راي آن دوران ،براي من و دوستانم يک انتخاب بود .ما هم ميتوانستيم مث بسـياري
از همکالسي هـاي ديگـر در پـي سـر درآوردن از محـيط اجتمـاعي ،در پـي خوانـدن
کتاب هاي ممنوعه ،در پي يافتن دوستاني بـراي گفتگـو در بـارة فقـر و نـابرابريهـاي
اجتماعي ،در پي رفتن به محلههاي زاغه نشين و کار کردن در کارخانـه در تعطـيالت
تابستان و غيره نباشيم .براي من آن فقر چشمگير در جامعه و آن زورگويي بـيحـدي
که حتي براي خواندن يک کتاب يا شنيدن اخبـار راديوهـاي خـارحي مجبـور بـوديم
خودمان را در هزار سوراخ گم کنيم ،تحم ناپذير شده بود .دائم در فکر آن بـودم کـه
عليه آن همه بيعدالتي و زورگويي دست به کاري بزنم .طبعاٌ در راهـي قـدم گذاشـتم
که فکر ميکردم از طريق آن ميتوانم در تغيير آن وضعيت مبثر باشم.
زماني که مرا دستگير کردند هنوز دانش آموز بودم و بـا سـازمان چريـکهـاي
فدايي ارتباط داشتم .سازمان را با انعکاس اخبار سياهک در روزنامهها شـناخته بـودم.
اما رفته رفته در فضاي سياسي اطرافم ،در رفت و آمد پشت در زندانهاي سياسي ،بـا
آنچه در زندان ها و در ميان جوانان و محيط دانشجويي ميگذشت ،آشـنا شـده بـودم.
روزها را در شوقِ وص به سازمان ميگذراندم .پشت در زندان و از دوستان دانشـجويم
شنيده بودم که سازمانهاي انقالبي براي جذب نيرو خودشان به سراغ آدم مـيآينـد و
من دائم در انتظار چنين روزي بودم .در سال  35يک روز که از مدرسه برگشته بـودم،
در خان ـه متوجــه حضــور خشــايار ســنجري شــدم .خشــايار را از طريــق خــانوادهاش
ميشناختم و از فعاليتهايش تا حدودي خبر داشتم .ابتدا به نظـر مـيآمـد کـه او بـه
سراغ خواهر بزرگم آمده و اعتنايي به من ندارد .شايد به نظرش زياده جوان ميآمدم و
به درد مبارزه نميخوردم .اما من مصرانه از او خواستم که با من «يک قرار» در بيـرون
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از خانه بگذارد .او هم «يک قرار» به من داد .اما چند روز بعد کـه سـر قـرار رفـتم ،در
کمال تعجب ديدم از او خبري نيست .بعدها فهميدم که عـدم اجـراي قـرار اول و دوم
جزو اصول تشکيالتي و براي رعايت مسائ امنيتي است.
سرانجام خشايار به سراغم آمد و ارتباط من با سازمان مرتب شـد .خشـايار در
بارة خطراتي که اين ارتباط ميتوانست براي من به همراه بيـاورد بـه تفصـي توضـيح
داد .اما من انتخاب خودم را کرده بودم و خواهان پيوسـتن بـه آنهـا بـودم .از آن پـس
خطر دستگيري ،شکنجه و همة پيامدهاي اين ارتباط را پذيرفتم و ناگزير با نزديکان و
اطرافيانم «مخفيکاري» را رعايت ميکردم.
در اواخر سال  ،35خشايار مرا از طريق اعظـم روحـيآهنگـران بـا سـازمان در
ارتباط قرار داد .خود خشايار در  22فروردين  32در يک درگيري در قزوين جانباخت.
آن روز در کوه ،سبکبال از صخرهها و سنگهـا بـاال مـيرفـتم .امـا در کميتـه
شالق و شکنجه و خون بود و بدن الغر اعظـم  ...و مـن بـيخبـر از همـه چيـز .در آن
آخرين جمعة ديدارم از کوه ،هواي تازه و تميز را با تمام وجود مخيره ميکردم .همراه
دو خواهرم خنکاي شيرپال و توچال ،ريزش آهنگين آبشار دوقلـو و صـالبت کـوههـاي
پسقلعه را مزه مزه ميکردم و مشتاقانه به فکر ديدار دوباره با اعظم بودم.
در بازگشت ،پسر همسايه را سر کوچه ديـديم ،امـا بـرخالف هميشـه سـالمي
نکرد .عجيب بود ،اما توجهي نکرديم ،زنگ در را زديم .درِ خانه مث درِ جهنم ،چارتاق
باز شد و ما را در خود بلعيد .کسي را نديديم ،انگار دستي نامريي در را باز کرد .همين
که پا گذاشتيم تو ،در پشت سرمان بسته شد.
واي عجب چشماني! تا به آن روز متوجه آن چشـمهـا نشـده بـودم .چشـمان
درشت و نگاه مهربان و چهرة رنگ پريدة مادرم ما سه خـواهر را کـه در دسـتان فربـه
مأموران ساواك گرفتار آمده بوديم ،از دور حفاظت ميکرد .در تمام ايـن سـالهـا کـه
بيش از ربع قرن ميگذرد ،همواره احساس ميکنم آن نگاه مرا در برابر همة سختيهـا
حفاظت ميکند .آن نگاه مضطرب و مهربان مادرم را آن روزي عميقتر درك کردم که
خودم مادر شدم.
مأموران حتي فرصت صحبت با مادرم را ندادند .نگاهي به سالن انـداختم و بـا
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تعجب زنعمو و دخترش را ديدم .نميدانستم که مأموران ساواك از دو روز پيش خانه
را اشغال کرده بودند و هر کس که در مـي زد ،در خانـه زنـداني مـيکردنـد .در ميـان
کساني که به خانه مراجعه کرده بودند دوست سـيزده سـالة خـواهرم را هـم دسـتگير
کرده بودند .او را که با ديدن مأموران از ترس پا بـه فـرار گذاشـته بـود ،در تـه کوچـه
دستگير کرده و يکراست برده بودند به کميته .او بيخبر از همه چيز درمقاب بازجوهـا
که ميگفتند« ،تو با خرابکارها در ارتباط هستي» ،شلوارش را کثيـف کـرده بـود و بـا
گريه ميگفت« ،من عکس هاي پسر شـاه را در اتـاقم دارم .مـن پسـر شـاه را دوسـت
دارم!»
در کميته اين را هم فهميدم که يکي از خويشان و يکـي از پسـرهاي محلـه و
دوست برادرم را دستگير کرده بودند .پسر هممحلـة مـا کـه اصـالٌ از مسـائ سياسـي
خبري نداشت در مقاب مشت و لگد بازجوها ،هر چه فحش از دهنش درآمده بـه آنهـا
گفته بود و چندين روز در کميته سرگردان مانده بود.
براي واگو کردن آن روزها هي کالمي پيدا نميکنم که گوياي رنجي باشد که
مادران ،بستگان و نزديکان دستگير شدگان ميکشيدند.
درِ آهنين و سنگين با صداي مهيبي بسته شد .خواهرانم را از من جـدا کـرده
بودند .خود را در سلولي تنگ و کثيف يافتم .تاريک ،همه جـا تاريـک بـود .تـا آن روز
تاريکياي به آن تاريکي نديده بودم .نميدانم چه مدت گذشت .سـاعت مچـي و حتـي
عينکم را که بدون آن درست نميديدم گرفتـه بودنـد .از آن لحظـههـا جـز تـاريکي و
لباس زندان ،هي چيز به ياد نـدارم .خسـتگي کـوه امـانم نـداد کـه بـه آن تـاريکي و
لحظات بعد از آن فکر کنم ،به خوابي عميق فرو رفتم .خـوابي شـيرين .در حـالي کـه
خواهرم زير شکنجه پايش ترك برداشته بود.
ضربههاي هولناك پوتين مرداني فربه خواب را برمن حرام کرد.
«اينو باش خوابه!»
مرا بردند و پشت در اتاقي نشاندند .از تـوي اتـاق صـداي فريـاد و نالـة مـردي
شنيده ميشد .چنان فريادهاي دلخراشي که تا بـه آن روز نشـنيده بـودم .آن فريادهـا
عذابم ميداد و ترس تمام وجودم را گرفته بود .مث بيد ميلرزيدم .تـازه مـيفهميـدم

خبرکوتاه بود

زينت ميرهاشمي.

22

که آن چند ساعت بازجويي اوليه ،چيزي نبوده و من گرفتار خشونتي شدهام که پيش
از آن آوازة آن را پشت در زندانها و ميلههاي مالقات شنيده بودم .با شنيدن هر ضربه
شالق و فرياد دلخراش آن مرد ،درد شالق را پيش از تماس روي بدنم ،حس ميکردم.
بيرون شنيده بودم و در ياداشتهايي از خاطرات زندانيها خوانده بودم که بـراي اقـرار
گرفتن حتي اعضاي خانواده را جلوي چشمان دستگيرشدگان شکنجه ميکنند .قلـبم
داشت از دهانم در ميآمد.
سرانجام نوبت به من رسيد .مرا بردند ،به تخت بستند و زدند .با نهيب شالقها
از همة لذتها و زيبايي هاي زندگي نوجـوانيم جـدا شـدم .آنچـه از شـکنجه و شـالق
شنيده بودم با آنچه لمس ميکردم تفاوتي تصورناپذير داشت .مادرم هم نبود تا نجـاتم
دهد .شالق لعنتي بين من و مادرم و همة کساني که تکيهگاهي بـرايم بودنـد جـدايي
انداخته بود .زير ضربة کاب ها و مشتهاي سنگين بازجويم آرش ،تنهـا مانـده بـودم و
تنها خودم بودم که بايد از خودم حفاظت ميکردم .زير ضـربة شـالق چنـد بـار غـش
کردم و باز هم ميزدند و اسمم را گذاشته بودند «غشي!» از آن پس به آزارهاي روانـي
روي آوردند.
در آن سلول کثيف و تاريکِ تاريک ،سه ماه تنها ماندم .تا آن زمان هي وقـت،
حتي يک شب را تنها به سر نبرده بودم .تنهايي برايم شکنجه بـود .صـداي بازجوهـا و
رفت و آمد به اتاق بازجويي و بهداري واهمه برانگيز بود ،اما در عين حال ارتباطي بـود
با آدم ها و با بيرون .وقتي درها بسته بود و صداي رفت و آمدها قطع ميشد ،از تنهايي
رن ميبردم .دلم مي خواست نشاني از خواهرم بگيرم .سرم را بر شانههايش بگـذارم .او
در چند قدمي من بود .صداي تپش قلبش را انگار حس ميکردم و باز هم شبها تنهـا
ميماندم .از سوراخ «چشمي» سلول ديده بودم که خواهرم آن طرف راهرو ،در سـلول
مقاب زنداني ست .از يکي از نگهبان ها شنيده بـودم کـه زيـاد شـکنجه شـده .بعـد از
مدتها که به حمام راه يافتم توانستم از زير چشمبند ،پاهاي باندپيچي شـدة خـواهرم
را ببينم .او را از صدايش شناختم.
در همان هفتة اول ،روزي اعظم را توي راهرو از «چشمي» درِ سـلول ديـدم و
فهميدم که او زنده است .در جريان بازجوييها هم متوجه شـدم همـة پرونـدة مـن رو
شده .من هم همة چيزهايي که رو شده بود پذيرفتم.
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آن روزها در محوطة ورودي راهرو ،کسي را با زنجير به شوفاژ کنار ديوار بسته
بودند .وقتي به دستشويي مي رفت ،نشسته بر زمين مي خزيد و با هـر حرکـت صـداي
دلخراش زنجير پاهايش بر سيمان کف راهـرو ،سـکوت بنـد را مـيشکسـت .سـرانجام
روزي توانستم از «چشميِ» در ،او را در لحظة عبور از جلوي سلولم ببينم .کم کـم بـه
صداي زنجيرهاي او عادت کرده بودم .اگر نميشنيدم نگران ميشدم ،آيا او را بـه اتـاق
شکنجه بردهاند؟ اما هي وقت ندانستم او که بود و به چه سرنوشتي دچار شد.
در سلول کنـاري چنـد پسـر زنـداني بودنـد .مـورس زدن را از آنهـا آمـوختم.
ديوارهاي سلول پر از حروف الفبا ،شعر و نقاشي بـود .روزي از سـلول کنـاري صـداي
آشنايي را شنيدم .صدايي که مرا به دنياي بيرون برد ،به دنياي عشقهاي نوجواني .آن
صدا مي خواست مرا از وجودش با خبر کند .اما من در تنهايي نميتوانستم بـه صـداي
بلند حرف بزنم ،مورس هم بلد نبودم .باالخره مورس ياد گرفتم و تا فرصتي مـييـافتم
با سلول بغلي حرف مي زدم .فهميدم که آن آشناي من هي ارتباطي بـا سـازماني کـه
من به آن وابسته هستم ،ندارد.
ياد گرفتن ،فکر کردن و ارتباط برقرار کردن با ديگران ،برايم به معناي زنـدگي
کردن و مشغول بودن در آن تاريکي سلول بود .ديگر تنها نبودم.

کابوسهايم
پرونده اي که در ارتباط بـا آن دسـتگير شـده بـودم ،پـيش از دسـتگيري مـن
روشده و بازجويي از من پس از چند روز پايان يافته بود .ديگر گرفتن اطالعات در کـار
نبود .اما مرا هر روز به اتاق بازجويي ميبردند و مجبورم ميکردند نوشتههاي قبلـي را
دوباره نويسي کنم .شيوة ديگري از آزار .بازجويم آرش شبها هم مـرا بـراي بـازجويي
ميبرد.
در تنهايي سنگين سلول ،دائم صـداي گوينـدة راديـو مـيهن پرسـتان بغـداد،
حسين رياحي عضو اتحادية کمونيستها در مهنم تکرار مـيشـد کـه بـا لحنـي زيبـا،
مقطع و محکم برنامة اخبار را شروع ميکرد :هموطن مبـارز ،رزمنـدة دليـر و انقالبـي

خبرکوتاه بود

زينت ميرهاشمي.
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درود بر تو ...بعدها دانستم که او را در سال  22در جمهوري اسالمي اعدام کردند.
گاه چشمهايم را ميبستم و خواب ميديدم که کوچک شدهام ،خيلي کوچـک.
مث موش گوشة سلول را سوراخ ميکنم و ميروم بيرون .آنقدر ميدوم تا خودم را بـه
مادرم ميرسانم .اما تا زنگ در را ميزدم ،از خواب ميپريدم.
شبها خيلي زود خوابم ميگرفت .از فشار تنهـايي و بيکـاري بـه خـواب پنـاه
ميبردم .بازجويي در شب برايم کابوس بود .به محض آن که گرماي خواب به چشمانم
راه مييافت ،در سلول باز مي شد و مجبور بودم به اتاق بازجويي بروم .هر بـار در اتـاق
بازجويي ،آرش با خشونت و حالتي نيمه مست ،مردي را که لباس روحاني برتن داشت
و به نظر متعصب ميرسيد ،مسخره ميکرد .مرا در گوشهاي مـينشـاند و نمـايش هـر
شب را شروع ميکرد .به آن آخوند ميگفت« ،امشب ميخوام اين دختر کمونيست رو
برايت عقد کنم! امشب بايد با هم مشروب بخوريم».
آخوند بدبخت ،معذب از فکر ازدواج با يک کمونيست به لرزه ميافتاد و شـروع
مي کرد به التماس و قسم و آيـه .و مـن آن فضـاي سـنگينِ خشـونتبـار را از البـالي
تارهاي بهم بافتة فرن روي صورتم احساس ميکردم.
اين نمايش پاياني نداشت .شبهاي متوالي ادامه داشـت .شـبهـاي اول تمـام
وجودم را ترس فراميگرفت .پس از چند ساعت که به سلول باز ميگشتم ،ديگر خواب
به چشمم راه نمييافت .اگر هم موفق ميشدم ،چند لحظه از دنياي خشن بيداري رها
شوم ،کابوسهاي وحشتناك رهايم نميکردند .خواب ميديدم در دست آخوند گرفتـار
شدهام ،شکنجهام ميکنند ،شالقم ميزنند و با فرياد از خواب ميپريدم .اين کابوسهـا
در زندان قصر هم دست از سرم بر نداشتند .شبها همبندانم را با «جي هاي بـنفش»
از خواب ميپراندم .هنوز هم وقتـي دچـار اضـطراب و گرفتـاري مهنـي مـيشـوم ،آن
کابوس هاي لعنتي شکنجه و شالق به سراغم ميآيند و با فرياد از خواب ميپرم .لحظة
بازيافتن خودم در دنياي واقعي ،از شيرينترين لحظههاي زندگيم هستند.
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جمعهها
دو ماهي از بازجوييهاي اوليهام گذشته بود .اوايـ  ،شـب و روز بـرايم تفـاوتي
نداشت .هميشه تمام مدت ميبايست آمادة رفتن به اتاق بازجويي باشـم .امـا روزهـاي
جمعه خبري از بيرون رفتن از سلول نبـود .دو مـاه درتنهـايي گذشـت .از تنهـايي در
سلول رن ميبردم و آرام و قرار نداشتم .دائم به دنبال راهي براي بيرون رفتن از سلول
بودم .يک بار خودم را به غش زدم ،نگهبان از «چشمي» در مرا ديد ،هـر شـگردي بـه
کار برد ،بيدار نشدم .با کمک ديگر نگهبانان مرا با برانکارد به بهداري زنـدان بردنـد .از
اينکه مي توانستم در بهداري کسي را ببينم خوشحال بودم .دکتر بهـداري بـه سـراغم
آمد و هر آزمايشي روي چشم هايم کرد نتوانست مرا بيدار کند .بـا تعجـب مـيگفـت،
«نبضش خوب ميزند ،معلوم نيست چرا به هوش نيست؟»
چند ساعتي مرا در بهداري نگهداشـتند .در آنجـا از زيـر چشـمبند کسـاني را
ديدم که از درد شکنجه ناله ميکردند ،پاهايي را ديدم که به اندازة يک متکا ورم کرده
و خونين بودند .من که با هزار کلک براي هواخوري و فرار از آن سلول تاريک خودم را
به بهداري رسانده بودم ،با ديدن آن همه پاهاي ورم کرده و خونين غمگينتـر از قبـ
به سلول بازگشتم .در آن تنهايي و تاريکي از خودم ميپرسيدم ،مگر ما چـه کـردهايـم
که در اين دستگاه عظيم خشونت گرفتار آمدهايم؟ جز اين کـه خواهـان زنـدگي بهتـر
براي همة مردم بودهايم؟ براي تحم آن همـه رنـ و تنهـايي مـيکوشـيدم داليـ و
انگيزه هايي را که مرا به آنجا کشانده بود ،همواره در مهنم زنده نگهدارم .به نظرم ايـن
تنها راهي بود که با توس به آن همه خشونت و درد را برايم قاب تحم ميکرد.
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تابستان  32سـرخوش و سـرحال بـراي تعطـيالت بـه ايـران بازگشـته بـودم.
درفرودگاه پاسپورتم را گرفتند و پس ندادند .شهريور ماه نامة مشکوکي دريافت کـردم
که ازم خواسته شده بود در روزي معين ،سر ساعتي معين در سـاختماني در سـلطنت
آباد حضور پيدا کنم .فرستندة نامه معلوم نبود چه کسي يا چه ادارهاي ست ،امـا همـه
ميدانستيم که از طرف ساواك است.
در مح قرار بردندم به اتاقي شبيه به اتاق انتظار دکترها کـه چنـد زن و مـرد
ساکت و مبدب در انتظار نوبت بودند .بعضي ها هم از قيافهشان معلوم بود که حسـابي
ترسيدهاند .نوبت به من که رسيد بردندم به طبقة اول در يک اتاقي کـه مـردي پشـت
ميزي نشسته بود .هنوز روي صندلي کنار ميزش ننشسته شروع کرد بـه سـئوال کـه،
«درکنفدراسيون چه فعاليتي داشتي؟ چه کساني را مي شناختي؟» و…
در آلمان از بازجوييهاي ساواك و زندانهاي آن خيلي شنيده و خوانده بـودم.
ميدانستم خيلي از دانشجوهاي فعالتر از من يکي دو شـب بيشـتر در زنـدان نمانـده
بودند .به مقداري سئوال ،جواب داده بودند و چنـد تـا سـيلي هـم خـورده بودنـد .امـا
باالخره دست از سرشان برداشته بودند .خيالم راحت بود که از من هم چنـدتا سـئوال
ميکنند و دست از سرم برميدارند .به خصوص که نه به گروهي تعلق داشتم و نـه در
کنفدراسيون دانشجويي آدم سرشناسي بودم و نه کاره اي.
اما ماجراي سين ـ جيم چندين و چند بار همچنان ادامه پيـدا کـرد .هـر چـه
ميگفتم ،من کاري نکردهام و کارهاي نيستم ول کن نبودند« .سين ـ جيم» ها و رفـت
و آمدها به آن مح کذايي چند ماه طول کشيد .نه پاسـپورتم را پـس مـيدادنـد ،نـه
اجازة خروج داشتم .اواي ماه آمر که براي چندمين بار مـرا احضـار کردنـد ،هرچـه در
اتاق انتظار ماندم نوبت به من نرسيد .اتاق انتظار به کلي خالي شده بود که بـازجو مـرا
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صدا زد .پن شش مرد قوي هيک کنار بازجو ايستاده بودند .بازجو رو بـه مـن گفـت،
«اينجا حرفات رو نميزني ،تو زندون ميزني!» کسي خبر داد که«ماشين آماده اسـت».
خواست مرا به طرف در ببرد که محکم دستش را کنار زدم و به اعتراض گفتم« ،من تا
به خانوادم خبر ندم سوار هي ماشيني نميشم!»
آنقدر براي تلفن به خانواده پافشاري کردم و مث آدمهاي بيخبر از همه چيز،
داد و بيداد راه انداختم و رفتم توي يک اتـاق و گفـتم از اينجـا تکـان نمـيخـورم ،تـا
باالخره اجازه دادند تلفن بزنم .يکي از دوستان خانوادگيمان را پيدا کردم و به سـرعت
گفتم « ،من االن تو ساواك هستم و دارن ميبرندم زندان .چرا؟ نميدونم!»
باالخره مرا سوار ماشين لندرورِ هيواليي کردند و انگار آدم مهمي را دارنـد جـا
بجا ميکنند ،دوتا ماشين ديگر هم ما را در ميان گرفتند .به نزديکيهاي ميـدان ونـک
که رسيديم ازم يک دستمال خواستند ،کلينکسي از کيفم در آوردم .خندة مسـخرهاي
کردند و يک نفرشان کـراواتش را بـاز کـرد و چشـمهـايم را بـا آن بسـتند .در مقابـ
اعتراض من گفتند« ،مأموريم و معذور!»
به نظرم رسيد در آن راه طوالني و ک و کوله و خاکي دارند مـرا مـيبرنـد بـه
پادگان جمشيديه .نميدانم چرا و از کجا اين فکر به سرم آمده بود .اما خوب شـد کـه
نفهميدم دارند ميبرندم به اوين ،وگرنه وحشتم ميگرفت .با خيال راحت نشسته بودم
توي ماشين .فکر ميکردم احتماالً چند تا سيلي بزنند و چنـد روزي در زنـدان نگهـم
دارند ،در عوض ميتوانم از نزديک زندان را بشناسـم .اينقـدر کـه در خـارج راجـع بـه
زندانها شنيده و خوانده بودم کنجکاويم گ کرده بود .تا به آخر هم ،فکر ميکردم در
پادگان جمشيديه هستم.
اول زن درشت هيکلي با لباس اونيفورم براي تعـويض لبـاس و بازرسـي بـدني
آمد سراغم .هر چه اعتراض کردم که قـرار اسـت زود بـه خانـه برگـردم کـه خـواهرم
منتظرم است ،بيفايده بود .گفت« ،اين جزو مقررات است ،حتي اگـه دوسـاعت اينجـا
بمونين ،بايد لباس زندون بپوشين».
از همان اول کار ،خشـونت و تـوهين شـروع شـد .لخـتم کردنـد و بـه شـکلي
وقيحانه همة بدنم را بازرسي کردند و با لباس زنـدان انـداختنم تـوي يـک سـلول .در
عوض براي ناهار يک خورش قورمه سبزي بسيار خوشمزهاي به من دادند که آن را تـا
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ته يکسره خوردم و هنوز مزهاش از يادم نرفته.
آخر شب بردنم پيش رئيس زندان که بعدها دانستم سروان روحي است .بازهم
همان سئوالها و جوابها که من کارهاي نيستم تکرار شـد .يـک هفتـه در آن سـلول
نگهم داشتند .هي صدايي در راهرو شنيده نميشد .سکوتي محض در فضـا سـنگيني
ميکرد و جلو گذر زمان را گرفته بود .مرتب به درِ سلول ميکوبيدم تا کسي به وضـعم
رسيدگي کند .سروان روحي چند بار ازم بازجويي کرد و با لحني مبدبانه نصيحت کـه
«همة حرفهات رو بگو و خودت رو آزاد کن!» .مرتب حرف را ميکشيد به اينجـا کـه
برادرم و بچههاي کنفدراسيون از خارجيها و سيا پول ميگيرند و خوش ميگذرانند و
به فکر آدمهايي مث من نيستند و غيره.
پس از يکهفته بردنم به يک سلول «تنبيهيِ» تاريک و سرد و نمور و خالي که
يک برزنت کثيف انداخته بودند کف آن ،با يک پتوي کهنة سربازي براي زيـر و رويـم.
بعدها فهميدم که اين سلولها به خاطر رنگ سبز درها معروفند به «سلولهاي سبز».
سلول من چسبيده بود به مستراح و بوي تعفن ميداد .روي ديوارهايش پـر از
عالمت بود و شعر و شعار .اول از همه چشمم افتاد به نوشتهاي که خواناتر بود :اين نيز

بگذرد  ...اما به قيمت پاره شدن کون بنده و شما
در آن هواي سرد آمرماه ،شب تا صبح لرزيدم و مرتـب در زدم ،امـا کسـي بـه
دادم نرسيد .در سلول قبلي کارم اين بود که بخوابم .هر روز ساعت پن شش صبح که
نگهبانها با سر و صدا در آهنيِ سلول را براي صبحانه باز ميکردند ،خـودم را مـيزدم
به اون راه و اعتراض ميکردم که «چقدر سر و صدا ميکنين؟ در رو آروم تر بـازکنين،
من خوابيدم»
اما در اين سلول از سرما به کلي از خواب افتـاده بـودم .بـر خـالف سـکوت در
سلولهاي قبلي ،گاه صداهاي مردانه و فحش ،حتي کتک و فرياد هم شنيده مـيشـد.
يک ماه و نيم در آن سلول وحشتزا نگهمداشتند .هر چه بيشتر آزارم ميدادند ،بيشـتر
به اين نتيجه ميرسيدم که گرچه در کنفدراسيون با هـي گـروه سياسـي نبـودم ،امـا
فعاليتهاي افشاگرانة کنفدراسيون دانشجويي عليه اين رژيم چقدر کار مثبتـي بـوده.
کاش من هم فعالتر ميبودم و بيشتر اين رژيم سرکوبگر را افشا مـيکـردم .امـا فعـالً
براي نجات يافتن از دستشان بايد خودم را به سادگي و ناداني ميزدم .به در کوبيدن و
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به اعتراض درخواست تشک کردن کار دائم من شده بود .يک مو از خرس کنـدن هـم
غنيمت بود .بعد از دو سه هفته پيگيري و اعتراض توانستم يک تشـک ازشـان بگيـرم.
پيروزيم را با يک خواب حسابي جشن گرفتم.
در اين مدت چندين بار بازجويي پـس دادم .بـا همـان سـئوال و جـوابهـاي
تکراري .يک بار ورقههاي تکراري سئوال را آوردند توي سلول که «هويت شـما محـرز
است .اينک کلية اطالعات خود را در بـارة فعاليـتهـا و و و بنويسـيد ».از اضـطراب و
دلهرة اين که مبادا جوابهاي قبلي را اشتباه بنويسم ،اسهال گرفتم .اما هرچـه بـه در
ميکوبيدم کسي در را باز نميکرد.
يک بار هم مرا بستند به تخت شکنجه و با کاب هـاي ريـز و درشـت حسـابي
شــالقم زدنــد .انتظــار ايــن يکــي را اصـالً نداشــتم .مـيزدنــد و ســئوال مـيکردنــد و
ميخواستند از من اعتراف بگيرند که عضو کنفدراسيون دانشجويي بودهام.
همين قدر راضي بودم که يک سرباز دهنم را محکم با دسـتمال گرفتـه .قلـبم
تير ميکشيد و احساس ميکردم با ضربههاي شـالق و فريادهـايي کـه ميـزنم ممکـن
است دل و روده و قلبم بريزد بيرون .خود به خود شروع کردم بـه شـمردن ضـربههـا.
وسط کار متوجه شدم که با هر ضربه يک صدايي هم ميآيد که نميفهميدم چيست و
از کجاست .حواسم رفت به صدا .با شمردن هر ضربهاي که به پايم ميخورد دنبال اين
بودم که صدا را پيدا کنم .باالخره بعد از شصت ضربه پيدايش کردم .بـه گـردن کسـي
که شالقم ميزد يک زنجير با اهلل آويزان بود کـه بـا هـر ضـربه مـيخـورد بـه دگمـة
پيراهنش .آنقدر از کشفي که کرده بودم رضايت خاطر به من دسـت داد کـه ديگـر از
شمردن ضربهها صرف نظر کردم.
همين طور که شالق ميزد گفت« ،يا حرفهات رو ميزنـي ،يـا مـيگم باهـات
کاري بکنن که براي يک خانم خوب نيست!» ولي کاري نکردند .و حواس مـن بيشـتر
رفت به کلمة مسخرة «خانم» در ميان آن همه خشونت .نميدانم چند ضربة ديگـر بـا
کاب کلفت زد و بعد به سربازي که دهنم را گرفته بـود دسـتور داد صـندلي آهنـي را
بياورد و منق آتش را بگذارد زيرش .نگاهي به صـندلي و منقـ انـداختم و يـاد ايـن
افتادم که شکراهلل پاك نژاد را روي منق سـوزانده بودنـد .فهميـدم کـه دارنـد بلـوف
ميزنند ،من کجا و پاك نژاد کجا!
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باالخره اعتراف کردم که عضو کنفدراسيون هستم ،با اينکه نبودم .درد کاب به
راستي تحم ناپذير بود .اما از سئوالهايي که در تمام اين مدت کرده بودند معلوم بود
تا چه اندازه اطالعات آنها کم و نادقيق است .اين بار بازجويم ،که هي وقـت نفهميـدم
اسمش چيست ،در ميان سئوالها از من خواست کـه نـام کتـابي را کـه نوشـته بـودم
بگويم .از قضيه سر در نميآوردم .تا اين که گفت « ،ما ميدونيم که کتاب دو مبارز رو
تو نوشتي!»
حتي اين را هم نميدانستند که کتاب دو مبـارز جنـبش مشـروطه نوشـتة دو
نويسندة سرشناس ،رحيم رئيسنيا و عبدالحسين ناهيد است.
تازه آنتنم گرفت .يک بار با چند تا از دوسـتانم در کـوي دانشـجويي داشـتيم
کتاب دو مبارز ،ستارخان و باقرخان را براي تکثيـر ،فتـوکپي مـيکـرديم .يکـي از آن
ساواکيهاي «دوزاري» آنجا ايستاده بود و داشت ما را ميپاييد« .ساواکي دوزاري» بـه
کساني ميگفتيم که از ريخت و قيافه و رفتارشان حسـابي معلـوم بـود بـراي گـزارش
دادن به اين ور و آن ور سرك ميکشند .باالخره به هزار زحمت به بـازجويم فهمانـدم
که قضية کتاب از چه قرار بوده تا دست از سرم برداشتند و از تخـت بـازم کردنـد .امـا
همچنان در همان سلول «تنبيهي» نگهم داشتند .يکي دو بار هم ،زير يـک چـادر ،بـا
خانواده ام مالقات دادند .سه خواهرم آنقدر بدو وادو کـرده بودنـد و ايـن و آن را ديـده
بودند که توانسته بودند اجازة مالقات بگيرند.
چند سالي بود که با از دست دادن مادرم خيلي غصه ميخوردم ،پـدرم را هـم
در کودکي از دست داده بودم .حاال اولين باري بود که به خودم ميگفتم خوب شد که
نيستند .به خصوص مـادرم ،وگرنـه از بـي خبـري و دلشـوره چـه زجـري مـيکشـيد.
خواهرهايم براي خبر گرفتن و ديدن من کلي عذاب کشيده بودند ،منتهي جوان بودند
و پرانرژي .با اين که بازجويم و نگهبان حسابي حرفهاي ما را زيـر نظـر داشـتند ،هـر
طور بود پاهاي ورم کرده و ناخنم را که سياه شده بود به خواهرهايم نشان دادم.
بعد از دوماه بردندم به دادرسي ارتش براي بازپرسي .بازهم کلـي سـئوالهـاي
تکراري .مضحک تر از همه ،اين که يک مشت اسم سرهنگ که خودشان تعيين کـرده
بودند و هي کدام را نميشناختم ،به دستم دادند و گفتند« ،وکيلت رو انتخاب کن!»
پس از بهمن  32و انتقال به زندان قصر به دادگاه رفتم .با کلي سرباز و تفنـگ
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و نگهبان و تشريفات و برو بيا و قاضي و منشي و دادسـتان و کيفـر خواسـت و … در
عرض کمتر از نيم ساعت به دهسال زندان محکومم کردند.
تازه آن وقت بود که فهميدم طبق قـانون جديـدي در اوايـ سـال  ،32جـرم
فعاليت در کنفدراسيون دانشجويي خارج از کشور ده سال زندان است و تعداد زيـادي
از دانشجوياني که از خارج باز گشته بودند دستگير شدهانـد .ده سـال محکوميـت مـن
برابر بود با محکوميت چريکهاي فدايي که در سال  31دستگير شده بودند .در زندان
زنان جز من چهار نفر ديگر از دانشجويان خارج کشور ،در همان سـال دسـتگير و بـه
زندانهاي طوالني مدت محکوم شدند.
براي تعطيالت که به ايران آمدم از سختگيري و خشونت تصوري ديگر داشتم.
آنچه در خارج خوانده و شنيده بودم با آنچه به طور ملموس ديدم و حس کردم ،قابـ
قياس نبود .با اين که در زندان قصر مورد بيمهري و تحريم همبندانم قرار گرفتم ،امـا
زندان برايم تجربة بزرگ و مثبتي بود که شـايد در بيـرون از آن هرگـز نمـيتوانسـتم
چنين تجربه اي را به دست آورم .مهمتر اينکه شناخت بيشتري از خودم پيدا کـردم و
فهميدم انسان چقدر مقاوم است.

سکوت پدرم
پروين ا.
چند روزي بود که به علـت اخـتالف و ناسـازگاري خـانوادگي رفتـه بـودم بـه
خوابگاه دانشگاه ،در خيابان  27آمر و در آنجـا زنـدگي مـيکـردم .همزمـان ،مـأموران
ساواك براي دستگيري من رفته بودنـد بـه خانـة مـا در خيابـان ويـال .چـون خيـال
مي کردند که من فراري و مخفي شده ام ،دو سه روز منتظرم مانده بودند .پدر و مادرم
هم حرفي از مح سکونت جديد من نزده بودند .به اين اميد که شايد پس از چند روز
خسته بشوند و پي کارشان بروند! مجبور شده بودند چنـد روز بـا چنـد مـأمور گـردن
کلفت زير يک س قف زندگي کنند .مادرم که به تازگي سکته کرده بود و نياز به آرامش
داشت ،تاب تحم آن وضعيت را نداشت .نميدانم باالخره چگونه ساواك با پرس و جو
از در و همسايه به مح سکونت من پي برد.
ظهر يکي از روزهاي مهر ماه  ،32با چند تن از دوستانم از دانشگاه رفته بوديم
بيرون .ماه رمضان بود و سلف سرويس خوابگاه غذا نميداد .اما ،من چون بعـد از ظهـر
کالس داشتم ،به رغم پافشاري دوستانم ،تصميم گرفتم برگـردم بـه خوابگـاه و غـذاي
ساده اي براي خودم درست کنم.
وارد راهرو خوابگاه که شدم ،پدرم را از دور ديدم که در انتهاي راهرو کنار ميز
اطالعات ،با صورتي برافروخته و چشماني سرخ روي صندلي نشسته! از حالـت پـدرم و
سکوت مرگبار خوابگاه ،قضيه دستگيرم شد .آهسته بـه طـرف پـدرم رفـتم .احسـاس
مي کردم که ده ها چشم حرکات مرا زير نظر دارند .خودم را جمع و جور و قـدم هـايم
را محکم کردم .نميخواستم با اضطراب و دستپاچگي بر نگراني پدرم بيفزايم .نزديکش
که رسيدم در چند جملة کوتاه همه چيز را برايم توضيح داد .به سرعت از او دور شدم.
به اتاقم در طبقة اول رفتم .کاغذها و دست نوشتههايي که همـراه داشـتم يـا در کمـد
اتاقم بود ،برداشتم و به شتاب خـودم را رسـاندم بـه دستشـويي .بخشـي از کاغـذها را
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بلعيدم و بقيه را ريختم تو مستراح و سيفون را کشيدم.
از دستشويي که بيرون آمدم ،ناگهان به فکر خودکشي افتادم .بـا تمـام قـوا از
پله ها به سمت طبقة آخر دويدم تا از آنجا خودم را به پايين پرت کنم .تنها فکرم ايـن
بود که نگذارم دستشان به من برسـد .خودکشـي را بـه گرفتـار شـدن در دسـت آنهـا
ترجيح ميدادم .اما ،وسط راه پلهها کم کم ترديد کردم :مگر من چه کرده ام؟ جز ايـن
است که دختر دانشجوي شهرستانياي هستم که چند تا کتاب خواندهام يا جملههـا و
تکههايي از خواندههايم را ياد داشت کرده ام؟ حاال هم مجبور شـدهام از تـرس آنهـا را
ببلعم يا در مستراح بريزم!
وارد اتاقي شدم که در آن نيمه باز بود و بي اختيار بـراي خودکشـي رفـتم بـه
سمت پنجره که دستي از پشت مرا محکم گرفـت .برگشـتم و او را ديـدم .از دختـران
دانشجوي ساکن خوابگاه بود .پشت سر او چند مأمور ساواك هـم سـر رسـيدند و مـرا
محکم گرفتند .کمترين مقاومتي نکردم ،احساس شک و ترديد در آخرين لحظات اثـر
خودش را گذاشته بود.
از پله ها بردندم پايين .همگي رفتيم به سمت يک پيکان سـفيد رنـگ کـه در
گوشهاي پارك شده بود .يک اتومبي ديگر و دو خودرو نظامي مملو از سرباز هم کنـار
آن ايستاده بودند.
مي خواستند مرا سوار پيکان بکنند که چشمم به پدرم افتـاد کـه در اتومبيـ
دوم نشسته بود .از سوار شدن خود داري کردم .از آنها خواستم در کنار پدرم بنشـينم.
اول کمي مقاومت کردند ،اما شلوغي خيابان و رفت و آمد دانشجويان باعث شد کوتـاه
بيايند .نياز داشتم در کنار پدرم باشم .او هم مرا که در کنارش ديد آرام تر شد.
پدر عصبي و تند مزاجم که خود نيز در دوران مصدق با رژيم شاه مبارزه کرده
بود ،حاال به انساني کامالً آرام و مطيع تبدي شده بود و از هر چيزي که مـيتوانسـت
وضعيت مرا پيچيدهتر کند ،اجتناب ميکرد .شايد هم ميخواست به من درس آرامـش
و کنار آمدن با ساواك را بياموزد!
در تمام طول راه به اين فکر بودم که شايد آخرين ديـدار بـا پـدرم باشـد .بـه
طرف سرنوشت مبهم و نا معلومي ميرفتم .نمي دانستم مرا به کجا ميبرند .کـي آزادم
خواهند کرد؟ آيا دوباره ميتوانم خـانودهام ،دوسـتانم ،دانشـگاهم و چيزهـاي ديگـر را
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ببينم؟ اما به پدرم دلداري ميدادم که نگران نباش! از او ميخواستم که مراقب مـادرم
باشد و چيزي که باعث نگراني بيشترش شود به او نگويد .مأموري هم که کنـار راننـده
نشسته بود ،حرفهاي مرا تصديق ميکرد و به پدرم ميگفـت« ،احتمـاالً سـوءتفاهمي
پيش آمده و دخترتان به زودي به خانه بر ميگردد!»
در دل به حرفهاي او ميخنديدم .ميدانستم که ساواك براي کمترين کـاري
جرمهاي بزرگ ميتراشد .احساس مي کردم که پدرم هم همين فکر را ميکند .کسـي
چه ميدانست شايد هم هرگز آزادم نميکردند!
پدرم را به در خانه رساندند .وداع تلخي بود .با نگاه از هم وداع کـرديم .هـر دو
بغض کرده بوديم .دستم را کشيدم روي جاي خالي او در صندلي .احسـاس تنهـايي و
بيپناهي ميکردم.
ماشين ما در ميان دو خودرو و يک اتومبي  ،به سمت اوين ميرفت و مـن تـا
ميتوانستم حريصانه و با ولعي خاص به آدمهايي که در رفت و آمد بودند ،به خيابانها
و مغازه ها ،به آفتاب اواي پاييز و هر آنچه دوست داشتني بود مينگريستم.
يکي از مأمورها مرتب با بي سيم به کسي اطالع ميداد که« ،سوژة شمارة يک
را دستگير کردهايم»!
ساعت حدود سة بعد از ظهر بود که خيابان هـا را پشـت سـر گذاشـتيم و بـه
جادهاي که به سمت اوين ميرفت رسيديم .اول يکي از خود روها وارد جـاده شـد .بـه
خودم مي گفتم اين همه اسکورت و سرباز مسلح براي من ست؟ در دلم مـيخنديـدم
به اين که با آن هيک ريز و نحيفم که به زحمت از پس خودم بـر مـيآمـدم ،در نظـر
آنها تروريست خطرناکي هستم .در حالي که تنها جرمم اين بود که دلم ميخواسـت از
اوضاع جامعه ام با خبر باشم ،هـر کتـابي دسـتم مـيرسـيد مـيخوانـدم و کمـي هـم
آزاديخواه و عدالت طلب بودم .غرق در اين افکار بودم که مأمور بغ دستم چشـمانم را
با پارچة کلفتي بست .دلم فرو ريخت .ديگر چيزي نميديدم .فقط صـداي چـرخهـاي
اتومبي ها را ميشنيدم و گاه پيامهاي نا مفهومي را که در بي سيم رد و بدل مـيشـد.
در آن تاريکي به سمت سرنوشت نا معلوم و وحشتناکي کشيده ميشدم.

پشيماني!
نسرين
آمر ماه  32دستگير شدم .چند روز اول ،تمام مـدت در اتـاق بـازجويي بـودم.
تلفن خانه را وص کرده بودند به کميته و من مجبور بودم جـواب تلفـنهـا را بـدهم.
خواهرم صديقه به خانههاي تيمي مجاهـدين پيوسـته و مخفـي شـده بـود و بازجوهـا
منتظر بودند که تلفن بزند و من او را بياورم «سر قرار».
در همان يکي دو روز اول ،يادم نيست دقيقاٌ چه روزي ،مرد جـواني بـا قـامتي
متوسط و چهره اي رنگ پريده همراه يکي دو تا از بازجوها وارد اتاق شد .شروع کردنـد
از هواي سرد بيرون حرف زدن .من که از ترس و نگراني به اطرافم بـه کلـي بـيتوجـه
بودم و فقط حواسم به زنگ تلفن بود و اين که ماجرا را به صديقه چه طور حالي کنم،
نگاهي سرسري به او انداختم .اما با همان نگاه اول طرز رفتارش به نظرم خيلي عجيب
آمد .معلوم بود که زنداني ست ،ولي آزادنه در اتاق قدم ميزد و با بازجوها مـيگفـت و
مي خنديد .همين طور که با تعجب به او نگاه ميکردم ،رسولي با خندة زهرآلود و لحن
تو دماغي هميشگياش برگشت گفت« ،وحيد ،رهبرتون رو ميشناسي؟»
وحيد افراخته را نديده بودم .امـا پشـت در زنـدانهـا کـه بـه مالقـات عزيـز و
خواهرها و برادرم ميرفتم خيلي از او شنيده بودم .يکي از کادرهاي رهبري مجاهـدين
مارکسيت -لنينست بود .طرفداران تغيير ايدئولوژي بـه او لقـب «دژ تسـخير ناپـذير»
داده بودند.
حاال در اتاق بازجويي ،صميمي و خودماني در کنارم نشست و بيمقدمه شروع
کرد به حرف زدن؛ از تغيير ايدئولوژي بخـش انشـعابي مجاهـدين ،از عمليـاتي کـه در
بيرون انجام داده بود ،از کشتن دو مستشار آمريکايي و غيره به تفصي گفت .سر آخـر
هم از اين که «قرارش را سوزانده بـود» و سـاواك نتوانسـته بـود بهـرام آرام ،يکـي از
رهبران اصلي بخش انشعابي مجاهدين را «سر قرار» با او دستگير کند ،اظهار پشيماني
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کرد .ميگفت« ،امروز که اينجا نشستهام پشيمانم و خودم داوطلبانه دنبال پيدا کـردن
بهرام هستم!»
مانده بودم چه طـور از ايـن مخمصـة نـامنتظره و مـاجراي تغييـر ايـدئولوژي
مجاهدين درآيم .بخت با من بود که دست کم هنگـام بازرسـي خانـه ،مـادرم در يـک
فرصت کوتاه توانسته بود جزوة مباني تغيير ايدئولوژي مجاهدين را زير چادرش پنهان
کند .وگرنه مجبور بودم بگويم آن جزوه را خواندهام و توجيهي هم براي بدسـت آوردن
آن جور کنم.
از رفتار و حرفهاي وحيد احساس انزجار ميکردم و غمي توأم با ترس وجودم
را گرفته بود .معلوم بود که زير شکنجه به کلي بريده .در آن زمـان «بريـدن» در حـد
همکاري با ساواك ،خيانتي نابخشودني بود و مستحق مجازات .آنهم از طرف کسي که
موقعيت و مسئوليت وحيـد را داشـت .بـا ديـدن او در آن وضـعيت چيـزي در درونـم
شکست .بهتزده به او نگاه ميکردم .ميدانسـتم يکـي از کسـاني بـوده کـه در تغييـر
ايدئولوژي و تصميمگيريها نقش داشـته .بـه خـودم مـيگفـتم او چـون از مـذهب و
ايدئولوژي مجاهدين بريده به اين ملت افتاده .در برابـر همـة سـئوالهـايي کـه در آن
لحظه به مغزم هجوم ميآوردند پاسخهاي سـادهاي در مهـنم مـيسـاختم و خـودم را
راضي ميکردم.
اما در مقاب بازجوها مجبور بودم هي به روي خودم نياورم .در آن لحظه تنهـا
راهي که به نظرم رسيد ،ادامه همان نقش بچه مدرسهاي ساده و ندانم کاري بود که از
روز اول دستگيري بازي کرده بودم .در واقع بچه مدرسهاي هم بودم ،تازه هجده سـالم
شده بود .اما راستش خودم را نـدانم کـار نمـي دانسـتم .در کنـار دوسـتان دانشـجو و
همکالسيهايم و پشت در زندانها خيلي چيزها آموخته بودم .فکر ميکردم از مسـائ
سياسي سر درميآورم و از شکنجهها و بازجوييها و کلکهاي ساواك خبر دارم.
وحيد به من توصيه ميکرد که بـا سـاواك همکـاري کـنم و «قـرار» خـواهرم
صديقه را بگويم .من هم با لحني بچگانه پاسخ ميدادم« ،من قرارم را گفتم ».او بـدتر
از يک بازجو جزييات قرار را به دقت از من ميپرسيد و من حرفهايي را که قبالٌ گفته
بودم ،تکرار ميکردم .با خندهاي کـه دنـدانهـاي زردش را نمايـان مـيکـرد ،زيرکانـه
ميپرسيد« ،عالمت خطر را که بـا عالمـت سـالمتي اشـتباه نکـردهاي؟» بـا قاطعيـت
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ميگفتم« ،نه!»

عدس پلو
شب اول از غروب تا آخر شب زير شالق و مشت و لگد ،پاهـا و سـر و صـورتم
ورم کرده بود و درد ميکرد و کشيدههاي عضدي حسابي گيجم کرده بود .بـا تـرس و
دلهره و دستي لرزان زير نگاههاي دريدة عضدي ،رسـولي ،ريـاحي و رحمـاني کروکـي
مح قرار با صديقه را کشيده بودم و «عالمت خطر» را بجاي «عالمت سـالمتي» زيـر
ورقه نوشته بودم .چند لحظه به ياد فرار برادرم رضا افتادم و ايـن کـه شـايد مـن هـم
بتوانم در فرصتي مناسب فرار کنم .مجبورم کرده بودند دهها بـار آن عالمـتهـا را بـه
دقت تکرار کنم .مرتب تهديد ميکردند« ،واي به حالت اگر دروغ گفته باشي!»
باالخره ،به اين خيال کـه دام را بـه کمـک مـن گسـتردهانـد ،دسـت از سـرم
برداشتند و مرا فرستادند پشت بند .تا صبح ،نگهبان نه گذاشت پاهـايم را دراز کـنم و
نه به ديوار تکيه دهم.
تمام شب با خودم کلنجار مي رفتم .تصورم از مقاومت و قهرماني به کلي درهم
ريخته بود .همه چيز با آنچه خوانده و شنيده بـودم تفـاوت داشـت .بـه خـودم نهيـب
ميزدم که«نسرين! آن تصورات واهي و قهرمان بازيها را بنداز دور و خودت باش!»
روز بعد بـاز همـان بسـاط کتـک و شـالق و تهديـد ،بازنويسـي محـ قـرار و
«عالمتهـا» و انتظـاري پايـان ناپـذير .حتـي آمر ،خـواهر پـانزده سـالهام را هـم کـه
دستگيرکرده بودند با من روبرو کردند .هـر دو از آنچـه ديگـري گفتـه يـا نگفتـه بـود
بي خبر بوديم .اما صحنة روبرو کردن ما را طوري جور کرده بودند که انگار مـن خيلـي
چيزها را گفتهام و با بازجوها همکاري کردهام .نگاههاي نامهربان آمر برايم دردآور بـود،
اما هي وسيله اي نداشتم تا او را از اشتباهش درآورم .فريادم را در گلـو خفـه کـرده و
تنها با چشمان نگران به او خيره مانده بودم .اما او همچنـان بـا نگـاهش مـرا سـرزنش
ميکرد .تا مدتها هر بار که ياد آن نگاه ميافتادم تمام وجودم تير ميکشيد.
در آن لحظات پر درد ،هر بار که تلفن به صدا در ميآمد ،تمام بدنم بـه رعشـه
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ميافتاد ،مبادا که صديقه باشد.
نيمه شب بود که مرا روانة يکي از سـلولهـاي انفـرادي بنـد  2کردنـد .در آن
سلول سرد و تاريک ،سرگردان و نااميد به گوشهاي خزيدم .ترس و وحشت از رو شدن
قرار با صديق ه و دوباره شکنجه شدن و از همه بدتر روبرو شدن دوباره با وحيـد رهـايم
نميکرد .تنها و بيپناه راه گريزي از آن همـه درد و رنـ نمـيديـدم .يـا حسـين! يـا
حسين! گويان ،به حسين مظلوم متوس شدم که بـرايم تجسـمي بـود از مظلوميـت
خودم .چنان مظلوم و در بن بست که راهي جز خودکشي در برابرم نميديدم.
در پي راهي براي خودکشي بودم که نگهبـانِ شـب ،در سـلول را گشـود و بـا
خنده سيگاري به طرف من دراز کرد .فکر کردم قصد اهانت دارد ،با اخم دستش را رد
کردم .با مهرباني پرسيد« ،درد داري؟» گفتم« ،آره!» اما قرصي را که برايم آورد بـا بـد
اخالقي رد کردم .چند دقيقه در سلول را باز گذاشت و پرسيد« ،از رضاييها هسـتي؟»
بعد با خندهاي ماليم و با صدايي بسيار آهسته گفت« ،از شباهتت با مهدي فهميدم!»
از مقاومت و انسانيت برادرم مهدي و احترامي که براي او قائ بود برايم گفـت
و از شجاعت و مقاومتهاي مادر شايگان (سعيدي).
در آن تنهايي دلهرهانگيز ،آن حرفها و حضورش قوت قلبي برايم بود .بـا ايـن
همه ،فکر خودکشي و گريز از همه چيز و همه کس رهايم نميکرد .به محـض آن کـه
در را بست پتو را انداختم روي سرم و شروع کردم به گاز گرفتن م دسـتم .ولـي هـر
چه ميکردم نميتوانستم رگم را به دندان بگيرم .در گيرودار خودکشي بودم که يکهـو
در سلول باز شد و نگهبان بار ديگر با لحني محبتآميز گفت« ،از زير پتو در بيا ببينم!
غذا خوردي؟» سرم را بيرون آوردم و گفتم« ،نه»
چند دقيقه بعد با يک کاسه عدس پلو برگشـت و بـا همـان لحـن پـر محبـت
گفت« ،بخور!»
در را بست و رفت .قاطعيتِ محبتآميزش چهرة برادرانم را در من زنـده کـرد.
در آن تنهايي و استيصال ،احمد و مهدي به دادم رسيدند .روزي را به ياد آوردم که در
 77بهمن  ،31احمد با کشيدن ضامن نارنجک خودش را از ميان برد تا زنده به دسـت
مأموران ساواك نيفتد .از آن روز زندگي برايم معنايي ديگـر يافتـه بـود .مبـارزه بـراي
ارزشهاي وااليي چون عدالت و برابري در مهنم شک گرفته و پرسـشهـاي بسـياري
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برايم مطرح شده بود .براي اولين بار گويي به معناي فرا رفتن از حصارهاي تنگ سنت
و جرأت انتخاب آزاد پي ميبردم .دستگيري ،شـکنجه ،دادگـاه و اعـدام بـرادر جـوانم
مهدي در  71شهريور  ،37تحولي عميق در من پديد آورد و بـر مسـير زنـدگيم تـأثير
گذاشت.
کاسة سرد عدس پلو را گذاشته بودم جلويم و به برادرانم ميانديشيدم .بعـد از
مدتي آهسته و با تأني شـروع کـردم بـه دانـههـاي عـدس را جـدا کـردن و در دهـان
گذاشتن .کم کم عدسها به دهانم مزه کرد و کمي که گذشت به سرعت دانـههـا را از
البالي برن ها ميجستم و با لذت ميخوردم .کاسـه را بـا دو دسـت تکـان مـيدادم و
عدسها را به سطح کاسه ميآوردم و با ولع ميبلعيدم ،تا دانة آخر .همين که نگهبـان
کاسه را بيرون برد ،با خاطرة برادرانم در خوابي عميق فرو رفتم ،خارج از زمان و مکان.
صبح با صداي مهربان نگهبان بـراي رفـتن بـه دستشـويي بيـدار شـدم .فکـر
خودکشي به کلي از مهنم رفته بود .از آن پس ،با قد بلند و قيافة آرام و مهربـانش هـر
وقت که دستش رسيد ،با وجود همة مخاطرات ،از محبت به من دري نميکرد.

انشعاب کذايي!
روزهاي اول بازجويي سرانجام با تلفن صديقه و دادن عالمـت خطـر بـه جـاي
عالمت سالمتي به سر آمد .باالخره توانسته بودم جان صديقه را نجات دهم .اما نگـران
سرنوشتش بودم.
در آن روزها حـرفهـاي تـازهاي دراتـاق بـازجويي در بـارة تغييـر ايـدئولوژي
مجاهدين شنيده بودم .وحيد را ديده بودم و حرفهايش همچون پتکي بر سـرم فـرود
آمده بود .بازجويم رياحي جزوهاي ،به اصطالح خودش بسيار آموزنده ،بـه نـام چشـمة
آب حيات نوشتة وحيد افراخته را به من داده بود تا به دقت بخـوانم .مطالـب جـزوه را
دقيقاٌ به ياد ندارم .فقط ميدانم که مربوط ميشد به رد مبارزه عليـه رژيـم و انتقـادي
عمومي از عملکرد سازمان مجاهدين و تشکيالت آن .آنچه در وضعيت روحي آن روزها
بيش از هر چيز در خاطرم نقش بسته ،شيوة وحيد در ستودن دستگاه پر از خشونت و
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شقاوت ساواك بود .شـگفت انگيزتـر بـرايم ايـن بـود کـه از موجـود سـنگدلي چـون
منوچهري با محبت و عطوفت سخن رانده بود .چشمهاي منوچهري را کـه هميشـه از
خشونت خون گرفته بود ،به چشماني مهربان تشبيه کرده بود.
در آن فضاي خشونت بار از زبان يک زنداني شنيده بودم که خطاب بـه وحيـد
افراخته و محسن خاموشي فرياد ميزد که «من هنگام دستگيري کـون خـوردن يـک
سيانور رو نداشتم که اون رو به من نميدادين؟»
شنيده بودم که کساني را که حاضر نبودند تغيير ايدئولوژي بدهند ،خلع سالح
و از حداق امکانات محروم ميکردند .شنيده بودم کـه همسـر شـريف واقفـي کـه بـه
منشعبين پيوسته بود کارهاي شوهرش را با جزييات به باال گزارش مـيکـرد .شـنيده
بودم کساني را که مخالف تغيير ايدئولوژي بودند در جلسات انتقـادي زيـر فشـار قـرار
ميدادند و شخصيتشان را ميشکستند يا آنها را بدون هي پوشش امنيتي ،به کارخانه
ميفرستادند و در خطر دستگيري قرار ميدادند تا به اصـطالح از کـارگران بياموزنـد و
تغيير ايدئولوژي را بپذيرند و غيره .با اينکه به اصطالح خودشان مدتي پيش از انشعاب
در ميان اعضاء «کار اقناعي» کرده بودند ،بازهم هنگام انشعاب قريب به  31در صـد از
اعضاء و کادرها را تصفيه کرده بودند .در عين حال ،با اين توجيه که «امکانـات خـرده
بورژازي را بايد در خدمت طبقة کـارگر بـه کـار گرفـت» ،مـدتهـا تغييـر ايـدئولوژيِ
سازمان را از هواداران آمادة پيوستن به سازمان يا هواداران رسمي مخفـي نگـهداشـته
بودند تا از امکانات بازاريها و مذهبيهاي طرفدار روحانيت محروم نمانند.
به نظر ميرسيد که علني کردن تغيير ايدئولوژي هم در واقـع از سـر ناچـاري
بوده .چرا کـه پـس از دسـتگيري خليـ دزفـولي در ارديبهشـت  32و بـه دنبـال آن
دستگيري وحيد افراخته و محسن خاموشي و همکاري همه جانبة آنها با سـاواك بـود
که به دسـتگيري بخـش وسـيعي از کادرهـا و رو شـدن مـاجراي تغييـر ايـدئولوژي و
تصفيهها انجاميد.
همة شنيدههايم بوي زورگويي ميداد .بوي توطئه و مرگ و تصفيههـاي درون
تشکيالتي ،بوي روابط ناسالم و بيبند و باري ميداد .احساسي از نفرتِ آميخته به غـم
و ياس نسبت به آن انشعاب کذايي بـر وجـودم چيـره شـده بـود .امـا در آن تنهـايي،
احساس احترام نسبت به کساني که در برابر تغيير ايدئولوژي ايسـتاده بودنـد و «نـه»
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گفته بودند ،دلگرمي بزرگي برايم بود.
زماني که جزييات ماجراي قت مجيد شريف واقفي را شنيدم و تـرور صـمديه
لباف را که زخمي به دست ساواك افتـاده بـود و بـا همـان زخـمهـا زيـر شـديدترين
شکنجهها قرار گرفته بود ،همان لرزش و فروريختنـي را در وجـودم حـس کـردم کـه
هنگام خواندن جزوة «بيانية تغيير مواضع ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خلق ايران».
جزوه در مهرماه  32در دسترس مبارزان بيرون از سازمان قرار گرفت .پيش از
آن ،جز اعضاء سازمان هي کس ،حتي کساني که قصد پيوستن به سازمان را داشـتند
از آن همه تغيير و تحوالت درون تشکيالت مجاهدين بيخبر مانده بودند.
جزوه که به دست من رسيد ناباور و مستأص بـه سـرور آالدپـوش پنـاه بـرده
بودم و آن را مو به مو به عنوان شايعه و شنيدههايم بـرايش تعريـف کـرده بـودم .از او
پرسيده بودم ،حاال چه بايد کرد؟ سرور که برخالف من روحيـهاي آرام داشـت ،گفـت،
«بايد صبر کرد تا صحت و سقم آن معلوم شود».
هر دو جزوه را خوانده بوديم و از حرفهايمان معلوم بود که از تصـفيههـا هـم
خبر داريم ،اما هر دو خودمان را به ناداني ميزديم .در آن روزها از ترس شـکنجههـاي
ساواك سعي ميکرديم حتي براي نزديکترين ياران هم اطالعاتمان را رو نکنيم.
سرور در سال  33در يک درگيري کشته شد و براي هميشه دوست مهربـان و
شکيباي روزهاي سخت زندگيم را از دست دادم.
بعد از آن گفتگو با سرور ،خواهرم صديقه را ديـدم .بـا نگرانـي و نفـس زنـان،
وضعيت سازمان را از او پرسيدم .در حال قدم زدن در خيابان صفيعليشاه بوديم و من
باز هم با جزييات از ماجراي تغيير ايـدئولوژي و آن انشـعاب کـذايي از او پرسـيدم .بـا
ده ها سئوال در بارة کارهاي نامعقولي که به نظرم مي رسيد .صديقه هم مث من جوان
و بيتجربه بود ،نمي توانست بحث را مستدل پيش ببرد .سرآخر آنجـا کـه از اسـتدالل
وامانده بود با مهرباني و خندة شيرينش گفته بود« ،مهـم مبـارزه بـا ديکتـاتوري شـاه
است ،حاال با هر ايدئولوژي و ديدگاهي که باشد!»
استداللش برايم قاب قبول نبـود .بـا تعجـب سـکوت کـردم .بـاورم نمـيشـد
سازماني که برايم مقدس بود ،اين چنين درهم ريخته که حتي صديقه هـم بـراي آرام
کردن من به چنان استدالل نامعقولي متوس شده است.
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حاال در کميته با ديدن وحيد افراخته و شنيدههايم در اتاق بازجويي ،ميديدم
که وضعيت سازمان بسيار آشفتهتر و بدتر از آن چيزيست که تصور مـيکـردم .نگـران
صديقه بودم که در اين آشفته بازار به چه سرنوشتي دچار خواهد شد؟ از اينکه در اين
اوضاع آشفته ،خودم دستگير شده بودم در عمق وجودم به شکلي سرپوشـيده رضـايت
خاطر داشتم.

قوطي کبريت
هنوز بازجوييهايم تمام نشده و نفس راحتي نکشيده بودم که قضية عجيـب و
غريب قوطي کبريت را پيش کشيدند.
روزي که مأموران ساواك آن قوطي کبريت را در کمد کتابهايم پيدا کردنـد،
انگار کشف مهمي کردهاند چند تکه کاغذ لولـه شـده را بهمـديگر نشـان مـيدادنـد و
چيزهايي پ پ مي کردند .اما من هي چيز در مورد آن تکه کاغذها نميدانستم .فقط
نگران بودم از اين که امانتي دختري ست که پشت در زندانها شناخته بودم.
سال  35که تعدادي از افراد خانوادهام دستگير شده بودند ،براي گرفتن خبر از
آنها با خ واهر کوچکترم آمر مرتب به کميته و اوين سر مي زديم .در ميان خانوادهها بـا
خواهر يکي از زنداني هاي مجاهد آشنا شديم .از اول آدم متظاهري به نظرم ميرسـيد،
برخالف رسم آن روزها وانمود مي کرد که روابط نزديکي با سازمان مجاهدين دارد و از
خيلي مسائ با خبر است .يک روز جلوي در کميته ،هنگام خداحافظي مرا صـدا زد و
قوطي کبريتي به امانت بدستم داد و گفت بعداٌ پس خواهد گرفت.
من هم از سر سادگي بدون هي سئوال و جوابي قوطي را گرفتم و به خانه که
رسيدم آن را باز نکرده ،در کمد کتابهاي درسيام پنهـان کـردم تـا بـاالخره هـم بـه
دست ساواك افتاد.
زير کتک هاي دوباره مانده بـودم چـه بکـنم .از محتـوي آن خبـر نداشـتم تـا
مسئوليت آن را خودم به عهده بگيرم .دلم هـم نمـي آمـد اسـم آن دختـر را بگـويم و
گرفتارش کنم .عالوه بر اينکه لو ندادن ارزش وااليي بود در مهـنم .هرچـه قسـم آيـه
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مي خوردم که از قضيه بيخبرم ،فايده نداشت .عاجز شده بودم .در آن کشمکش ،وقتي
يکي از بازجوها که داشت با خشم ميزد تو کلهام ،گفـت« ،فـالن فـالن شـده شـمارة
ماشينهاي مامورين ما را براي کي ميخواستي؟ آنها را به چه کسي دادي؟»
ناگهان معماي قوطي برايم روشن شد .با اين که گي و منگ بـودم فـوراٌ آن را
به گردن گرفتم.
حاال ميخواستند بدانند آن را به چه کسي دادهام؟ با هزار قسم پيـر و پيغمبـر
که به خدا همين طوري شمارة ماشينها را نوشتهام و اصالٌ نميدانم چـرا ايـن کـار را
کرده ام ،باالخره دست از سرم برداشتند .اما اين موضوع آن را به عنوان يکـي از مـوارد
اتهام در پروندهام گنجاندند.

چشمانش
با اين همه ،بازهم هر روز ميبردنم به اتاق بازجويي و مجبورم ميکردنـد همـة
حرفهاي قبلي را از نو بنويسم .چقدر از تکرار اين بازنويسيهـا بيـزار بـودم .لحظـهاي
آرامش نداشتم ،ميترسيدم مبادا در کلمهاي يا جملهاي اشتباه کنم.
يکي از آن روزها ،چشمبندم را که براي نوشتن برداشتم ،يکباره چشمم افتـاد
به پسر جوان نحيف و رنگ پريده اي که در گوشة ديوار آويزانش کرده بودنـد و شـالق
مي زدند .معلوم بود که او را از اتـاق شـکنجه آوردهانـد .گـويي مـردهاي را بـه صـليب
کشيدهاند پلکهايش بسته بود ،با نالهاي خفيف وکوتاه ميگفت« ،چيزي بـراي گفـتن
ندارم!» تنها صداي شالق بود و سکوت.
نگراني ها و ترس و درد خودم را به کلي فراموش کرده بودم .بـه چيـز ديگـري
نمي انديشيدم جز به او که بدن الغر و تکيدهاش در هوا معلق مانده بـود .فقـط در پـي
فرصتي بودم تا دزدکي با احترام و عشق به او نگاه کنم .او گاه پلکهايش را نيمـه بـاز
ميکرد و فقط چند لحظه ميتوانستم برق سبزي چشمانش را ببينم .او که بود؟ بعـد
از چه شکنجههايي او را در اتاق بازجويي آويزان کرده بودند و شالق ميزدند؟ جز مـن
زندانيهاي ديگري هم او را ديده بودند؟ فقط ميدانستم که دانشجو ست.
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آخرين باري که او را ديدم ،مث هر روز گوشة ديوار اتاق بازجويي آويزان بـود
و رحماني که کف به دهان آورده بود ،بدن نحيف و استخواني او را به شالق بسته بـود.
يک لحظه صداي ضعيفي از دهانش بيرون آمد و گفت« ،رحم کنيد!»
رياحي با آن هيک گندهاش کنار بخـاري گوشـة اتـاق ايسـتاده بـود و داشـت
ميلهاي آهني را در آتش بخاري مي چرخاند .بعد از مدتي رحماني شالق را بـه کنـاري
پرت کرد و آمد کنار بخاري .چند لحظه بعد ،رياحي با ميلة گداختـه بـه جسـم نيمـه
جان او نزديک شد و فرن را با يک دست دريد و با دسـت ديگـر ميلـه را بـه سـينة او
چسباند .تنها نالهاي شنيده شد و بعد سکوت .سکوتي که بوي مرگ ميداد.
بازجوها ،دستپاچه او را پايين کشيدند و براي به حال آوردنش شروع کردند به
سيلي زدن .اما ديگر نه صدايي از او درآمد و نه نالهاي.
پاهايم به شدت ميلرزيد و تمام بدنم کـرخ شـده بـود .قلـم از دسـتم افتـاد و
مبهوت به او خيره ماندم تا بلکه جرقة آن چشـمان روشـن را ببيـنم کـه از «سـبزي»
خالي ميشد.
ناگهان از صداي فحش بازجوها که براي لحظـهاي وجـود مـرا فرامـوش کـرده
بودند ،به خود آمدم .نگهبان فرنچي روي سرم انداخت و مرا که ديگر قادر به راه رفتن
نبودم به زحمت به سلول بازگرداند .مسخ شده و مبهوت دستهايم را بـه ديـوار سـلول
کشيدم و در جايي نسبتاٌ صاف با تمام نيرو با پنجهها و ناخنهايم نوشتم ،نازلي سـخن

نگفت  /دندان کينه بر جگر خسته بست و رفت
آن قدر شعر شاملو را زمزمه و تکرار کردم که در فراموشي به خوابي عميق فرو
رفتم .سحرگاه با چرخش کليد ،اضطراب و ترس و انتظـار دوبـاره بـه سـراغم آمـد .در
بازگشت از دستشويي ،نشسته نماز خواندم و از خداي خودم خواستم که به اين همـه
درد پاياني بخشد .اما پاياني در کار نبود .اين بار که نگهبان مرا به اتـاق بـازجويي بـرد
رياحي پشت ميزش نشسته بود و «نازلي چشم سبز من» ديگر نبود .به ورقههاي کاغذ
سفيد جلو رويم نگاه ميکردم و به جاي خـالي او و بـه عمـق «سـخن نگفـتن» .قـادر
نبودم مهنم را براي تکرار همان حرف هاي قبلي جمع و جور کنم که ناگهان رسولي با
داد و بيداد وارد شد ،با مشت و لگد به جانم افتاد و با فحش و نيشـخند هميشـگياش
پرسيد« ،روي ديوار سلولت چي نوشتي؟ براي چه کسي نوشتي؟»
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انکار و التماس بيفايده بود .مرا کشان کشان به اتاق حسـيني بردنـد و شـالق
زدند .غروب که به سلول بازگشـتم نـازلي از روي ديـوار سـلول هـم محـو شـده بـود.
احساس ميکردم تنها و بيکس مانده ام .چه تفاوتي بود ميـان رهبـر بـا نـام و نشـاني
چون وحيد و دانشجوي بي نام و نشاني که جز عشق و انسـانيت نشـاني از خـود بـاقي
نگذاشت .حتي نفهميدم به کدام جريان وابسته است .از آن پس همه جا در جستجوي
او بوده ام ،اما نه در زندان و نـه در آزادي ،ديگـر اثـر و نشـاني از او نيـافتم .تنهـا بـرق
چشمانش هميشه با من است و من چقدر چشمهاي سبز را دوست دارم.

رو به رو شدن با مرگ
زمــان را از دســت داده بــودم ،نميدانســتم چنــد روز يــا چنــد هفتــه از زمــان
دستگيريم ميگذرد .تنها با وعدههاي غذا از روز و شب با خبر ميشدم .بـراي شـمردن
روزها روي ديوار سلول خط ميکشيدم .اما بعضي وقتها حواسم چنان پـرت مـيشـد
که فراموش مي کردم خط بکشم .چه مدت بود درسلول انفرادي بودم؟ چنـد بـار خـط
کشيدن روي ديوار را فراموش کرده بودم؟ هي نميدانم .فکر ميکنم اواخر ديماه سال
 32بود که يک شب مرا برده بودند به اتاق بازجويي و از من مـيخواسـتند دوبـاره در
بارة خواهرم صديقه بنويسم .در آن زمان و تا مدتي بعـد نمـيدانسـتم کـه صـديقه در
همان ديماه با خوردن سيانور در درگيري خود را از ميان برده است .چرا بازهم از مـن
ميخواستند در بارة او بنويسم؟ هي نميدانم.
هوا سرد بود و من که تا آن زمان هي مالقـاتي نداشـتم بـا آن کـت و شـلوار
کتاني زندان از سرما مي لرزيدم .پشتم بـه در ورودي بـود ،پاهـاي پانسـمان شـدهام را
جمع کرده بودم و قلم را در دست لرزانم ميچرخاندم و نميتوانستم چيـزي بنويسـم.
يکباره ديدم بازجوهايم رياحي و رحماني از پشت ميز بلند شدند و با احترام ايسـتادند،
بالفاصله عضدي و منوچهري و رسولي وارد اتاق شدند و جلو ميز مـن ايسـتادند .روي
صندلي ميخکوب شدم .عضدي با آن نگاه تيز و خشن و آن قيافة ناخوشايندش خطاب
به من گفت« ،حرفات رو زدي يا نه؟ يکبار دروغ گفتـي و خـودت رو بـدبخت کـردي،
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حاال هم هنوز دير نشده حرفات رو بزن!»
سکوت کردم و سرم را پايين انداختم .يکباره چندين زنداني بـا هـم وارد اتـاق
بازجويي شدند ،با چهرههاي رنگ پريده و تکيده در گوشهاي ايستادند .نميدانستم چه
کنم ،همچنان ميخکوب بر صندلي خيره و مبهوت مانده بودم .چهرة هيچکـدام بـرايم
آشنا نبود ،جز چهرة وحيد افراخته .اما ديگر آن خنـدة نيشـدارش را بـر لـب نداشـت،
رنگش پر يده بود و نگاهش به زير .دلـم فـرو ريخـت و دسـت و پـايم شـروع کـرد بـه
لرزيدن ،چه اتفاقي افتاده؟ نکند صديقه دستگير شده؟ يا دوستانم سرور آالدپـوش يـا
گيتي صادق؟ که در بازجوييها نامي از آنها نبرده بودم .دوستان عزيـزي کـه يکـي در
سال 33و ديگري در سال  21در درگيري جانباختند.
طاقتم تمام شده بود و وحشتزده به آن جمع و تنها زني کـه در ميانشـان بـود
نگاه مي کردم تا بلکه او بـه اشـاره چيـزي بـه مـن بفهمانـد .بـه دهـان وحيـد چشـم
ميدوختم .از خود ميپرسيدم اينبار چه ميخواهد بگويد؟ به بازجوها نگاه ميکـردم و
منتظر فرياد خشم و کتکهاشان بودم .اما نه حرفي بود ،نه اشارهاي ،نه خشـمي و نـه
کتکي .سکوت بود ،سکوتي مرگبـار .زمـان از حرکـت ايسـتاده بـود .مـيترسـيدم .بـه
چشمان وحيد نگاه مي کردم تا شايد از نگاه او چيزي دستگيرم شود .اما انگـار زنـدگي
در آن رنگباخته بود .بهت و ناباوري بـر چهـرهاش سـايه انداختـه بـود .از نگـاه ديگـر
زندانيها هم چيزي جز خستگي دستگيرم نشد.
ريــاحي ســکوت را شکســت« ،ايــن مــادر قحبــه کــه اينحــا نشســته خــواهر
رضاييهاست» و با لحني تحقيرآميز ادامه داد« ،طفلـک خيلـي مسـلمان اسـت! خبـر
نداشته که فاتحة مسلماني در سازمان مجاهدين خوانده شده!»
يکي از زندانيان که از همه جوانتر به نظر ميرسيد خندة تلخي کرد وحبـهاي
قند از روي ميز برداشت و در دهان گذاشت .رحماني شکنجهگر ازش پرسيد« ،محسن
حالت چطوره؟» محسن که بعداٌ دانستم محسن خاموشـي اسـت در سـکوت برگشـت
سرجايش .زنداني ديگري به من نگاه کرد ،دو بـار چشـمانش را بسـت و سـرش را بـه
آرامي به جلو خم کرد .کوشيدم با دوبار بستن چشمانم پاسخ احترامش را بدهم .حتماٌ
يکي از چند مخالف تغيير ايدئولوژي در ميان آن جمع بـود .هـي وقـت آن ديـدار در
اتاق بازجويي با آن جمع ناهمگون برايم معلوم نشد.
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رياحي با لودگي هميشگياش ،با صـدايي بلنـد پرسـيد« ،راسـتي دادگـاه چـه
شد؟» منوچهري با لحني که تظاهر از آن ميباريد گفت« ،متأسفانه نتوانسـتيم کـاري
از پيش ببريم .به خاطر ترور آمريکايي ها کاري از دست ما ساخته نبود! همـه محکـوم
به اعدام شده اند» اشاره اش به ترور دو مستشار آمريکايي درسال  ،32توسط مجاهدين
منشعب بود.
کلمة اعدام همچون پتکي به سرم فرود آمد ،گي و منگ شـدم .بعـد از چنـد
لحظه به خود آمدم« ،مگر زن را هم اعدام ميکنند؟» تا آن زمان نشنيده بودم که زني
را اعدام کرده باشند« .وحيد را هم اعدام ميکنند؟» متحير به وحيد نگاه کردم .سرش
را پايين انداخت .دلم ميخواسـت ازش بپرسـم ،پـس چـه شـد؟ بـه يـاد خنـدههـاي
نيشدارش و چشمانش در روزهاي اول بازجويي ام افتادم که انگار ارزشهاي انسـاني از
آن رخت بربسته بود .با چه حرارت و خرسندي به بازجوهايش اعتماد کرده بود و بـاور
داشت که زندگي را به او بازگرداندهاند و دستش را به گرمي ميفشارند .حاال خسـته و
درمانده به مرگ ميانديشيد.
مرا که به سلول بازگرداندند ،نه بر مرگ زودرس آنها گريستم ،نـه از مرگشـان
احساس شادي کردم .بهت زده و منگ از خودم ميپرسيدم ،آيـا بـراي ترسـاندنم ايـن
چنين وحشيانه مرا با مرگ  1انسان روبرو کردند؟

سلول عمومي
در سلول عمومي بود که شنيدم همة آن نه نفـر را در سـوم بهمـن  32اعـدام
کردند :وحيد افراخته ،محسن خاموشي و صـمدية لبـاف ،منيـژة اشـرف زادة کرمـاني،
ساسان صميمي بهبهاني ،محمد طاهر رحيمي ،مرتضـي لبـافينـژاد ،عبدالرضـا نيـري
جاويد ،محسن بطحايي.
همسلوليهايم مث من از اعدام يک زن در حيرت بودند.
درست يادم نيست چند ماه بعد از دسـتگيري مـرا بـه سـلول عمـومي بنـد 2
بردند .پيش از رفتن به سلول عمومي ،با نگهبان از اتاق بازجويي گذشـتيم .ريـاحي بـا
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لحن ناخوشايندش گفت« ،ميفرستيمت به سلول عمومي ،اما حواست جمع باشه کـه
هر چه شنيدي بيايي به ما بگي .در محکوميتات تأثير داره» پاسخي نـدادم ،امـا دلـم
فرو ريخت .دوباره ياد وحيد افتادم که با آن همه همکاري اعدامش کردند.
نگهبان که در سلول را باز کرد چهرهها را درست نمـيديـدم ،امـا ديـدم همـه
ايستادهاند و موهايشان را با فرن پوشاندهاند ،جز يک نفر .فهميدم جز آن يک نفر بقيه
مذهبي هستند .نگهبان که در را بست و سرها عريان شد ،ديدم جز آن يک نفر ،بقيـه
را نمي شناسم .او به طرفم آمد و در آغوشم گرفت ،امـا بـه سـردي پاسـخش را دادم و
خودم را به بي اعتنايي زدم .اسمش را نمي دانستم او را فقط يک بار در اتـاق بـازجويي
ديده بودم .از حرف بازجوها فهميده بودم که او يکي از چريـکهـاي فـدايي مخفـي و
مسلح بوده .برخورد بازجوها با او طوري بود که براي من صحنة خوشايندي نبود ،شک
برانگيز بود .هنوز اين تجربه را نداشتم که بازجوها در بسياري اوقات به عمد جلو تـازه
واردان با زنداني رفتاري ميکنند که شک برانگيز است .از تجربـة شـخص خـودم هـم
درسي نگرفته بودم .انگار فراموش کرده بودم که در آن روزهـاي اول بـازجويي صـحنة
روبرو کردن مرا با خواهر کوچکترم آمر طوري جور کرده بودنـد کـه خـواهرم بـه مـن
مشکوك شده بود و نگاههاي نامهربان و رفتار بياعتنايش چقدر برايم دردناك بود؟
آن روز دانستم که اسم او زهرا آقانبي قلهکي است .بعد از چند روز که بـا هـم
دوست شديم ،علت بي اعتنايي روزهاي اولم را برايش گفتم ،چنان يکه خورد که شروع
کرد به هاي هاي گريستن .آن گريه دردنـاکش را هرگـز فرامـوش نکـردهام .وقتـي در
پاييز  33خبر اعدامش را شنيدم از خودم شـرمنده شـدم و آن رفتـارم را بـا او هرگـز
نبخشيدم .اين اولين باريست که بعد از اين همه سال ،اين بـار سـنگين شـرمندگي از
خودم را برزمين ميگذارم.
همسلوليهاي ديگرم ،بتول دزفولي بود که سال  21در ارتباط با مجاهـدين در
درگيري مسلحانه کشته شد.
طاهره س .بود و منيژه ب .که آنها هم در ارتباط با مجاهـدين دسـتگير شـده
بودند .پروين همسر مرتضي لبافينژاد هم در سلول ما بود .به نظر پانزده شـانزده سـاله
ميآمد .همسرش را که مخالف تغيير ايدئولوژي بود ،جزو همان گروه  1نفره مجاهدين
اعدام کرده بودند .پروين نگران کودك شيرخوارش بود و نمي دانسـت چـه بـر سـرش
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آمده .دچار افسردگي شده بود ،در گوشهاي مينشست و بـه مـا کـاري نداشـت .يـادم
نميآيد کي او را از سلول ما بردند و ديگر از سرنوشتاش بيخبر ماندم.
به نظر ميرسيد همة همسلوليهايم شـکنجههـاي سـختي را از سـر گذرانـده
باشند ،اما هي کس از پروندهاش و آنچه بر سرش آوردهانـد حرفـي نمـيزد .مـن هـم
چيزي نميگفتم .در بيرون همه آموخته بوديم که نسبت به مسائ امنيتي کنجکـاوي
نکنيم .و از آنجا که همه چيز از رد و بدل کتاب گرفته تا حمايتِ حتي غير مستقيم از
گروههاي مخالف رژيم جرم شناخته ميشد ،تـرجيح مـيداديـم هـي حرفـي در بـارة
وضعيت خودمان بر زبان نرانيم .همـه مـيدانسـتيم کـه تـاريخ دسـتگيريمان پـس از
انشعاب و پس از دستگيري وحيد افراخته است ،بنابر اين از انشعاب خبـر داريـم .ايـن
بود که در بارة تغيير ايدئولوژي و وضعيت مجاهدين در ک گفتگوهايي با هم داشتيم،
اما وارد تحلي نميشديم.
بيشتر سعي ميکرديم با طنز و شوخي حرفهـا و ماجراهـايي را کـه در اتـاق
بازجويي ميشنيديم يا ميديديم تعريف کنيم .تا هـم بـه همـديگر اطالعـات حـداقلي
بدهيم ،هم با به مسخره گرفتن بازجوها فضاي سبک و شادي در سلول ايجاد کنيم.
شبها بعد از رفتن بازجوها با سلولهاي اطـرافمـان تمـاس مـيگـرفتيم و از
اوضاع بند باخبر ميشديم .بيشتر اوقات من که جثهام از همه کـوچکتر و سـبکتر بـود
مي رفتم روي دوش منيژه و از پشت توري دريچة باالي سـلول رفـت و آمـدهاي تـوي
راهرو را زير نظر مي گـرفتم و در فرصـت مناسـب چنـد کالمـي بـا زنـدانياني کـه بـه
دستشويي ميرفتند رد و بدل ميکردم.
يکي از آن روزها متوجه شديم ،يادم نيست چـه طـور ،کـه مسـعود رجـوي و
محمد حياتي در سلول روبروي ما هستند .سعي کرديم هر طور شـده بـا آنهـا تمـاس
برقرار کنيم .برايمان عجيب بود که بعد از پن سال دستگيري آنها را دوباره به کميتـه
آورده بودند .اما کم کم به اين نتيجـه رسـيديم کـه آنهـا را هـم در ارتبـاط بـا همـان
ماجراي انشعاب ايدئولوژيک و رو شدن تصفيههاي فيزيکي به کميته منتق کـردهانـد.
در آن زمان اينکه ساواك چه منظوري از اين نق و انتقالها دارد و در صدد است چـه
استفادهاي از آن ماجرا بکند براي ما روشن نبود.
يکي از شب ها که روي شانة منيژه راهرو را زير نظر گرفته بودم ،يکهـو چهـرة
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مسعود رجوي را از پشت توري دريچة سلول روبرو ديدم .او مرا نميشناخت ،خـودم را
معرفي کردم .اولين چيزي که پرسيد در باره دستگيري يا عدم دستگيري صديقه بـود.
من آن زمان چيزي نميدانستم ،فکر ميکردم زنده است و دستگير نشده.
چند بار ديگر هم از دريچة باالي سلول با رجوي گفتگو داشتيم .اما اصالٌ يـادم
نميآيد در آن حرفهاي تلگرافي چه چيزهايي گفتيم.
به تدري بر تعداد همسلولها اضافه شد .اواي خرداد  ،33سارا و ناهيد و فکـر
کنم فرخلقا هم به سلول ما اضافه شدند .سارا همسر بهروز ارمغاني ،از فداييان بـه نـام
بود که در  23ارديبهشت  33در درگيري کشته شده بود .سارا که وارد سلول شـد اول
از هرچيز جثة کوچک کتک خورده و لنگيدنش به چشم ميخورد .در سـلول هـم کـه
بود مرتب ميبردنش به بازجويي .از فشار کتک و شالق بدنش باد کرده بـود .وقتـي از
بازجويي بازميگشت سلول در سکوتي دردناك فرو ميرفت .اما با گذشت ساعاتي چند
درد و رن را به کناري ميگذاشتيم و دوباره خنده و شوخي شروع مـيشـد .بـه مربـع
شدن جثة سارا و قيافة ورم کردهاش ميخنديديم .ساراي دوست داشتني هم بـا تمـام
دردي که داشت با ما همصدا ميشد و ميخنديد .و شروع ميکرد از شيرينکاريهـاي
بهزاد  ،کودك دو سالهاش برايمان گفتن .هر وقت ازش ميپرسيديم مگر چه پروندهاي
دارد که اين قدر کتک ميخورد؟ با لبخندي شـيطنتبـار مـيگفـت« ،بـه خـدا هـي
کارهام ،فقط يک زن خانهدارم!»
با گذر روزها بر دردها و رن هايمان فايق ميآمديم .دور هـم مـينشسـتيم و از
احساسها و تجربههايمان ميگفتيم .همه ميدانستيم که همسر زهرا آقانبي قلهکي به
سبب تصادفي ناميمون کشته شده .هر وقت زري از همسرش عليرضا شـهاب رضـوي
حرف مي زد ،غمي عميق بر چهره اش سايه مي انداخت .پس از ازدواج ،بدون توضيح به
خانواده با همسرش مخفي شده بود .خـانوادهاش تصـور مـيکـرد کـه دخترشـان زري
توسط علي رضا دزديده شده .روزي در اواي سال  35عمة زري با ديدن علـيرضـا ،در
مالء عام فرياد مي کشد مردم کمک ،آي دزد! آي دزد! همسر زري به محلي کـه چنـد
کارگر در حال بنايي بودند پناه ميبرد و کارگران او را با ديلم ميکشند.
اما زري گاه با صدايي آرام و لبخندي شـيرين ،در حـالي کـه سـرش را پـايين
ميانداخت و به گلـيم چـرکين کـف سـلول نگـاه مـيکـرد بـا شـرمي زنانـه از ازدواج
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تشکيالتياش و سپس از عشـق عميـق بـه همسـرش مـيگفـت ،از احساسـش در آن
لحظاتي که براي اولين بار با همسرش در زير يک سقف تنهـا مانـده بـود و از زنـدگي
زيباي مشترك کوتاهشان.
وقتي زري از عشق عميقاش به همسرش ميگفت ،انگار فضاي سلول لطيف و
تازه مي شد .مني که هنوز عشق را تجربه نکرده بودم و جز ميز و نيمکت و فضاي شـاد
مدرسه ،چيزي دوستداشتنيتر نميشناختم ،شبانه به گوشهاي از سلول ميخزيـدم و
به سقف سياه سلول چشم ميدوختم و در روياهاي خود غرق مـيشـدم .خـودم را در
ساح دريا زير آسماني پرستاره ميديدم .عشق را ميستودم و بـا احساسـي لطيـف و
زيبا براي عاشقان شعر ميسرودم و شعرهاي عاشقانة فروغ ،خرامان خرامـان در مهـنم
ميخزيد و تار و پودم را فرا ميگرفت.
هشتم يا نهم تير بود که زري را بردند سر جنازة حميد اشرف و ديگر يـارانش.
در بازگشت به سلول با صداي بلند به تلخي ميگريسـت و فريـاد مـيزد« ،همـه چيـز
تمام شد!»
طوري گريه ميکرد کـه سـلولهـاي ديگـر صـدايش را مـيشـنيدند و سـعي
ميکردند به انحا مختلف دلدارياش بدهند .سلول تاريک و نمور ما عزادار بود ،همه در
سکوت ميگريستيم و زري را در آغوش ميکشيديم.
در اين فضاي غم بود که شبي خواب خواهر مهربانم صديقه را ديـدم و گريـان
از خواب پريدم .نگران بودم از اينکـه در آن آشـفتگي انشـعاب و ضـربات پـي در پـي
ساواك باليي سر صديقه بيايد .تا شـروع کـردم خـوابم را بـراي همسـلوليهـا تعريـف
کردن ،طاهره س .مرا به گوشه اي کشيد و پ پ کنان گفت صديقه سرقرار با خوردن
سيانور خودکشي کرده.
ديگر توان ايستادن نداشتم ،نشستم و زار زار گريستم .باورم نميشد آدم شـاد
و خنداني چون او ديگر زنده نباشد .دوست مهربانم بود .درد دلهـايم را فقـط بـا او در
ميان ميگذاشتم بي آنکه مرا قضاوت کند .تکيه گاه بزرگي را از دست داده بودم .ديگـر
کسي نتوانست جاي او را پيش من پر کند.
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در سال 32تعداد زيادي از اعضاء سازمان مجاهـدين دسـتگير شـده بودنـد .از
اواخر آبان تا اواي آمرماه هما ،زري و من و مليحه را هم پشت سر هم دستگير کردند.
بيش از نه سال بود که از کرمان به تهران آمده بـودم .مـدتي بـود در خانـهاي
شخصي به طور علني زندگي ميکردم .چند سالي در مدرسة دخترانة رفـاه و همزمـان
در مدرسة فيروز در رباط کريم معلم رياضي بودم .داشتم ميرفتم سر کالس که مـدير
مدرسه گفت« ،دو تا آقا با تو کار دارن!»
معلوم بود ،حضور دوتا «آقا» در دفتر مدرسه چه معنايي دارد و چه سرنوشـتي
در انتظارم است .با «آقاها» از مدرسه بيرون آمدم و ديگر بازنگشتم.
مرا يکراست بردند به اتاق بازجويي درکميته و از آنجـا بـه اتـاق شـکنجه .از 3
صبح تا  3شب بدون توقف مرا زدند و انواع شکنجهها را رويم امتحان کردند .بـيوقفـه
ميپرسيدند« ،قرارت چيست؟»« ،خانة تيمي شما کجاست؟» و من اطالعـي نداشـتم.
عضو نبودم ،ارتباط داشتم .همين.
چند بازجو ريخته بودند سـرم ،جاللـي ،سـعيدي و شـهرياري ،بعـد از مـدتي
حسيني هم به آنها پيوست .يادم نيست هرکدام چه مدت مرا شـالق زدنـد؟ چنـد بـار
بيهوش شدم؟ چه کسي موهايم را در مشتش ميپيچيد و محکم ميکشيد؟ چه کسي
از سقف آويزانم کرد و چه وقت مرا گذاشتند توي دستگاه «آپولو»؟ چـه موقـع شـوك
برقي را وص کردند به شقيقههايم و از دهانم کف بيرون آمـد؟ چـه کسـي بـا سـيگار
سينهام را گله به گله سوزاند و چه کسي زير ناخنهايم سوزن فـرو کـرد و روي چـراغ
الکلي گرفت؟ دردهاي شالق را که فراي همة دردها بود هرگز فراموش نکردهام.
شب که شد ،ورم کرده و خونين و زخمي با برانکارد مرا رسـاندند بـه بهـداري
کميته .بين راه يک نفر فرن را از روي صورتم عقب زد و پرسيد« ،تو صديق هسـتي!؟
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من رسولي هستم .تعريف منو حتماٌ شنيدهاي؟ بازجوي عبداهلل هستم».
اما کسي ميان حرف رسولي پريـد و سـاعت را پرسـيد .فـرن را انـداخت روي
سرم و گفت« ،ساعت هشته» .درست دوازده ساعت از دستگيريم ميگذشت.
در بهداري يک پزشک و يک پرستار تا ديري از شـب زخـمهـايم را پانسـمان
کردند و با قرصهاي قوي خوابآور از دردهايم کاستند.
در دانشکدة اقتصاد با بهمن روحي آهنگران ،از کادرهـاي چريـکهـاي فـدايي
آشنا بودم .اما در آن زمان نميدانستم که فدايي است .در اعتصـابهـا و فعاليـتهـاي
دانشجويي با او همکاري ميکردم .با همکالسيام عبداهلل اميني ،برادر فاطمة امينـي و
از کادرهاي مجاهدين هم دوست بودم .آنها بودند کـه مـرا بـه مدرسـة دخترانـة رفـاه
معرفي کردند .ابتدا از فعاليت اين خواهر و بـرادر هـم اطـالع چنـداني نداشـتم ،فقـط
چيزهايي حدس ميزدم .تا  75اسفند  35که ساواك خبـر کشـته شـدن فـاطي را بـه
دروغ اعالم کرد .بعد از مدتي دانسـتيم او را زيـر شـکنجه کشـتهانـد .بعـد بـا جمـال
شريف زاده ،از کادرهاي مجاهدين دوست شـدم .از ايـن زمـان بـود کـه در ارتبـاط بـا
سازمان مجاهدين قرار گرفتم .با جمال به کوهنوردي مـيرفتـيم و قرارهـاي سـازماني
اجرا ميکرديم .او برايم خطِ مشي سازمان مجاهدين را تشريح مـيکـرد و شـيوههـاي
تبليغاتي را توضيح ميداد .بعد از مدتي هم پيشنهاد ازدواج تشکيالتي به من کرد ،کـه
نپــذيرفتم .ازدواج تشــکيالتي را قبــول نداشــتم ،آن را وســيله قــرار دادن انســانهــا
ميدانستم .نمي خواستم يک وسيله باشم .استفاده از سيانور را هم قبول نکردم .ايثار و
شهادت را نوعي انتحار ميدانستم و از آن گريزان بودم .ميگفتم« ،اگر به مـن اعتمـاد
نميکنين ،اطالعات به من ندين!»
همين طرز فکر بود که باعث شد جمال مدتي ارتباطش را با من قطع کند.
اگر چه در فضاي سياسي آن سالها به سازمانهاي مسلحِ چريکهاي فدايي و
مجاهدين عالقمند بودم ،اما مشوق اصلي من در مبارزه پسـر دايـيام حسـين يکـي از
افسران حزب توده بود .حدود ده سال زندان کشيده بود و الگـو و سرمشـق مـن بـود.
حزب توده را قبول نداشت ،بـه کارهـاي فرهنگـي و هنـري مـيپرداخـت .او بـود کـه
استقالل انديشه و وسيله قرار نگرفتن را با بازگو کردن تجربههايش ،در حد ممکـن بـه
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من آموخت .چند سال اولي که از کرمان آمده بودم ،خانة او زندگي مـيکـردم .تحـت
تأثير او بود که نسبت به دور و بريهايم کتابهاي متنوعتر و بيشـتري خوانـده بـودم.
در حالي که در ارتباط با سازمان مجاهدين ،فقط بايد در چارچوب ايـدههـاي سـازمان
مطالعه مي کرديم .رفتن به کالس انگليسـي ،نقاشـي و موسـيقي و  ...از نظـر سـازمان
اتالف وقت و کاري لوکس به حساب مي آمد .کوهنوردي را هم بايد با اجازه و زير نظـر
تشکيالت انجام ميداديم.
در آبــان مــاه  32حــدود يــک مــاه پــيش از دســتگيري ،جــزوة مبــاني تغييــر
ايدئولوژي مارکسيست  -لنينيست هاي مجاهـد بـه طـور رسـمي در درون تشـکيالت
توزيع شد .جمال و عبداهلل هم جزو منشعبين بودند.
با علني شدن انشعاب ،جزوة مبـاني تغييـر ايـدئولوژي را بـا حـذف آيـه از آرم
مجاهدين همراه چند جزوه مشابه ديگر به اعضاء و همة کسـاني کـه بـا مجاهـدين در
ارتباط بودند ،از جمله به من دادند که بخوانم .در همان زمان هم مطالب آن جـزوههـا
به نظرم بسيار ساده و ابتدايي رسـيدند .در جـزوة تغييـر ايـدئولوژي ،بحـث محکـم و
عميقي به چشم نميخورد .با اين همه از آنجا که مبـارزه بـرايم مقـدمتـر از هـر چيـز
ديگري بود ،تغيير ايدئولوژي را که به افکار خودم هـم نزديـکتـر بـود ،پـذيرفتم و بـه
همکاري با منشعبين ادامه دادم.
با انشعاب بخش مارکسيست  -لنينيست در سازمان مجاهدين ،جمـال دوبـاره
به عنوان رابط تشکيالتي با من تماس گرفت .او بود که بعد از دسـتگيري همـا از مـن
خواست تا با کساني که هما را ميشناختند و با او ارتبـاط داشـتند تمـاس بگيـرم و از
مفقود شدنش اطالع کسب کنم .چون نميدانستند او سازمان را ترك کرده يا دستگير
شده .در اين تماسها بود که توسط ساواك تحت تعقيب قرار گرفتم.
جمــال شــريفزاده در اواخ ـر  32در درگيــري بــا ســاواك ،همــراه دو نفــر از
دوستانش کشته شد .عبداهلل با لو رفتن خانة تيمي در مشهد و کشته شدن علياصـغر
دورّس در کنار همرزمي ديگر ،درسال  32دستگير و در اواخر همان سال اعدام شد.
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ايثار
تا جايي که به ياد دارم مرا بيش از يک شب در بهداري کميته نگـه نداشـتند.
روز بعد به سلول انفرادي انداختند .بيش از يک ماه قادر نبودم روي پاهـايم راه بـروم،
مجبور بودم دست هايم را توي دمپايي بکنم و روي زمين بخزم .انگشتهايم زير فشـار
پرس «آپولو» بي حس شده و از کار افتاده بود .چشمهايم را خون گرفته بود و درسـت
نميديدم .زخم هاي دسـت و پـايم بعـد از چنـد روز در اثـر آب آلـوده و کثيـف کـف
دستشويي و مستراح ،چرکين شده و بو گرفته بودند .با اين همه ،از اينکـه اسـتفاده از
سيانور را هنگام دستگيري قبول نکرده و بعد از شکنجه هم زنده مانـده بـودم ،راضـي
بودم .بيشتر از گذشته به اين مسئله پي ميبردم که ايثار و شهادت به عنوان ديدگاهي
سياسي ،يعني نابود کردن خود به خاطر يک مشي سياسي يا ايدئولوژيک تـا چـه حـد
نديدن وضعيت اجتماعي و در عين حال غير انساني است .اجحافي سـت بـه خـود بـه
عنوان يک انسان ،اگر چه به خاطر خلق و به اميد فردايي بهتر باشد.
مي ديدم سازمان مجاهدين و هر يک از مـا چـه آسـان تغييـر ايـدئولوژي داده
بوديم و از اعتقاد به مذهب برگشته و به مارکسيسم روي آورده بـوديم .يعنـي رسـيده
بوديم به بي اعتقادي به مذهب .حال ايثار کساني که به خاطر ايدئولوژي قبلـي ،يعنـي
اعتقاد به مذهب شهيد شده بودند ،براي ما چه معنايي داشت؟ اگـر جـاي آنهـا بـوديم
چه ميشد؟
امروز با گذر سالها و انباشت تجربهها ،بـه ايـن نتيجـه رسـيدهام کـه اگرچـه
انسان ها در شرايطي خاص يا از سر استيصال ميتوانند دست به نابودي خود بزنند ،اما
تبلي و تروي ايثار به عنوان خط مشي سياسي ميتواند پيامـدهاي خطرنـاکي داشـته
باشد .ايثار و فداکاري همچون بسياري ديگر از ارزشهاي ايـدئولوژيک و اعتقـادي ،بـه
گمان من بايد جدا از سياست و به عنوان امري خصوصـي و شخصـي بـاقي بمانـد ،تـا
انتخاب يا عدم انتخاب آن نيز به آسيبهاي سياسي و اجتماعي منجر نشود.
عدم استفاده از سيانور و زنده ماندن براي من آن قدر ارزشمند بود کـه در آن
روزهاي سخت به محض آن که در سلول تنها ميماندم افکـارم ناخودآگـاه بـه سـمت
زيباييهاي زندگي و طبيعت مي رفـت .شـبي خـواهر مهـدي خيابـاني ،دختـر پـانزده
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ساله اي به نام مخصوصه را براي عبـرت گـرفتن از حـال و روز مـن و پرهيـز از هـوس
مخفي شدن آورده بودند پيش من و او با ديدن حال نزار من اشگ ميريخت .امـا مـن
باز هم آخر شب چنان در روياهاي خودم غوطه ور شده بودم که خود بـه خـود شـروع
کردم به بازگو کردن آنها به صداي بلند .برايش از زيبايي دامنة کوه سبالن گفتم که از
قضا به خاطر رفتن به آن کوه از طرف رابطِ سازمان مورد انتقاد قرار گرفته بودم.
از چشمههاي زالل و آب هاي گوارا ،از نهرهـاي باريـک در ميـان سـبزههـا ،از
هواي شفاف و خنک ،از گستردگي مراتع سر سبز ،از چوپانهاي جوان که بـه چـابکي
به دنبال دامها ميدويدند و از صخرهها باال مي رفتند ،از درياچة زيبـاي بـاالي قلـه ،از
شب هاي روشن و پرستاره سبالن و از بازگشت از راه سرعين و چشمههاي آرامـبخش
آبگرم آن قدر گفتم که مخصوصه با لبخندي بر لب آرام به خواب رفت .گرچه فرداي
آن شب ،در اتاق بازجويي ،جاللي چند لگد به پشتم زد که«اون رو براي درس گـرفتن
به سلولات فرستادم ،حاال تو براش قصة سبالن تعريف ميکني؟»
براي کتکِ بيشتر ديگر جاي سالمي در بدنم نمانده بود.

مدرسة رفاه
بعد از  21روز که در سـلول انفـرادي بـودم و در اثـر مصـرف انـواع داروهـاي
آنتيبيوتيک و آسپرين و غيره به دلدرد هم دچار شده بودم ،نسرين آ .را هـم آوردنـد
به سلول من .او از خارج آمده و پزشک بـود .بعـد از او اشـرف احمـدي را آوردنـد کـه
حامله بود و از مدرسة رفاه او را ميشناختم .آنها هـر دو شـکنجههـاي سـختي از سـر
گذرانده بودند.
در آن روزها يکي از نگهبان هاي شب مرتـب بـه سـلول مـا سـر مـيکشـيد و
سئوالهاي رياضي مي کرد .به گمانم نامش يوسفي بود .همسلوليهايم مرا به او معرفي
کردند .با تعجب از من پرسيد« ،با اين حال و روز ميتواني شبها بعد از ساعت دوازده
و رفتن افسر نگهبان به من درس بدهي؟»
بدون تأم پاسخ مثبت دادم .کـالس هشـتم بـود و مـيخواسـت در امتحـان
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متفرقه شرکت کند .بعد از چند هفته در امتحان نمـرة  71گرفـت .از آن پـس مرتـب
برايم از تجربههايش با زندانيان تعريف ميکرد و از هر کمکي که از دستش برميآمـد،
حتي با تقب خطر دريغي نداشت .از جمله برايم تعريف کرد که يـک پسـر جـوان 73
ساله را انداخته بودند توي سلول انفرادي .هنگام شام کاسة عدس پلو را که به دستش
داده بود ،آن جوان به نبود قاشق چنگال اعتراض کرده بود که «ناسالمتي من ديپلمـة
اين مملکتم ،پس قاشق و چنگال کو؟»
نگهبان يوسفي در پاسخ گفته بود« ،پس ،تو رو عوضي گرفتن! در اينجا زنداني
کمتر از ليسانس نداريم».
با درس دادن به نگهبان ،ياد روزهاي خوش آموزگاري ،شاگردانم و همکـاران و
دوستانم دست از سرم بر نمي داشت .بـيش از هـر کـس بـه فـاطي و عبـداهلل امينـي،
دوستان مهربان و پرمسئوليتم ميانديشيدم.
آنها بودند که در سال 31مرا بعد از دريافت ليسانس از دانشکدة اقتصـاد بـراي
تدريس رياضيات به پوران بازرگان ،مدير مدرسة رفاه معرفي کردنـد .در آن سـالهـاي
آغازين معلمي ،دوستان زيادي پيدا کرده و تجربههاي با ارزشي اندوختم.
مدرسة رفاه با ساختماني سه طبقه ،در خيابان ايران ،کوچـة مسـتجاب پشـت
مجلس شوراي ملي ،نزديک ساختمان قديمي دبيرستان پسرانة علوي بود و به عنـوان
مدرسة دخترانة «اسالمي مدرن» ،توسط محمد حسين بهشتي ،محمـد علـي رجـايي،
محمد جواد باهنر ،هاشمي رفسنجاني و به کمک مالي تعدادي از بازاريان ،در شـهريور
 7523تأسيس شده بود .تفاوت بين دبيرستان پسرانة علوي که در اوايـ  21تأسـيس
شده بود و مدرسة دخترانة رفاه در اين بود که گرداننـدگان و حاميـان مـالي علـوي از
بازاريان سنتيِ کله گندة نزديک به جريان مبتلفه ،نظير بـرادران ابريشـمچي ،بـرادران
حاجي طرخاني ،حاجي تحريريان و  ...بودند ،درحالي که حاميـان مـالي مدرسـة رفـاه
بيشتر از بازاريان طرفدار خميني و روحانيت و مجاهدين.
ساختمان هر دو مدرسة علوي و رفاه در آغاز انقـالب اختصـاص داده شـد بـه
مح سکونت و دفترخميني براي رتق و فتق امور اولية جمهـوري اسـالمي .بخشـي از
اين دو ساختمان ،به دستور خميني تبدي شده بود به زندان ارتشيان ،برخي مقامـات
ساواك و گردانندگان رژيم سـابق .از جملـه سرلشـگر خسـروداد فرمانـده هـوا نيـروز،
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سپهبد نصيري رئيس ساواك ،ناجي فرماندار نظامي اصـفهان ،رحيمـي رئـيس پلـيس
تهران و چند تن از ژنرالهاي ارتش در اواي اسفند ماه روي پشـت بـام ايـن مـدارس
اعدام شدند .عباس هويدا هم در همان جا زنداني و سپس اعدام شد.
در آن سالهايي که من در مدرسة رفاه تدريس ميکـردم بيشـتر کسـاني کـه
شناختم از هواداران يا از خـانواده هـاي شـهداي مجاهـدين بودنـد .از پـوران بازرگـان
شنيدهام که رفسنجاني هميشه بر اين مسـئله کـه «مـا بـا مجاهـدين قـوم و خـويش
هستيم» تأکيد داشت .خود پوران نيز که تا سال  32مدير مدرسه بود ،براي تدريس و
کارهاي دفتري ،فقط هواداران مجاهدين را استخدام ميکرد.
شاگردان مدرسه هم بيشتر از خانوادههاي مجاهد يا بازاريهاي مبسس بودند.
از جمله خواهر تقي شهرام ،شهره شانهچي ،ناجي دختر آيتاهلل مهدوي و آمر رضـايي
که در اواخر سال  21کشته شدند .دختران رفيق دوست و دختر زمرديـان از بازاريـان
معروف و بسياري از مجاهدين و مذهبيهاي ديگر در آن مدرسه درس ميخواندند.
طي آن سال ها با بسياري از سرشناسان و مبازران مذهبي زن آن دوران آشـنا
و دو ست شدم ،از جمله پوران بازرگان مدير دبيرسـتان ،رفعـت افـراز مـدير دبسـتان،
منيژه ب .ناظم دبستان ،زهرا م .ناظم دبيرستان .همچنـين معلمـان رزمنـدهاي چـون
سيمين جريري ،فاطمـه امينـي ،محبوبـة متحـدين ،حـوري بازرگـان کـه همگـي در
درگيري با ساواك کشته شدند .و معلمان ديگري که بـه زنـدان افتادنـد و بـه مبـارزه
ادامه دادند.
بسياري از شاگردان دبيرستان پسرانة علوي هم از مجاهدين به نام بودند ،مث
حسن صادق ،مهدي ابريشمچي ،محمد حياتي ،مجتبي طالقاني ،جمـال شـريفزاده و
بسياري ديگر.
برخي از مقامات مهم جمهوري اسالمي را هم در آنجا شناختم ،از جملـه علـي
خامنهاي ،رجايي و باهنر که اين دو نفر توسط مجاهدين در سال  27ترور شدند .اينهـا
همه در آن دوران از طرفداران و حاميان مجاهدين به حساب مـيآمدنـد و در تنظـيم
برنامههاي مدرسه نقش داشتند ،به ويژه رجايي و باهنر که جزو هيئت امنا بودند.
برنامة درسي همان برنامة وزرات فرهنگ بـود بـا معلـمهـاي بسـيار کارآمـد و
مسئول .همه مدرسه را از خودشان ميدانستند و اهداف مشخصي در سر ميپروراندند.
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از بهترين معلمها آقاي نيرزاده را به خـاطر مـي آورم کـه در تلويزيـون بـراي بچـههـا
تدريس ميکرد و گفته ميشد که به بچههاي دربار هم براي کالس اول درس ميداد.
شاگردان مدرسه صبحها با اتوبوسي مخصوص به مدرسه ميآمدند و عصرها بـا
اتوبوس به خانه بازميگشتند .ناهار را هم در مدرسه ميخوردنـد .بـراي شـاگردان کـم
بضاعت ،که بيشترشان از خانوادهها يا طرفداران مجاهدين بودند ،وسـيلة نقليـه و غـذا
مجاني بود .روسري و چادر در داخ مدرسه اجباري نبود .اما اگر مـردي وارد مدرسـه
ميشد بالفاصله اعالم ميکردند و همه خود را ميپوشاندند .مراسم مذهبي و از جملـه
شب احيا با حضور شاگردان و معلمان و خانوادهها برگذار مـيشـد .رجـايي و بـاهنر و
خانم دستغيب در بيشتر اين جلسات حضور داشتند و در سخنرانيها و بحثها شرکت
ميکردند يادم ميآيد که يکي از شبهاي احيـا خامنـهاي در مراسـم شـرکت کـرد و
اجراي سخنراني و دعاي شب احيا با او بود.
بسياري از جلسات مربوط به تشک خانوادههاي شـهدا و زنـدانيان در پوشـش
جلسات پدر و مادرها و مراسم مذهبي شک ميگرفت .در اين جلسات معلمها و مـدير
و ناظم با چادر حضور پيدا ميکردند.
کمي پيش از يورش ساواك به مدرسة رفاه ،خانم دسـتغيب بـه عنـوان مـدير
مدرسه تعيين شده بود .با يورش ساواك در ارديبهشت ماه  ،32ناظم دبيرسـتان زهـرا
م .و منظر ح .يکي از آموزگاران ،رويا و سوسن دو تن از شاگردان دستگير شدند .پوران
بازرگان توانست از درِ پشتيِ دبستان فرار کند .به گفتـة خـودش چنـدي بعـد توسـط
رجايي به سازمان مخفي مجاهدين دوباره وص شد.
با بسته شدن دبيرستان رفاه ،از سال  35ناگزير در راهنمايي دبستان رفـاه بـه
تدريس ادامه دادم.
با انشعاب مجاهدين مارکسيست _ لنينيست ،و به ويژه پس از آنکـه مـاجراي
تصفيههاي فيزيکي دو نفر از کادرهاي مخالف که با دستگيري وحيد افراختـه رو شـد،
تق ريباٌ همة بازاريان و طرفداران روحانيت و خميني از مجاهدين روي گردان شـدند .از
آن پس بود که به تشويق و کمک ساواك مرزبندي خصـمانهاي ميـان مخالفـان رژيـم
شاه در صحنة سياسي ايران شک گرفت و سر آخر به فتواي منتظري از درون زنـدان،
عليه مجاهدين و کمونيستها منجر شد.
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در زندان بود که کشته شدن شريف واقفي و تير خوردن صمديه لبـاف توسـط
منشعبين را شنيدم.
با شنيدن اين اخبار که به نظـرم چيـزي جـز تروريسـم نبـود ،رفتـه رفتـه از
مجاهدين مارکسيست  -لنينيست فاصله گرفتم و به فداييان نزديـک شـدم .در اواخـر
زندان ديدگاه چريکي را هم رد کردم و رو آوردم به مبارزة سياسي .در انشعاب سازمان
فداييان ،به اقليت پيوستم .اما نه به خاطر مشي مسلحانه ،که به خاطر تحلي اقليت از
جمهوري اسالمي.
امروز به اين نتيجه رسيده ام که بيشتر مـا چـوب اسـتبداد رژيـم و جهالـت و
شقاوت ساواك را از يک طرف و نا آگاهي خودمان را از طرف ديگر خوردهايم .چرا کـه
به مبارزة سياسي بيشـتر از ديـدگاه عـاطفي و احساسـي نگـاه مـيکـرديم ،تـا امـري
اجتماعي که نيازمندِ شناخت بسياري از مسائ پيچيدة جامعه است .نه اين که امـروز
از راه رفته پشيمان باشم ،برعکس آن روزها درك من از مبارزه همان بود که به نظـرم
ميرسيد و عم ميکردم .جز آن هم نميتوانست باشد .اما امروز ميفهمم که آن نگاه
عاطفي و احساسي به مبارزه ،محـدوديت قائـ شـدن بـراي مطالعـه و رشـد انديشـه
مستق  ،پذيرش آن مناسبات غير دموکراتيک کـه انسـان را همچـون وسـيله در نظـر
ميگيرد ،سرانجام به فرقهگرايي و نديدن واقعيتها ميانجامد .تجربهاي که امروز بيش
از پيش برايمان ملموس شده است .ميتوانم بگويم از همة اين تجربهها دست کم ايـن
را آموختهام که در مبارزة سياسي ،جاي واقعي خـودم را تشـخيص دهـم و در جايگـاه
خودم مفيد باشم .اول محيط را بشناسم و ار آن ياد بگيرم و در حـد آموختـههـايم بـر
محيطم تأثير بگذارم.

شکستن
زهره
محکم به در ميکوفتند و فرياد ميزدند« ،اگر زود در رو باز نکنين با مسلسـ
شليک ميکنيم!» در را که باز کرديم چندين مرد مسلح ريختند تو و خانه را زيـر و رو
کردند .ديماه  32بود.
مادر شوهرم جلو در ايستاده بود و مـيگفـت« ،شـوهرش سـرکاره ،فـردا او رو
ببرين که شوهرش خانه ست» .آنقدر سماجت کرد تا باالخره نشاني کميتة مشترك را
نوشتند روي يکه تکه کاغذ و انداختند جلويش و مرا سوار ماشـين کردنـد .ديـر وقـت
شب بود که به کميته رسيديم.
هنوز داخ بند نشده بـودم کـه مـردي گنـده و چـاق ،بـا پيراهنـي چـرك و
دگمههاي باز و شلواري گشاد و بد ريخت و با دمپايي ،گشـاد گشـاد آمـد بـه طـرفم و
اسمم را پرسيد .خيال کردم مستخدم کميته است .گفتم« ،به تو چه!»
جا خورد و با لحني تند گفت« ،دارم اسمت رو ميپرسم» .گفتم« ،من مجبـور
نيستم جواب بدم! اول بگو تو کي هستي؟»
بجاي جواب چند تا سيلي تحويلم داد .افسر نگهبان ميانه را گرفت که «خـانم
اسمت را بگو! اين که چيزي نيست!» .با سماجتي بيشـتر گفـتم« ،اسـمم رابـه کسـي
نميگم!» باالخره افسر نگهبان گفت«،بابا! بازجوست» .يکه خوردم ،بالفاصـله اسـمم را
گفتم.
وارد راهرو که شديم ،عضدي با آن هيک يقور وترسناكاش سر رسيد ،مشـت
محکمي تو سينهام زد و اسمم را پرسيد .آني اسمم را گفتم.
گفت ،گامبو از شهسوار بلند شدي رفتي ميدان هايد پارك لندن؟
ـ بله!
ـ آخه ،کي گفته که يکي از اون گوشه پاشه بره لندن؟ که چه بکنه؟
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مشت محکم ديگري هم زد تو سينهام و رفت.
بردندم به سلولي که دو نفر ديگر هم آن جا بودند .سلولي تاريـک و کثيـف بـا
بوي تند خون و عرق .چند تا پتوي پر از چرك و خون هـم گوشـة ديـوار افتـاده بـود.
چشمم که کمي به تاريکي عادت کرد ،ديدم پاي يکي ازآن دو نفر مث بادمجان سـياه
شده ،ورم کرده و پر از زخم هاي چرکين است .نفر دوم دخترجواني بود که معلوم بود
هنوز شکنجه نشده و حسابي مي ترسد .چند کالمي با همسلوليهايم رد و بدل کرديم.
شب دير وقت بود ،هرکدام به گوشه اي خزيديم و در سکوتي سنگين از بياعتمـادي و
ترس ،پتوهاي پر از چرك و خون را کشيديم روي سرمان و خوابيديم ،يـا خودمـان را
به خواب زديم.
آخر شب بردندم براي بازجويي .چند برگ کاغذ گذاشتند جلويم که اسم همـه
افــراد فامي ـ و نزديکــان وآشــنايانم را بنويســم .بــا کلــي سئـــوال شــفاهي در بــارة
فعاليتهايم .مرتب توضيح ميدادم که «تازه ازخارج آمدهام و کاري نکرده ام».
روز بعد بازجويم وحيدي که نام واقعياش را هيچوقت ندانستم .بعـد از مـدتي
سين جيم گفت« ،تا بعد از ظهر بهت فرصت ميدم ،تا همه حرفهات رو بزني!»
بعد از ظهر يکراست بردندم به اتاق شکنجة حسيني .بيهي حرفي بستندم به
تخت و شروع کردند به شالق زدن به کف پاهايم .تمـام وجـودم تيـر مـيکشـيد ،امـا
صدايي ازگلويم در نميآمد .نميدانم چه مدت گذشت .اول ضربهها را ميشمردم ،بعـد
شمارش آن را از دست دادم .ناگهان صداي بازجو را شنيدم که ميگفت« ،ما ميدونيم
که با مهدويان توي خيابون ژاله قرارداشتي ،پس حرف بزن!»
مهدويان اسم دوستم بود و «رابطِ» فداييان با نام دوستم با من تمـاس گرفتـه
بود .مح قرار هم برايم آشنا بود .فورا قضيه را فهميدم .يکه خوردم .انگار با همان يک
جملة بازجو ،يکباره چيزي در درونم شکست .باور نمي کردم که چريکي کـه از همـان
قرار اول به من اطمينان داده بود زنده دستگير نخواهد شد ،اين طـور «خـائن» از آب
درآيد.
در آن زمان ،هر که به هر دلي و در هر وضعيتي دربرابر پليس کوتاه مـيآمـد
يا زير شکنجه نام کسي را بر زبان مي رانـد ،بـه نظـرم خـائن بـه حسـاب مـيآمـد .در
خانواده اي مذهبي و متعصب تربيـت شـده بـودم و کمتـرين انعطـافي نداشـتم .فقـط
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شهادت و ايثار و فداکاري برايم ارزش به حساب ميآمد .جز مبارزة مسلحانه ،هي نوع
مبارزة ديگري را هم قبول نداشتم .هر نوع فعاليـت غيـر مسـلحانه را رفرميسـتي و يـا
حرّافي هاي روشنفکرانه مي دانستم .امام حسين برايم الگو و سمبول مبـارزه و عـدالت
خواهي بود .مجاهدين و فداييها هم برايم سمبول مبارزة مسلحانه عليه رژيم شاه .فکر
و مکرم پيوستن به مبارزة مسلحانه بود .برايم فرق نميکرد در کنار مجاهـدين شـهيد
بشوم يا در کنار فداييها .طرز فکر هر دو آنها يکي بود .فکـر مـيکردنـد بـا «ايثـار» و
«شهادت» ميتوان جهان را تغيير داد.
نمي دانم اگر امام حسين شهيد نشده بود برايم سمبول مـي شـد يـا نـه؟ امـا
شهيد شدنش ،برايم ابهت غريبي داشت .من هم ميخواستم با ايثار و شهادت ،عـدالت
برقرار کنم .خيال ميکردم با «خون هر شهيدي هـزاران اللـه مـي رويـد» و سـرانجام
عدالت برقرار ميشود .در انقالب هم ديديم که جريانها و گروههاي سياسي ،با افتخـار
کردن و به رخ کشيدن تعداد شهدايشان ميخواستند حقانيـت سياسـيشـان را ثابـت
کنند.
ردة تشکيالتي و اسـم واقعـي آن رابـط را نمـيدانسـتم ،امـا بـه عنـوان رابـطِ
چريکهاي فدايي با من تماس گرفته بود .اسلحهاش را هم به من نشان داده بـود و در
نظرم آدم مهمي جلوه کرده بود .در چ ند ديـدارم بـا او ،گفتـه بـودم کـه فرقـي ميـان
مجاهدين و فدايي ها قائ نيستم و قصدم فقط پيوستن به مبـارزة مسـلحانه اسـت .او
هرچه استدالل کرده بود که به عنوان «رابط» فداييان دوباره به خارج بـازگردم يـا بـه
عنوان «پوشش» ،به زندگي علني ادامه بدهم ،نپذيرفتـه بـودم و مصـرانه بـه او گفتـه
بودم« ،اگر به خانة تيمي شما فدايي ها نپيوندم ،به مجاهدين خواهم پيوست».
حاال روي تخت شکنجه ،وقتـي شـنيدم کـه آن «رابـطِ» فـدايي حـرف زده و
دانستم اسم اصلياش بهمن روحي آهنگران است بـه کلـي خـودم را بـاختم و يکبـاره
اعتمادم به همه چيز شکست .شکسته شدن اعتمادم چنان برايم ملموس بود که انگـار
تکه پاره هاي شکستة آن را در درونم حس ميکردم .پس از مکثي کوتاه ،شروع کـردم
به حرف زدن .در بارة روابطم با چند محف دانشجويي که در آن زمان دسـتگير شـده
بودند ،در بارة مسافرتم به انگليس به قصد ايجاد رابطه با فداييان و غيره .گرچه زيـادي
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حرف زدم ،اما چيزي اضافه بر آنچه خود آنها ميدانستند نگفـتم .مـيخواسـتم از زيـر
فشار شکنجه خالص شوم .اما اين جور حرف زدن درآن زمان رسـم نبـود .تـازه ،همـه
حرفهايم را هم نوشتم .شايد تحت تأثير فضاي انگليس تصـورم ايـن بـود کـه پلـيس
همه چيزها را ميداند و نيازي به مخفي کاري نيست .منتهي طوري نبود کـه بخـواهم
با پليس همکاري کنم .فقط آنچه گذشته بود بـا جزييـاتش گفـتم و نوشـتم .در عـين
حال که نفرتم از پليس و رژيم همچنان باقي مانده بود ،ولي نوعي نفرت از کـار بهمـن
هم حس ميکردم .به خودم ميگفتم« ،حاال که قـرار بـا مـن رو لـو داده ،حتمـا همـة
چيزهاي ديگه رو هم لو داده!» به کلي پريشـان شـده بـودم .بـا بازجوهـا جـر و بحـث
مي کردم و در بارة اوضاع اجتماعي و کارها و فکرهاي خودم مـيگفـتم .حتـي متوجـه
نبودم که با آن جر و بحثها تا چه حد ناخواسته به پليس اطالعات ميدهم.
مدتي گذشت تا توانستم تا حدودي آرامش پيـدا کـنم .بـه مـرور بـرايم ابعـاد
شکنجه و ظرفيت مقاومت انسان در برابر آن ،از حالت يک شعار انتزاعـي در آمـد و در
عم ملموس شد .فهميدم که بهمن در بهمن ماه  32دستگير شده ،حسـابي مقاومـت
کرده و حتي زير شکنجه کشته شده .رمز دفترچهاش را بعد از اين که به کلـي از پـاي
درآمده گفته .کمي ملتفت قضايا شدم .از قضاوت عجوالنهام و از اين که به آساني به او
انگ خيانت زده بودم احساس شرمندگي ميکردم.
پيش از دستگيري ميدانستم که اگر به زندان بيفتم شکنجه ميشـوم .امـا در
اين مورد هم مث بسياري از تصورهايم ،خيال ميکردم با استواري و قهرماني ميشـود
دربرابر هر گونه شکنجه ايستادگي کرد و«نه» گفت .ولي روي تخت شکنجه که شالقم
ميزدند ،ديگر مطمئـن نبودم تا کجا ميتوانم تحم کنم .گرچه زياد شکنجه نشـدم و
نميتوانم به دقت بگويم چه احساسي زير شکنجه داشتم .همين قدر ميدانم کـه مـن
هم مث بسياري از زندانيها از سيلي ،لگد و مشت چندان ترسي نداشتم و برايم قابـ
تحم بود .اما به محض آنکه تهديد به شکنجه و شالق ميشدم از ترس ميلرزيدم.
در عين حال ،همچنان با اين تناقض روبرو بودم که نشان دادن هرگونه ضـعف
در برابر پليس را هم خيانت ميدانستم .تصور ميکـردم فقـط بـا قهرمـاني و فـداکاري
«پيشاهنگ» ،ک جامعه به حرکت در خواهد آمد .طرز فکـري کـه اگـر آن را بيشـتر
بشکافيم به همان مفهوم «شهادت» ميرسيم که مقولهاي مذهبي است ،ولـو ايـن کـه
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خودمان را کمونيست يا مارکسيست بدانيم .نميتوانسـتم انسـانهـا را بـا ضـعفهـا و
ظرفيتهاي محدودشان قبول کنم .در واقع نـه ضـعفهـاي خـودم را مـيديـدم و نـه
مي خواستم از بت سازي و قهرمان سازي دست بردارم .اين را هـم ملتفـت نبـودم کـه
تمام کوشش پليس و شکنجهگر هم در اين است که به هر نحـوي شـده قهرمـانهـا و
بتها را بشکند تا ک سـي جـرأت مقاومـت نداشـته باشـد .مـن هـم بـا آن طـرز فکـر،
ناخودآگاه به آن فضاي خشونت و ارعاب کمک ميکردم .در واقع ميان اطالع دادن زير
شکنجه با همکاري آگاهانه با پليس هي تفاوتي نميديدم.
تازه امروز ،بعد از انقالب و سال ها فشار و رعبي که بـر مـن تحميـ شـد بـه
تجربة شخصي فهميدهام که خيانت فقط آنجايي صحت دارد که آدمها در شـرايط آزاد
و به اختيار و به دور از فشار و شکنجة جسـمي و روحـي ،عليـه همنـوع خـود دسـتِ
همکاري با پليس يا دشمن بدهند .حتي آنجا که انسانها زير شـکنجه و فشـار چنـان
مي شکنند که براي نجات خود حاضرند هم زنجيري خود را از پا در آورند ،يعني آنجـا
که قرباني خود به شکارچي تبدي مي شود ،گر چه انزجار بر انگيز اسـت ،امـا بـاز هـم
موضوعي پيچيده است و به آساني قاب قضاوت نيست.
در گير و گرفت اين تناقضها ،يکي از روزهـايي کـه در دفتـر بـازجويي بـودم
صداي فريادهاي همسرم را زير شکنجه شنيدم .ميدانستم که او حتي به معيـار رايـ
ساواك ،جرم سياسي مرتکب نشده ،جز آن که مرا درکارها و فعاليتهايم آزاد گذاشته.
نمي فهميدم چرا او را شکنجه ميکنند .بعدها دانستم که او در فرداي دستگيري مـن،
جلو کميته داد و بيداد راه انداخته که «بدون زنم به خانه بر نميگردم» .عضدي هم با
اين استدالل که «اينقدرکه زنش رو دوسـت داره ،حتمـا چريـکهـا بـا هـاش تمـاس
ميگيرن و او به خاطر انتقام به آنها ميپيونده» ،دستور دستگيري او را داده بود.
اين طوري همسرم ،تنها به جرم عشق به من ،هم شکنجه شـد و هـم بـه سـه
سال زندان محکوم .در جمهوري اسالمي هم بي آن که کوچکترين کار سياسـي کـرده
باشد ،شکنجههاي سختي را تحم کرد و پس از چندين سال زندان ،در سال  21او را
اعدام کردند .يادش هميشه برايم عزيز است.
يکي ديگر از روزها در اتاق بازجويي مرا با خواهرم روبرو کردند .کتک خورده و
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آش و الش .هنوز پس از بيست و چند سال ،هر بار به ياد آن صحنه ميافتم ،بياختيار
اشک هايم ،مث حاال ،سرازير مي شود و بدنم ميلرزد.
از هفت سالگي ،پس از مرگ زودرس مادرم ،نوعي احساس مادرانه به خواهرم
داشتم و در فضـاي خشـک ،مـذهبي و متعصـب خـانواده ،خـود را حـامي و حـاف او
مي دانستم .حاال در برابر قيافة آش و الش و ورم کردة او ،خودم را به کلي باخته بـودم
و سخت احساس گنـاه مـيکـردم .مـيدانسـتم کـه مـن او را بـه ماجراهـاي سياسـي
کشاندهام.
خواهرم با چهرهاي شکسته و دگرگون ،موهايي ژوليده و سيخ سيخ ،با پاهـايي
ورم کرده و کبود کنار ديوار نشسته بود و ميلرزيد .تمام بدنش ميلرزيـد .بـازجو مـرا
برد جلو او و گفت« ،بفرما ،اين هم خواهرت که تو رو به چريکها معرفي کرده!»
فريــاد زدم کـه «نــه ،او مــن رو معرفــي نکرده،گلـرخ مــن رو معرفــي کــرده».
مي دانستم که گلرخ مهدويان ،دوست نزديکم مخفي است و به فدايي هـا پيوسـته .بـه
راستي هم او مرا معرفي کرده بود .چندين بار جملهام را به صداي بلند تکرار کـردم تـا
خواهرم خوب بشنود و متوجه شود که من دربارة او هي حرفي نزدهام .بعدها فهميدم
که خـواهرم بـه طـور مسـتق بـا چريـکهـاي فـدايي تمـاس گرفتـه .او نيـز در پـي
دستگيريهاي گستردة بعد از رو شدن رمز دفترچة بهمن ،دستگير شده بود.
در آن روزها آنقدر گرفتار تناقض ها و مشکالت بـازجويي همسـرم ،خـواهرم و
خودم بودم که از سرنوشت دو همسلوليام به کلي بي خبر ماندم.

دايرة  s sها
بعد از بازجوييهاي اوليه ،باالخره روزي مرا منتق کردند به سلول عمومي.
ساختمانِ کميتة مشترك در زمان جنگ دوم جهاني توسط آلمانيهـا سـاخته
شده بود .در هر طبقه ،راهروها به دايره اي مرکزي وص ميشد و نرده هاي دور دايره
با عالمت  s sنازيها تزيين شده بود و در ميان زندانيان به دايرة «اس ـ اس» معروف
بود.
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چشم بسته از دايره و نرده هـاي اس ـ اس طبقـة سـوم گذشـتيم .در يکـي از
راهروها وارد سلول عمومي تنگ و تاريک هشت نفرهاي شدم .همسلوليهايم دو هوادار
مجاهد ،چند نفر از فعـاالن کنفدراسـيون دانشـجويان خـارج از کشـور ،چنـد نفـر بـه
اصطالح آن روزها سياسي کار يا پيرو چين بودند و دو نفر هوادار فدايي.
يکي از همسلوليهاي مجاهدمان ،اشرف احمدي بود .حدود 21سالي داشت بـا
چند فرزند ريز و درشت .در آن زمان هم چهار يا پن ماهه حامله بـود .مـا او را خـانم
احمدي صدا ميکرديم .شکنجههاي سختي را تحم کرده بود .با اين که حامله بـود و
دچار بيماري شديد تنگي شريان قلب ،او را با دست آويزان کرده و شـالق زده بودنـد.
خودش مي گفت بدترين شکنجه برايش هنگـامي بـود کـه بـرده بودنـدش بـه سـلول
برادرش که در اثر شکنجه قادر به انجام هي کاري نبود .بـرادرش بعـد از دو روز جلـو
چشم او مرده بود .خانم احمدي يک بند اشک ميريخت .سرنماز مدتي گريه ميکـرد.
شب با گريه مي خوابيد و روز را با گريه ميگذراند .لحظهاي آرام نميگرفـت .همـة مـا
نگرانش بوديم .ميترسيديم با آن بيماري شديد قلبي کـه گويـا حـاملگي هـم بـرايش
خطرناك بود ،از پاي درآيد.
سرانجام ،پس ازآن که او را به زندان قصر منتق کردند رفته رفته آرام گرفـت.
به رغم نگراني و ناباوري همة ما و پزشک خانوادگياش ،دختر زيبايي در زندان به دنيا
آورد .با اين که او را دير به بيمارستان رساندند و سريع به زندان بازگرداندند ،خودش و
فرزندش از همة خطرات جان سالم بدر بردند .اما در جمهوري اسالمي دوباره دسـتگير
شد و با اين که حتي محکوميتش را تعيين نکرده بودند ،نتوانسـت در سـال  21جـان
سالم بدر برد .او را هم اعدام کردند.
همسلولي ديگر مجاهدمان ،دختر جواني بود که دايم در حال خواب بـود .کـم
کم متوجه شده بوديم که خودش را به خواب مي زند و هر چنـد روز يکبـار کـه او را
ميبرند بازجويي ،از کارها و حرفهاي ما گزارش ميدهد.
چند تا از همسلوليهاي ديگر چنان دچار رعب و وحشـت شـده بودنـد کـه از
صبح تا شب به گوشهاي مي خزيدند و غمزده و حيران درخود فرو ميرفتند .از تـرس
با هيچکس حرف نميزدند .با خودشان هم کالمي نمـيگفتنـد .هـي وقـت نفهميـدم
سرنوشتشان چه شد .در زندان قصر هم ديگر نديدمشان.
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درآن فضاي سلول ،اندوهي سنگي ن بر وجودم چيـره شـده بـود .مـن هـم غمـزده بـه
گوشهاي ميخزيدم و حال و هواي هي کاري را نداشتم .دائم از خـودم مـيپرسـيدم،
«آيا ميتوانم سالها در اين فضا زندگي کنم؟» از حرفهاي بازجو هم دستگيرم شـده
بود که به اين زوديها آزادم نخواهند کرد.
نميدانم چگونه و چرا روحيهام رفته رفته عوض شد و به مـرور سـرزندگيام را
بازيافتم! شايد هم از سر نياز و نوعي دفاع غريزي دلم ميخواست آن فضاي سـنگين و
غم آلود سلول را بشکنم .يکروز خود به خود چند تا جوك به يادم آمد .پـس از مـدتي
تأم شروع کردم جوكها را به صداي بلند تعريف کردن و خودم هم مث بقيه از ايـن
کارم يکه خوردم .چند تا از همسلولي هايم آهسته خنديدند .اولين باري بود که خنـده
به سلول ما هم راه مييافت .ديري نگذشت که فضاي غم آلود سلول شـکاف برداشـت.
يکي دو نفر ديگر هم شروع کردند به جوك گفتن .رفته رفته جوكهـا و شـوخيهـا و
خندهها زيادتر شد .تا جايي که روزي شروع کـردم بـه اداي بـازجو و دادگـاه و رئـيس
دادگاه را درآوردن .اول زياد به خودم مسلط نبودم .اما کم کم تبحر پيدا کرده بـودم و
با اداهايم همه را به خنده ميانداختم ،حتي خانم احمدي را.
حسابي ياد گرفته بودم اداي بازجويم را در آورم .با يک مشت ،محکم بـه کـف
دست ديگرم ميکوبيدم و با لحني پر طمطراق ميگفتم« ،تا همة حرفهـات رو نزنـي
راحتت نميمارم!» و … همه ميزدند زير خنده ،جز آن همسلولي جوان که خودش را
به خواب ميزد و قاطي بقيه نميشد.
باالخره هم يکروز مرا بردند بازجويي و به بهانة اين که جلو پاي خانم خـدايي،
نگهبان زندان نايستاده ام تهديدم کردند به شکنجه .به اعتراض گفتم« ،شما فقط بـه
خاطر اين که به اين زن هرزه سالم نمـيکـنم مـيخـواين مـن رو شـکنجه کنـين؟»
پاسخي ندادند ،در عوض بستندم به نرده هاي «اس ـ اسِ» دايره مرکـزي بنـد و يـک
فرن چرك کتاني و آبي رنگ زندان را هم انداختند روي سرم .هر بازجويي که از آنجـا
رد ميشد چند تا مشت و لگد حوالة من ميکرد .از زير فرن ميديـدم کـه بازجوهـاي
طبقه هاي پايين از دفترشان بيرون ميآيند و سرك ميکشند .من هم تا مـيتوانسـتم
فرياد ميکشيدم و اعتراض ميکردم .تا باالخره سروان رئيس کميته وساطت کرد و مرا
برد به دفترش و شروع کرد به نصيحت کردن .از ميان حرفهاي او بود که فهميدم در
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واقع قضيه سالم نکردن به خانم خدايي بهانه است ،بلکه قضيه اصلي همان بـازيهـا و
اداهايي است که در سلول در ميآورم .از آن پس همة ما با احتياط و مالحظه بيشتري
جلو آن همسلولي جوان حرف ميزديم.
دو بار ديگر هم مرا به دفتر بازجويي بردند و با مشت و لگد تهديدم کردنـد بـه
شکنجه .اين بود که «سرعق » آمدم .کمتر اداي بازجوها را در مي آوردم و تـا صـداي
پاي خانم خدايي در راهرو به گوش ميرسيد ،شروع ميکردم به قدم زدن در سلول ،تا
مجبور نشوم جلو پايش بايستم .بعد از مدتي خواهرم را هم آوردند به سلول مـا و مـن
ديگر آسوده خاطر شدم .کم کم به وضع کميته ،قـوانين بنـد و مقـررات بـيمنطـق و
خشن آن هم عادت کرده بودم .تا وقتي که سيلي و لگد درکـار بـود ،چنـدان اهميتـي
نميداديم و به سرگرميهاي خودمان مشغول بوديم .اما امان از وقتي که به شـکنجه و
شالق تهديد ميشديم .رفته رفته ياد گرفته بوديم براي خودمان برنامـه ريـزي کنـيم.
روزهايمان را از روي برنامه بگذرانيم .ساعت غذا ،ساعت اسـتراحت ،سـاعت راه رفـتن،
ساعت جوك و شوخي و غيره .باالخره مرس زدن هم ياد گرفتيم و تا سر هـم سـلولي
جوانمان را دور مي ديديم با سلول بغلي با مرس اخبار را رد و بـدل مـيکـرديم .اگـر
فرصتي جور ميشد و سرِ نگهبان را دور ميديديم ،آواز هم ميخوانديم.
اولين بار که يکي از همسلوليها شروع کرد به خواندن ترانة معـروف يـاد ازآن
روزي که بودي زهره يار من و… به ياد همسرم افتـادم کـه ايـن تراتـه را بـا عشـق و
عالقة زياد ميخوانـد .چنـان بغضـم ترکيـد کـه دو روز تمـام گريـهام بنـد نمـيآمـد.
آنقدرگريستم که همة همسلوليهايم را بـه تنـگ آوردم .از اينکـه آواز خوانـده بودنـد،
پشيمان شدند.
روزهايمان گاه سرخوش و گاه غمگين در کنار هـم مـيگذشـت .کـوچکترين
رفتار يا احساس هر يک از ما روي بقيه تأثير ميگذاشت .بي آنکه حرفي از ايـن بابـت
زده باشيم يا قراري با هم گذاشته باشيم ،ميکوشيديم احساسهايمان را مهار کنـيم و
بر اندوه و غم ديگران نيفزاييم .امّا هرچند گاه مهار از دستمان درميرفت.
در سلول توانسته بودم با يکي از همسـلوليهـايم کـه جـزو سياسـي کارهـاي
طرفدار انديشة مائوتسه تونگ و مخالف مبارزة مسلحانه بـود ،دوسـتي نزديکـي برقـرار
کنم .تا فرصتي دست ميداد کنار هم مينشستيم و شروع ميکرديم به پ پ در بـارة
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چين ،شوروي ،در بارة مبارزة مسلحانه و از تجربهها و اطالعاتمـان مـيگفتـيم .تصـور
ميکرديم دوستي پايدار و محکمي با همديگر پيدا کردهايـم .امـا بـه زنـدان قصـر کـه
منتق شديم ،دوستيمان ادامه نيافت .در فضاي زندان قصر که همان فضاي سياسي و
خط و مرزکشيهاي خشن و نامنعطفِ بيرون برآن چيره بود ،ما هم به قالـب گذشـته
باز گشتيم .حتي در دسته بندي و صـف مقابـ همـديگر قـرار گـرفتيم .همـان خـط
کشيها و صفبندي هايي که در انقالب و پس از آن همة ما را به تکه پارههاي ضـعيف
و آسيب پذيري تبدي کرد.

طرز فکر آن روزم
ناهيد ر.
نيمه شب ارديبهشت ماه  33بود که خانة ما را محاصره کردند .من و همسـرم
را چشم بسته بردند به کميتة مشترك و انداختنـد در سـلولهـاي جداگانـه .تصـاوير
درهم و برهمي از مغزم ميگذشتند و نميتوانستم ربط آنها را با هـم پيـدا کـنم« ،آيـا
ميترا دستگير شده؟»
ميترا را در دبيرستان شناخته بودم .پرشور و با هـوش و زرنـگ بـود .درجمـع
کوچکمان خيلي زود سرکردگياش پذيرفته شد .من و زهره بيش از بقيه تحـت تـاثير
حرف هاي او بوديم .چند ماهي از دوستي ما نگذشته يواشکي به ما دو نفر اعتراف کرد
که هوادار سازمان چريک هاي فدايي است .ازآن پس رمز و رازي ميان ما شک گرفـت
که به پيوندي ناگسستني انجاميد .از کالس و مدرسه درمي رفتيم و پنهاني جزوههـاي
چريکها را که ميترا درکيفش قايم ميکرد ،ميخوانديم .چندان سر درنميآورديم ،اما
همچون کتابي مقدس ،بار ها و بارها در نهان آنها را بازميخوانديم .بازخواني جـزوههـا
برايمان لذت غريبي داشت .احساس ميکرديم کار مهمي انجام ميدهيم .کـم کـم بـه
اين نتيجه رسيده بوديم که براي مبارزه عليه ظلم و فقر راهـي جـز مبـارزة مسـلحانه
وجود ندارد .پس ،بايد براي پيوستن به ايـن راه «خودسـازي» مـيکـرديم .بايـد دل و
جرأتمان را تقويت ميکرديم .براي اين کار سر همة نزديکانمان را شيره مـيماليـديم،
به مدير و معلمها دروغ ميگفتيم و از مدرسه درميرفتيم و غيره.
روزي رد و بدل يکي از جزوه هـا ازطـرف يـک دانشـجوي زنـداني لـو رفـت و
ساواك ميترا بلب صفت و زهره شانه چي را دسـتگير کـرد .سـال 32بـود .امـا آن دو
توانستند از زير بار قضيه در بروند و پس از چند ماه از زندان قصر آزاد شـوند .چنـدي
بعد ،هر دو پيوستند به سازمان چريکهاي فدايي و در خانههاي تيمي مخفي شدند.
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«چرا امروز ميترا طبق قرار به ما تلفن نزد و عالمت سالمتي نـداد؟» « ،نکنـد
آن دو مأموري که دو هفته پيش ،از ادارة تلفن به خانـة مـا آمـدن و همـة کابـ هـا را
دستکاري کردن و مدتي طوالني به سـيم کشـي دم پنجـره ور رفـتن ،مـأمور سـاواك
بودن؟»» ،چه بر سر پسرکم خواهد آمد؟»
پسر يکسال و نيمة شيرخوارم را خونسرد و بي اعتنا درخانه پيش خواهرم رهـا
کرده بودم .او که برحسب تصادف به ديدن ما آمده بود ،هرچه جلوي ساواکي ها اصرار
کرد فرزندم را همراه خودم ببرم نپذيرفتم .به خونسـردي گفـتم « ،نگـران نبـاش! زود
برميگردم».
اما ميدانسـتم سـر و تـه قضـيه بـه زودي هـم نخواهـد آمـد .حـاال درسـلول
پستانهايم ،نبود فرزندم را ياد آور ميشدند .سعي ميکردم به فرزندم فکر نکنم ،چـرا
که با خودم شرط کرده بودم عاليق و عواطف فرديام سد راه مبارزه و آرمـانم نشـود.
بارها فرزندم را داده بودم به دست ميترا تا براي رد گم کردنِ گشتيهاي سـاواك ،او را
با خود ببرد سرقرار .با آگاهي به اين که اگر در تور بيفتند خطر مرگ! براي فرزندم هم
هست.
مگر نه اين که من و همسرم براي ياري رساندن به مبارزة مسلحانة چريکـي از
جان و مالمان گذشته بوديم ،همة درآمد دفترِ معماري همسرم را يک جا به سـازمان
چريکهاي فدايي ميداديم و زندگي محقـر و جيـره بنـدي شـدهاي را بـا جـان و دل
پذيرفته بوديم؟ حتي حاضر بودم درصورت بروز خطر ،خانه را با خودم و فرزنـدم يـک
جا منفجرکنم تا صدمهاي به مبارزة سازمان نخورد .چندين بار که ميتـرا مخفيانـه بـه
خانة ما مي آمد ،براي حمام گرفتن اسلحة کمري و نارنجـک هـايش را جلـو درِ حمـام
مي گذاشت کنار يک شيشه پر از نفت و يک قوطي پر از کبريـت ،تـا در صـورت بـروز
کوچکترين خطر با شعله ور کردن نفت و کشيدن ضامن نارنجک هـا ،خانـه را درجـا
منفجر کنم.
در آن تنهايي به خودم ميگفتم« ،حاال چرا بايد به شير در پستانم توجه کـنم
و به فرزندم بينديشم؟»
با طرز فکر آن روزم وابستگي به عواطف عيب و نقصي نابخشودني بـود .ميتـرا
هم بي اعتنا به گريه و زاريها و ترس و نگرانيهاي مادر تنهايش آمنه خانم ،بـي هـي

طرز فکر آن روزم

ناهيد رحيمي 333

توضيحي مخفي شده بود .اما ،آمنه خانم باالخره راه او را پذيرفته بود و هر کمکي کـه
از دستش بر ميآمد براي دخترش و سازمان ميکرد .دو سه بار جواهراتي را که ميترا
برايش آورده بود پنهاني فروخته بود تا در راه سازمان خرج شود .برايشـان آش نـذري
مي پخت تا در و همسايه به زندگي مخفي آن هـا شـک نکننـد .مـن هـم بارهـا بـراي
سازمان آش نذري پخته بودم .اما ،آمنه خانم از رابطة من با ميترا خبر نداشت.
«خلق» و«انقالب» موضوعي بود واال و فراي همه چيز .چيزي مقـدس کـه در
راه آن بايد از همة تعلقات خود ميگذشتيم .براي من نتاي ايـن ازخـود گذشـتگيهـا
راهي بود که بي برو برگرد به انقالب و جامعهاي عادالنه ميانجاميد .از شـک کـردن و
زير سئوال بردن آن راه وحشت داشتم ،چرا که ميتوانست چيزي را در من بشکند.
چه چيز را؟ نميدانستم.
همان قدر مي دانستم که بايد محکم و بي تزلزل به راهمان ايمان داشته باشـم.
مگر نه اين که پاي همة اعالميهها ميخواندم وخودم هرجا که ميتوانستم مينوشـتم،
«به اميد پيروزي و ايمان به راهمان»؟
سحرگاه بود که با شنيدن هياهو و سر و صدا و فرياد و فحش بـه خـود آمـدم.
درِ سلولم باز شد و مأموري مرا فرن بر روي سر و صـورت بـرد بـه محلـي کـه بعـدها
فهميدم پشت بند است .کسي فرن را از روي صورتم بـاال زد .آدم کوتـاه قـد و دمـاغ
گنده اي رو برويم ايستاده بود .رسولي شکنجه گـر بـود .بـا صـدايي تودمـاغي پرسـيد،
«ناهيد مي دوني من کي هستم؟ ميدوني اينجا کجاسـت؟» بـا لبخنـد چنـدش آوري
اضافه کرد« ،اينجا ساواك است ،همانجايي کـه شـوروي از شـنيدن اسـمش ،پشـتش
ميلرزد!»
گنده گويياش به نظرم مسخره آمد .ميدانستم که آنجا کميتة مشـترك ضـد
خرابکاري است ،اما هنوز باورم نميشد که همة روابط من را بداننـد .در مهـنم در پـي
پاسخي بودم که گفت« ،بي چارة بدبخت! حاال خيال ميکنين که ما صـمد بهرنگـي را
کشتيم؟ ما همان ساواکي هستيم که روسيه از شنيدن اسمش پشتش ميلـرزد؟ حـاال
وقتي صمد تو رو جلوِ چشمت پر پر کرديم ،آن وقت مـي فهمـي کـه مـا چـه جـوري
ميکشيم!»
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از شنيدن نام فرزندم ،پشـتم تيرکشـيد .مـيدانسـتم کـه خشـونت و شـقاوت
ساواك با مخالفان شديدتر شده است .شنيده و خوانده بودم که بچههـا را جلـوِ چشـم
مادرها شکنجه ميکنند .حيـرت زده از خـودم مـيپرسـيدم« ،از کجـا اسـم پسـرم رو
ميدونن؟» وحشت برم داشت .سرم گي رفت و زانوهايم تا شد .از اين که عـواطفم بـر
من غلبه کرده بود و مهار جسمم را از دست داده بودم ،شرمنده شدم .نهيبي بـه خـود
زدم و تعادلم را حف کردم .رسولي دو باره با صداي تودماغياش گفـت « ،صـمدت را
جلوِ چشمت پر پر مي کنم!» دوباره فرن را انداخت روي سرم و رفت.
بعد از چند دقيقه کسي آمد و سرم را توي فرن لوله پـي کـرد و نـوك آن را
مث افسار در دست گرفت و با چند لگد و مشت کشان کشان بردم بـه اتـاق شـکنجه.
وارد اتاق که شدم بي اختيار فرن را از سرم برداشتم .چشمم به همسرم افتـاد کـه بـه
تخت بسته بودندش و روي شکم عريانش چند تاول بزرگ باال آمده بود .هنوز از شوك
ديدن او در آن وضعيت در نيامده بودم که چند تا سيلي و مشت و لگد حوالهام کردند
و گفتند« ،چرا فرن رو از سرت برداشتي؟» رسولي با همان صداي تو دماغي و مشمئز
کنندهاش گفت« ،به شوهرت بگـو حـرفهـاش رو بزنـه» کمـي مکـث کـردم وگفـتم،
«خودش ميدونه ».چند فحش رکيک و چند سيلي و لگد ديگـر نثـارم کـرد و گفـت،
«بعداً خودم خدمتت مي رسم» و مرا فرستاد پشت در اتاق حسيني .يک بند از خـودم
ميپرسيدم« ،چه خبر شده؟ چه محشري برپاست!»
هر بازجويي که از کنارم رد مي شد فحشي بـه فرزنـدم صـمد مـيداد و چنـد
مشت و لگد هم نثار من ميکرد .سرانجام بردندم به اتاقي و پشـت ميـزي يـک دسـته
عکس جلويم انداختند و پرسيدند« ،اين ها رو مي شناسـي؟» .جسـد دوسـتانم ميتـرا
بلب صفت و زهره شانه چي را توي عکس ها ديدم .از ترس نميتوانسـتم گريـه کـنم،
آهي کشيدم و پيش خود گفتم« ،پس همه چيز تمام شد؟» از اين فکـر وحشـت بـرم
داشت .صداي فريادهاي شکنجه از همه طرف بلند بود و همچون سوزني در قلبم فرو
مي رفت .بياختيار به دنبال صدايي آشنا ميگشتم .مبهوت و گي جلو عکـسهـا و در
ميانة فريادها بي حرکت ماندم.
مأموري سر رسيد و فرن را دوباره انداخت روي سرم و کشان کشان برد پشت
اتاق شکنجه .اين بار جلوي صف بودم .صداي نفـسهـاي سـنگينِ پشـت سـريهـا را
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مي شنيدم .انگار لرزش پاهايشان را هم حس ميکردم .قلبم داشت منفجر ميشد .همه
چيز بوي خون ميداد .نميدانم از ترس و وهم بوي خون ميشنيدم يا واقعي بود .رفت
و آمدهاي شتابزدة بازجوها ،صفزندانيهاي منتظر شکنجه ،فحشهاي رکيک همراه با
نعرههاي درد ،دلمههاي خون کف راهرو ،خبر از مصيبتي ميدادند که نميدانستم آن
را چگونه براي خودم حالجي کنم و از قضايا سر دربياورم« ،آيا بـه راسـتي همـه چيـز
تمام شده؟» اين سئوال آزار دهنده را نميتوانستم از مهنم دور کنم.
صدايي خشن چند تا فحش خواهر و مادر نثارم کرد .چند لحظه بعـد در اتـاق
شکنجه بودم .چيزي نمي ديدم ،اما صـداي نفـسهـاي تنـد و مضـطرب چنـد نفـر را
مي شنيدم .دست و پايم را به تختي آهني بستند و شروع کردند به شالق زدن .صـداي
نفس نفس زدن شکنجهگر با هر ضربة شـالق تنـدتر و بلنـدتر مـيشـد و نفـس زنـان
ميگفت« ،هر وقت خواستي همة حرف هايت رو بزني ،انگشتت رو بلند کن!»
نمي دانم چقدر شالق خوردم .باالخره ازتخت بازم کردند و کشاندنم وسط اتاق
و چند نفره شروع کردند به مشت و لگد .نميتوانستم خودم را روي پاهاي ورم کرده و
کبودم نگهدارم .با هر مشت و لگدي زمين ميخوردم .با اين کـه کمـر شـلوار گشـاد و
بدون کشي را که داده بودند محکم با دو دسـت چسـبيده بـودم ،امـا در ميـان پـي و
خمها و زمين خوردنها دستم ول ميشد و شـلوارم پـايين مـيافتـاد .صـدايي گفـت،
«کثافت لکاته کونت رو بپوشون ،اين جا مشتري نداره» .اين جمله همچون پتکـي بـر
سرم فرود آمد و با لگد محکمي که برپشتم خورد پخـش زمـين شـدم و بـي حرکـت
ماندم .انگار جسم و روانم يک جا از هم وارفـت .نگهبـاني آمـد و مـرا بـه زور از زمـين
بلندکرد و کشان کشان برد به سلول.
همين که درِ سلول بسته شد ولو شدم روي زمين و از حال و هوش رفتم .يادم
نمي آيد چند بار مرا به اتاق بازجويي بردند .روز سوم يا چهارم بود که نزديک ظهـر دو
باره مرا با فرنچي بر سر بردند به اتاق بازجويي .بازهم ازميان راهروهاي شلوغ و مشـت
و لگد و فحش هاي رکيک گذشتيم و به پلهها رسيديم .سرِ پلـههـا لگـد محکمـي بـه
پشتم خورد ،از آن باال غلطيدم تا پايين و پخـش زمـين شـدم .نگهبـان از روي زمـين
بلندم کرد و رساندم به اتاق بازجويي.
حاال ديگر ميدانستم که اسم بازجويم رياحي است و کسي که شالق مـي زنـد
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حسيني است که در گذشتهاي نه چندان دور رئيس زندان اوين بـوده .حسـيني غـول
پيکر بود ،با دست و پايي دراز .کف دستهاي پهن و بزرگش به زانوهـايش مـيرسـيد.
سرش کوچک بود ،با موهايي تي تيغي و چشمهايي کوچک و نزديک بـه هـم .وقتـي
نفس نفس مي زد دهان بزرگش باز و بسته ميشد و دندانهـاي درشـتاش را نمايـان
ميکرد .به نظرم ميرسيد که ميتواند با دندانهايش آدم را تکه پاره کند .با حرکات و
نگاهي حيواني شالق ميزد.
باز هم اتاق شکنجه و شالق حسيني .باز هم ريختن بازجوها و مشت و لگد بـه
سر و صورتم .بازهم از حال رفتن و هي نفهميدن.
وقتي چشمهايم را باز کردم کف سلول افتاده بودم و نفسم بـاال نمـيآمـد .بـه
زحمت سرم را بلند کردم ،يک مشت خون دلمه شده از دهانم بيـرون ريخـت و دچـار
تهوع شدم .تا آمدم دهانم را براي اسـتفراغ بـاز کـنم دردي عجيـب در سـرم پيچيـد.
همين طور که خون از دهانم بيرون مي ريخـت ،يکهـو بـه گريـه افتـادم .بـا هـق هـق
ناهنجاري گريه مي کردم و به ميترا و سازمان و خودم فحش ميدادم ،که چرا بـه مـن
سيانور ندادند؟ که چرا زنده به دست اينها افتادم؟ آنقـدر بـه زمـين و زمـان و خـودم
فحش دادم که دو باره از حال رفتم .چشمم را که گشودم ،ديدم خانم جوان و زيبـايي
دارد با پارچهاي نمدار سر و صورتم را با لطافت و مهرباني پاك مـيکنـد« ،آيـا خـواب
ميبينم؟» اما او به راستي باالي سرم نشسته بود و تيمارم ميکرد .تا دستش بـه فکـم
مي خورد درد توي سرم ميپيچيد .فکم از جا در رفته بود و يـک طـرف صـورتم مثـ
توپ ورم کرده بود .زن حيرت زده به من خيره مانده بود و اشک ميريخت .انگـار کـه
زير لب زمزمه ميکرد « ،چه وحشيگري! چرا اين طور مي زنن؟» سر آخر يـک بسـته
پنبه و يک دستمال خيس به من داد و رفت .متوجه شده بود که به خونريزي افتادهام.
بعدها از همسلولي هايم شنيدم که آن زن منشي اداره ساواك بـود و آن روز کـه پـري
خانم ،نگهبان زن به مرخصي رفته بود ،از او خواسته بودنـد کـه بـه سـلولهـاي زنـان
سرکشي کند و چون فرشتة رحمتي به سلول من پا گذاشته بود.
پس از رفتن او به خود آمدم .همان طورکه با بستة پنبـه در دسـت در گوشـة
سلول نشسته بودم ،يکهو فکر بکري به سـرم زد« ،مـيتـونم بـراي نجـات از شـکنجه،
خونريزيم را بهانه قرار دهم!» دو روز بود که به خونريزي افتاده بودم .خودم را رسـاندم
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به پشت در و شروع کردم به در زدن ،از سوراخِ «چشميِ» در به نگهبان گفـتم« ،بايـد
بروم پيش دکتر ».پس از مدتي بازگشت و با فـرن روي سـرم لنگـان لنگـان از راهـرو
بيرون رفتم و به محشر فلکه رسيديم .بازهم سر و کله رسولي پيداشـد ،بـازهم فـرن
روي سرم را باال زد و تکرار کرد که « ،بدبخت بيچاره! اسم بچهات رو گذاشتي صـمد؟
حاال بهت ميفهمونم .خاك برسرت! و… »
ديگر با اين گندهگوييها آشنا شده بودم و ميدانستم که به صـمدِ مـن کـاري
نخواهند داشت .با اين همه ،هر بار که اسمش را از دهان بازجوها ميشنيدم پشتم تير
ميکشيد و دل و رودهام بهم ميريخت .سر پلهها بازهم با لگدي پرت شدم بـه پـايين.
باالخره به اتاق بازجويم رياحي که رسيديم ،احساس کردم دهـانم راحـت بـاز و بسـته
مي شود .فکم جا افتاده بود .البد به يمن سقوط دو باره از پلههـا .ريـاحي تـا مـرا ديـد
گفت« ،اين جا از اين خبرها نيست که ادا دربياري ها! دکتر براي چي ميخواي؟»
رياحي هيک درشت و پهني داشت ،ديـده بـودم کـه در آن فضـاي خشـونت
رعايت زنها را ميکند .خودش جز فحش هاي تحقيرآميز و متلـک هـاي شـنيع ،مـرا
شکنجه نکرده بود .ديده بودم که بازجوهاي ديگر او را مسخره ميکننـد کـه« ،بـازهم
گول فالن پتياره رو خوردي؟» در اتاق بازجويي با مردها خشونت زيادي بکار مـيبـرد،
به زنها که ميرسيد برخوردش ماليمتـر بـود .گفـتم« ،آقـاي ريـاحي ،فکـرکنم بچـه
انداختم!» با شک و ترديد به من خيره شد .انگار ميترسيد که بازهم گـول بخـورد .بـا
ناباوري گفت« ،دروغ ميگي ،ادا درميآري !» گفتم « ،نه به خدا! دکتر رو براي همين
ميخواستم» مکثي کرد و گفت« ،حاال برگرد سلول ،تا ببيـنم!» دو بـاره بـا نگهبـان و
فرن به سر بايد از راهرو ميگذشتيم .بازهم بند شلوارم را محکم چسبيدم و پاهـايم را
به زحمت به دمپايي گير دادم و خِر و خِر بر زمين کشيدم و راه افتادم .امـا دلشـورهام
کمي آرام گرفته بود .وارد سلول که شدم نفس راحتي کشـيدم و روي پتـوي مـتعفن
کف زمين دراز کشيدم و به خوابي عميق فرو رفتم.
صبح روز بعد همه چيز رنگ و بويي ديگر داشت .رفـتن بـه دستشـويي ديگـر
عذابي اليم برايم نبود .مستراحِ پراز کثافت و قضاي حاجت درحالـت نيمـه خميـده بـا
پاهايي ورم کرده را ميتوانستم تحم کنم ،از آلـوده شـدن پاهـا و شـلوارم بـه ادرار و
مدفوع هم آسان تر بگذرم .سر و صورت ورم کردهام را با آب سرد صفا دادم .چـاي بـي
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رمق صبحانه را همچون مسکني بلعيدم .به گوشة ديوار خزيـدم ،درانتظـار سرنوشـتم.
احساس ميکردم که رياحي حرفم را باور کرده.
با اين همه ،هر بار که در راهرو باز مي شد از صداي قدمهـايي کـه بـه سـمت
سلول ميآمد ،بي اختيار به خود مي لرزيدم .آن روز هي کس به سراغم نيامـد .فـرداي
آن روز بعد از ظهر باالخره صداي پاي نگهبان پشت درِ سلول من متوقف شـد .بـازهم
فرن بر سر از همهمة راهروها و محشر فلکه ها گذشتيم .وارد راهرو شـديم و نگهبـان
در يکي از سلول ها را باز کرد و گفت« ،اينجا سلول عموميه ،حواست باشه سر و صـدا
راه نندازي ها! با هيچکس اجازه حرف زدن نداري».
ديگر ميدانستم همة اطالعات رو شده و فقط به دنبال جزييات هستند .ايـن
را از شلوغي راهروها ،از فحش هايي که به اين و آن زندانيِ در انتظار شکنجه ميدادند،
از رد و بدل اخبار ميان بازجوها ،از عکـس جسـد دوسـتانم و از حـرفهـاي بـازجويم،
رياحي فهميده بودم .مي دانستم که من و همسرم که «پوششِ علني» سازمان بـوديم
همزمان با ضربة بزرگ  23ارديبهشت  33دسـتگير شـده بـوديم .مـيدانسـتم تعـداد
زيادي از خانه هاي تيمي چريکهاي فدايي در تهران ،کرج ،قزوين و شهرهاي شـمال
يکي در پي ديگري در محاصره ساواك افتادهاند .اين ضربههـاي هولنـاك از چنـد مـاه
پيش ،با رو شدن رم ز دفترچه بهمن روحي آهنگران آغاز شده بود .بهمن ،از کادرهـاي
مهم سازمان را آنقدر شکنجه کرده بودند که در دي ماه زير شکنجه جان باختـه بـود.
همکالسي ها و دوستان عزيزم ميترا بلب صفت و زهره شانهچي هـم در زد و خوردهـا
جان باخته بودند .حرفي ديگر نمانده بود که از من بيرون بکشند.

سلول عمومي
وارد سلول عمومي شدم و نگهبان در را بست .چند نفـر دورم را گرفتنـد و بـا
شور و هيجان آغوششان را به رويم باز کردند .همين که اولي با شـوق مـرا در آغـوش
فشرد ،از درد سينه و دنده ها دادم به هوا رفت .اما ،دومي که جلو آمـد يکـه خـوردم و
خودم را کمي عقب کشيدم .همان کسي بود که شب اول دستگيريم مرا بازرسي بدني
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کرده بود و در حين بازرسي با صداي آهسته مرتب از مـن مـي پرسـيد« ،بيـرون چـه
خبر؟» .فوراً حدس زده بودم که جاسوس ساواك است .پاسخي به پرسشهايش نـداده
بودم .حاال توي سلول جلو رويم با لب خندي بر لـب ايسـتاده بـود« ،پـس ،تـو سـلول
عمومي جاسوس هم پيدا ميشه؟» خونسرد و بي اعتنا او را بوسيدم و به طرف سـومي
چرخيدم .بازهم يکه خوردم زري بود .درد دنده و سينه را فراموش کـردم ،همـديگر را
در آغوش فشرديم و گريستيم.
زهرا آقا نبي قلهکي را چند بار با دوستانم ميترا و زهره ديده بودم .ميدانسـتم
که از چريک هاي مشهور فدايي است و چند ماه پيش دستگير شـده .احتـرام خاصـي
برايش قائ بودم .پاهايش نظرم را جلب کرد .پاچة شلوارش را باال زدم جاي سوختگي
و زخم روي پاهايش چندش آور بود .با همان لبخند پر مهر هميشگياش گفـت « ،بـا
اطو و شمع و شالق اين طور شده!» با متانت و سادگي از پروندهاش گفـت ،و ايـن کـه
اعدامش خواهند کرد .پشتم تير کشيد ،پس اوضاع بدتر از آن چيزي اسـت کـه تصـور
مي کردم! از خودم چندان چيزي نگفتم ،با حالتي بـي اعتنـاء گفـتم« ،همـه چيـز رو
شده ،من ديگر اطالعاتي ندارم که بدهم» .ديگر کسي از من سئوال نکرد و هرکسي به
گوشهاي خزيد.
تنها فکرم اين بود که يک جوري به زري برسانم که آن دخترة همسلوليمـان
جاسوس است .باالخره در فرصتي مناسـب قضـيه را آهسـته بـا او در ميـان گذاشـتم.
خنديد و گفت« ،نه بابا! اين جا خيلي وقت ها در غياب نگهبان زن از زنـدانيهـا بـراي
بازرسي بدني استفاده ميکنند .طاهره بچة قاب اطميناني است ».طاهره مجاهد بـود و
روزهاي بعد که رفتار مسئوالنه و پر محبت او را ديدم و از شکنجههـاي شـديدي کـه
شده بود با خبر شدم ،از قضاوت اوليهام نسبت به او احساس شرم کردم.
در سلول عمـومي خيلـي زود آرام گـرفتم و شـروع کـردم بـه غـذا خـوردن و
روحيه ام رفته رفته عوض شد .به خصوص که حضور زري برايم اطمينـان بخـش بـود.
شب اول سرم را که روي پتو گذاشتم يکسـره تـا صـبح خوابيـدم .صـبح در خـواب و
بيداري احساس کردم که فرزندم مث هميشه کنارم خوابيـده و دارد از پسـتانم شـير
مي خورد .اين روياي دلپذير چند روزي در خواب و بيداري سحرگاه به سراغم ميآمـد.
اما چند روز نگذشته ترس از شکنجة دوباره آرامش روزهاي اول را از من سلب کرد.
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نمي دانم چه مدتي در آن سلول بودم که روزي اشـرف ربيعـي را هـم منتقـ
کردند به سلول ما .او در رابطه با محف کوچکي از هواداران مجاهدين دسـتگير شـده
بود .هنگام دستگيري در اثر انفجار خمپاره پشتش سراسر قلوهکن شـده بـود .بـا بـدن
آش و الش او را يکسره برده بودند به اتاق شکنجه .به مسخره ميخنديد و مـيگفـت،
«اين احمق ها ،اصالً نمي فهميدن که بدن من سِـر شـده و حساسـيتش رو از دسـت
داده .آخه! صدتا سيگار هم روي پشتم و توي زخم ها خاموش ميکردن! من که حسي
نداشتم!»
از شنيدن اين شکنجهها دل و رودهام بهم ميريخت .تازه در مييـافتم کـه در
مقايسه با بعضي هم سلوليهايم ،انگار من شکنجه نشـده بـودم .از آن پـس هـر وقـت
کسي از من در بارة شکنجه ميپرسيد ،ميگفتم «من که شـکنجه نشـدم ،از ديگـرون
بپرسين!»
اما از تصور شکنجة دو باره به خود ميلرزيدم .هر وقت در بنـد بـاز مـيشـد و
صداي پاي نگهباني را در راهرو ميشنيدم دلم هوري فرو ميريخت .درست مث ايـن
که باد کنکي پر از آب در چاهي تاريک سقوط کند .همـين کـه صـداي پـا از جلـو در
سلول ميگذشت و سراغ سلول ديگري ميرفت ،يا اگر همسلولي ديگري جز من را بـه
بازجويي مي برد ،نفس عميقي از سينهام بر مي آمد و قلبم آرام ميگرفـت .فقـط چنـد
لحظه پس از آرام شدن بود که از اين احساس خودم شـرمنده مـيشـدم و بـه خـودم
نهيب ميزدم« ،مگه خونت از بقيه رنگين تره!» ميديدم که ديگران هم انگار احساسي
شبيه من دارند .منتهي هي کس از اين احساس دوگانه حرفي نميزد .اما در لحظاتي
که صداي پايي به سلول ما نزديک مـي شـد ،سـکوت وحشـت بـاري بـر سـلول سـايه
ميانداخت ،لرزش لبها و رنگ سفيد چون گ چهرهها در آن فضاي تاريک سلول هم
فوراً به چشم مي آمد .سپس ،با دور شدن صداي پـا ،نفـس بلنـدي کـه بـي اختيـار از
سينهها بر ميآمد و آرامشي که بر فضـا چيـره مـيشـد ،همـه حکايـت از درون پـر از
وحشت و متالطم هريک از ما داشت.
در آن سلول عمومي دختر جوانِ درشت هيک شانزده سالهاي بـه نـام پـروين
هم با ما بود که کالمي حرف نميزد و هميشه در گوشهاي در خود فرو رفته کز کـرده
بود .جز براي رفتن به دستشويي و هنگام غذا از جايش تکان نمـيخـورد .بـه مسـائ
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سياسي و آنچه در اطرافش مي گذشت توجهي نداشت او را به خاطر شوهرش مرتضـي
لبافي نژاد که مجاهد بود به زندان انداخته بودند .از همه ميترسيد ،هم از سـاواکيهـا
هم از ما .همة کارها و حرفهاي ما برايش عجيب بود و به همة ما مشکوك .شـوهرش
رآ در آن آشفتگي ها و دستگيريهاي گسـترده در پـي انشـعاب بخشـي از مجاهـدين
دستگير و بعد از شکنجههايي سخت اعدام کرده بودند .از سرنوشت فرزند شيرخوارش
هم هي خبري نداشت .بدون مالقات و بي خبر از همه چيز ،تنها و وانهاده و مستأص
در گوشة سلول کز ميکـرد .سـاواك هـم بـراي آزادياش از او قـول همکـاري عملـي
مي خواست .مرتب دچار رعشه و تشن ميشد و گاه به حالت صـرع مـيافتـاد .معلـوم
نبود زير آن همه فشار دچار صرع شده بود يا از قب هم سابقه داشته.
هر چه بود ،حضور او در سلول احساس متناقضي در من ايجاد مـيکـرد .نـه از
دست ما کاري برايش ساخته بود ،نه خودش کاري از دستش بر ميآمـد .بـا حضـور او
چهرة عجز و ناتواني و ضعف انسان در آن چار ديواري تاريـک سـلول نمايـانتـر و آزار
دهنده تر به نظر ميرسيد .بر خالف حضور زري که نيرو بخش بود و ظرفيـت و تـوان
بي حد و مـرز انسـان را در ايثـار و مبـارزه و مقاومـت بـه نمـايش مـيگذاشـت .بـرق
چشمهايش و لبخند مهربانش ،سنگيني و تاريکي فضا را ميشـکافت و چـون مرهمـي
نيروبخش بر دل مينشست .با اشتياق و شوق از زنـدگياش ،از رفقـاي همـرزمش و از
خانههاي تيمي ميگفت .از شکنجههايي که شده بود بـا متانـت و آرامـش و لبخنـدي
برلب حرف مي زد و به حکم اعدامش اصالً توجهي نداشت .شايد هم آن را باور نداشت.
در کنارش احساس امنيت ميکردم ،به خصوص که به من محبـت و اعتمـادي خـاص
نشان ميداد .توجها ش برايم غـرور آفـرين و اطمينـان بخـش بـود .دائـم دور و بـرش
ميپلکيدم و او برايم خيلي چيزها تعريف ميکرد .از بهمن روحي آهنگران مـي گفـت،
که دفترچة رمزش رو شده بود و در آخرين ساعات با او روبريش کرده بودند .ميگفت،
بهمن را چنان شکنجه کرده بودند که گوشت و استخوانش ديده مـي شـد .اسـتخوان
يکي از گونه هايش ،بخشي از جمجمه اش و ساق پاهايش پيدا بود .با صدايي که انگـار
از ته چاه در ميآمد به زري گفته بود« ،ليال ،همه چيـز رو شـده حـرف بـزن!» و زري
مرگ را در چهرة تکه پارة بهمن ديده بود .مرگ در زير شکنجه را .و مـن شـگفت زده
از ظرفيت و توان زري ،به او خيره مي ماندم .لبخند پر مهرش از وخامـت خشـونتهـا
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ميکاست و سر آخر با اطمينان خاطر ميگفت« ،راه مان پيروز است».
زري در عين حال مي کوشيد براي باال بردن روحية من ،انواع شـکنجه و طـرز
مقاومت در برابر آن را با جزييات برايم توضـيح دهـد .طـرز مقاومـت در برابـر شـالق،
آويزان کردن از م دست يا پا ،سوزاندن با اطو يا سيگار و… برايم تـا حـدودي قابـ
فهم بود ،اما مقاومت در برابر تجاوزِ با چوب يا بطري را به هـي ترتيـب نمـيتوانسـتم
تصور کنم .حتي از حرف زدن در بارة آن هم احساس اهانت به من دست ميداد .هي
وقت ندانستم خود زري هم آن را تحم کرده بود يا از ديگران شنيده بود .هر چه بود
اس تدالل او که بايد تجاوز را هم نوعي شکنجه تلقي کرد ،به جاي اين که مرا آرام کند،
بدتر نگران و مشوش ميکرد.
روزي صداي باز شدن درِ بند بلند شد و بازهم در سکوتي وحشتبار صداي پاها
را شمرديم تا پشت در سلول ما توقف کرد .بازهم قلبم چون بادکنکي پر از آب در چاه
دلم سق وط کرد ،سرم را مث بقيه پـايين انـداختم .در بـاز شـد و نگهبـان رو بـه زري
گفت« ،وسايلت رو بردار!» همة نگاهها به سـمت زري چرخيـد .زري بـا متانـت از جـا
برخاست ،لبخند پر مهري بر چهـرة رنـگ پريـده اش نشسـت .شـايد او هـم مثـ مـا
تصورش اين بود که ميبرندش براي اعدام .در سکوتي سنگين تک تک ما را در آغوش
گرفت و بوسيد .مرا که مي بوسيد زير گوشم زمزمه کرد کـه« ،يـادت باشـه ،سـينه ت
گنجينة رازهاست!»
اعتماد بي دريغش چنان نيرويي در من دميد که در آن لحظه حاضـر بـودم از
نو در راه مبارزة مسلحانه از همه چيزم بگذرم .ديگر نميدانستم طي سالهـاي دراز در
زندان قصر افکارم چقدر تغيير خواهد کرد.
چند ماه بعد در زندان قصر خبر اعدام زري را شنيدم.

نگهبانها
استخدام نگهبان زن در کميته ،به گمانم ازاواخر 35رسم شده بود .زمـاني کـه
دستگيري و شکنجه ابعادي بيسابقه پيدا کرد .زنها ،بويژه دخترهاي جواني کـه تـازه
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استخدام ميشدند ،مدتي طول ميکشيد تا به محيط خشن کميته عـادت کننـد .ايـن
بود که بيشترشان در اول کار رابطة خوبي با ما داشتند و هر جا که دستشان ميرسيد
کمک ميکردند .زود به زود ميبردند به دستشويي ،آسانتر قـرص مسـکن مـيدادنـد
و… اما بعد ازمدتي گويي ترحم و احسـاس انسـاني را بـه کلـي ازدسـت دادهانـد .بـه
شخصيتهاي سرد و خشني تبدي ميشدند و شروع ميکردند به اميت و آزار.
در سلول عمومي کـه بـودم دختـر هجـده نـوزده سـالهاي را تـازه در کميتـه
استخدام کرده بودند .هر بار که به سلول ما مي آمد از ديدن سارا که با جثه کـوچکش
دراثر شکنجههاي شديد به کون خيزه افتاده بود ،اشک در چشمهايش جمع مـيشـد.
براي رفتن به دستشويي به او کمک ميکرد و هر وقت که ميتوانست مسـکن بـرايش
ميآورد .سارا همسر بهروز ارمغاني ،مسئول شاخة ما بود که در  23ارديبهشـت کشـته
شده بود.
دو سال بعد که دوباره مرا به کميته منتق کردند ،با ديدن آن نگهبـان جـوان
يکه خوردم .بکلي عوض شده بود .نگاه مهربانش را از دست داده بود و بـه بهانـه هـاي
مختلف از ما گزارش رد ميکرد.
نگهبانهاي مرد ،اما قديميتـر بودنـد و جـا افتـادهتـر .روحيـه و خصوصـيات
متفاوتي داشتند .نوبت به نگهباني دو نفرشان که ميرسيد عزا مـيگـرفتيم .ازشـب تـا
صبح که مجبور بودند بيدار بمانند ،مي نشستند روي دو تـا پيـت حلبـي در دو طـرف
راهروي بند و يک قالب بزرگ صابون راروي زمين به سمت هم سر ميدادند .با هر تقه
صابوني که به پيت حلبي يا به ديوار ميخورد همه را از خـواب مـيپراندنـد .تـا صـبح
کارشان همين بود .صبح ما را خسته و کالفه و بي خواب به دستشويي مـيفرسـتادند.
اسمشان را گذاشته بوديم «صابونيها».
دو نگهبان ديگر براي آزار و اميت ما از هي کاري فروگذار نبودند .نوبـتهـاي
دستشويي را تا ميتوانستند عقب ميانداختند و از فرصت دستشويي مـيکاسـتند .بـه
هر بهانهاي فحشهاي رکيک ميدادند و اهانت ميکردند .صد رحمت به «صابوني ها».
اسمشان را گذاشته بوديم گه .گه شمارة 7و گه شمارة.2
نوبت به نگهبان پنجم که مي رسيد بهترين روز ما بود .آدم وسواسي و تميـزي
بود .با عالقه فرصت ميداد که لباس هايمان را در دستشويي بشوييم ،زمين دستشويي
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و مستراحها را حسابي با آب و جارو برق بيندازيم ،سلول را جـارو و تميـز کنـيم و…
نوبت او که مي رسيد سه چهار ساعتي مي افتاديم به تميزکـاري و شستشـو .سـرحال
ميآمديم و سبکبال ميشديم .اسمش را گذاشته بوديم «گ گالب» .نميدانـم کجـا و
چطور از اين اسم گذاري با خبرشده بود و با افتخار به ديگر نگهبانها گفته بود.
روزي که نوبت به نگهبانهاي گه رسيد ،يک نفرشـان آمـد تـوي سـلول مـا و
اصرار که «براي ما چه اسمي گذاشته ايد؟»

حمام
هر ده پانزده روز يکبار يکي از نگهبانها ما را ميبرد به حمـام ،درطبقـة هـم
کف .محوطهاي تاريک با چند تا دوش که با ديوارهايي از هم جدا کـرده بودنـد .آنقـدر
تنگ که با کمترين حرکت ،بدن آدم به ديوارهاي لزج و کثيف آن ميخـورد و آلـوده
ميشد .بيشتر وقتها هم راه آب چاهک ميگرفت و آب غلي و سياهي کف حمـام را
ميپوشاند .با اين همه ،حمام رفتن چه شادي بخش بود.
به هرسلولي ده دقيقه فرصت شستشو داده ميشد .گاه دو سلول را همزمان به
حمام ميبردند .منتها ،طوري که با هم رو به رو نشوند .درِ اتاقکها را ميبستند و يـک
نگهبان دائم مواظب بود که زندانيها همديگر را نبينند و حرفي ميـان آنهـا رد و بـدل
نشود .وقتي نگهبان خوش خلقي ما را به حمام مي برد ،اتفاق بزرگي بود.
يکبار که در حمام با عجله داشتم خودم را مي شستم ،صابون ازدستم لغزيـد و
افتاد زمين ،دوال شدم صابون را بردارم که از زير در چشمم خـورد بـه پاهـاي زنـداني
روبرو .درست مث پاهاي آمنه خانم مادر دوستم ميترا بود .با رانهـاي سـفيد و چـاق و
ساقهايي که در اثر شالق ورم کرده بود و کبودياش به علت سـفيدي پوسـت بيشـتر
به چشم مي خورد .هي انتظار نداشتم با اين که ميترا در درگيـري جـان باختـه بـود،
مادرش را هم دستگير کنند .همان جور دوال به پاهايش خيره مانده بودم .خشـکم زده
بود و بي صدا از ته دل هق هق مي کردم .وقتي به خـودم آمـدم کـه نگهبـان داد زد،
«وقت تمام است» .مجبورشدم ،خودم را نشسته ،از حمام بيرون بروم.
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آمنه خانم
چند روز بعد ،طرف هاي غروب يک زنداني جديد وارد سـلول شـد .ژوليـده بـا
چهره اي تکيده و رنگ پريده .دم در مظلومانه سرش را پـايين انداختـه بـود و تکـان
نميخورد .آمنه خانم بود .هنوز نگهبان در را نبسته ،از جا پريدم و با فريـادي از درد او
را در آغوش گرفتم .برخالف معمول که جلـو نگهبـانهـا بـا هـي تـازه واردي اظهـار
آشنايي نميکرديم ،مدتي همديگر را در آغوش فشرديم وگريسـتيم .نگهبـان شـتابزده
دست آمنه خانم را کشيد و به زور از سلول برد بيرون .اما بعد از مدتي باالخره او را باز
گرداندند .چون حال جسمي و روحي اش خيلـي خـراب بـود ،بـازجويش رسـولي او را
فرستاده بود سلول ما تا بلکه کمي رو بيايد .يأس و افسردگي آمنـه خـانم ،امـا چيـزي
نبود که با اين کارها عالج پذير باشد .ميترا ،تنها دخترش را که با کار و زحمت بسـيار
بزرگ کرده بود ،کشته بودند .زندگي براي او معنايش را ازدست داده بود .شـبهـا کـه
مجبور بوديم هفت هشت نفري تنگ هم بخوابيم ،او را در آغوش ميگـرفتم ،آهسـته
برايم درد دل ميکرد و از ميترا ميگفت .کلي شکنجه شده بود و عکس جسد خـونين
دخترش را بـه او نشـان داده بودنـد .شـبهـا چنـدين بـار بيـدار مـيشـد و آهسـته
ميگريست.
مرا که به زندان قصر منتق کردند ديگر از او بي خبر ماندم .بعد از انقالب بـه
سراغش رفتم .غده سرطاني را که در زندان شک گرفته بـود ،جراحـي کـرده بودنـد.
ولي ،آمنه خانم ديگر نيرو و انگيزهاي براي ادامـه زنـدگي نداشـت .پـس از چنـدي در
مراسم کوچک خاك سپاريش شرکت کردم.

آتش سوزي
حدود چهار ماهي که در کميته بودم بارها از اين سلول به آن سلول جا به جـا
شده بودم ،بي آنکه دليلش را بفهمم .گاه از سلول انفـرادي سـر در مـيآوردم ،گـاه در
همان سلول يک نفره تعدادمان به شش هفت نفر ميرسيد .ترکيب دقيق همسلوليهـا
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در زمانهاي متفاوت از خاطرم رفته است .اما يادم هست که در سلولِ بند  ،2طبقـة5
روز به روز برتعداد همسلوليها افزوده مـيشـد .در تابسـتان  33تعـدادمان بـه دوازده
سيزده نفر رسيده بود .به طوري که شبها براي خوابيدن جا نداشتيم .کيـپ هـم دراز
ميکشديم و از هرحرکت کوچک بغ دستي بيدار ميشديم .هي منفذي بـراي عبـور
هوا وجود نداشت .هواي گرم دم کرده با نـم سـلول درهـم مـيآميخـت و راه نفـس
کشيدن را ميبست .از همه بدتر وضع فريده بود که از بيماري پوستي هم رن ميبـرد.
نميتوانست به راحتي از منفذهاي پوست تنفس کند .بار دومي بود که به زندان افتاده
بود و کلي شکنجه شده بود .هوا که دم ميکرد و همه به لـه لـه مـي افتـاديم ،فريـده
رنگش رفته رفته سرخ ميشد و حالت خفگـي بهـش دسـت مـيداد .بقيـه سراسـيمه
شروع مي کرديم به کوبيدن در ِسلول ،باالخره نگهباني بـه سـراغ مـا مـيآمـد و چنـد
دقيقه در سلول را باز ميگذاشت تا فريده حالش جا بيايد .گاهي هم مجبور مـيشـدند
او را ببرند کنار نرده هاي «اِس ـ اِسِ» فلکه .بعضـي روزهـا فريـده چنـدين بـار دچـار
خفگي ميشد.
تازه بقيه هم براي اين که ازگرما حالمـان بهـم نخـورد مجبـور بـوديم نـوبتي
ب خـوردن خـيس
همديگر را باد بزنيم .لبـاس هـاي اضـافي را در دستشـويي يـا بـا آ ِ
ميکرديم و پن شش نفر روي زمين ميخوابيديم و بقيه باد ميزدند .و نوبت به نوبت
جايمان را عوض ميکرديم .روز به روز هم هوا گرم تر ميشد و وضـعيت مـا بـدتر .بـه
سختي ميتوانستيم غذا بخوريم يا بخوابيم .هر شگردي هم که ميزديم فايده نداشت.
يکبار گليم پر از کثافت کف سلول را درگوشهاي جمع کرديم و جـايش آب پاشـيديم.
بدتر شد .هواي سلول مث حمام دم کرد و نزديک بـود همگـي حالمـان بهـم بخـورد.
چندين ساعت طول کشيد تا دمِ سلول کمي فرونشست.
يک روزکه طبق معمول له له ميزديم و با لباسهاي خيس مشـغول بـاد زدن
همديگر بوديم ،صداهاي عجيبي از راهرو بلند شد .نتوانستيم از درز در چيزي ببينـيم.
ديري نگذشت که فريادهاي وحشت زده نگهبان راشنيديم .کم کـم بـوي سـوختگي و
دود از راهرو بلند شد .هراسيده از هم ميپرسيديم ،چه شده؟ و مثـ بقيـه سـلولهـا
شروع کرديم به کوبيدن در .اما هي نگهباني در راهرو نبود و صداي فريادي مستأصـ
از ته راهرو ،دم در اصلي بند شنيده ميشد .همه ريخته بوديم پشت در سلول و حدس
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هايمان را بلند بلند بر زبان ميرانديم.
در بحبوحة ترس و لرز يک مرتبه متوجه شديم پـروين دچـار تشـن شـده و
افتاده کف زمين و دندانهايش دارد قف ميشود .درآن شلوغي مجبورشديم يک تکـه
لباس بگذاريم الي دندانهايش تا کليد نشـوند .کـار ديگـري از دسـتمان برنمـيآمـد.
درمانده و عاجز سکوت کرده بوديم و فقط دو سه نفر همچنان به در ميکوبيدند .دود
همة سلول را گرفته بود .مرگ را پـيش رو مـيديـديم .امـا حتـي نـاي اعتـراض هـم
نداشتيم .واداده بوديم.
فکر ميکردم به عمد ميخواهند ما را در سلول خفه کنند .مث کورههـاي آدم
سوزي فاشيست ها .مرگ را پذيرفته بودم و فکرم از کار افتاده بـود ،درخاليـي تاريـک
در انتظار نشسته بودم .نمي دانم چه مدت گذشت .وقتي در سلول را بـاز کردنـد هـي
يک ناي تکان خوردن نداشتيم .به زحمت و زور خودمان را رسانديم به دستشويي.
بعد از مدتي دانستيم که انبـاري کميتـه در زيـر سـقف آتـش گرفتـه و همـة
بازجوها و نگهبانها پا گذاشتهاند به فرار و خودشان را رساندهاند به حياط ،جز نگهبان
اين ور بند که مانده بود پشت در راهرو که از بيرون قف بود.

به جشن ساواک تن نداديم
پروين
خرداد  ،33از زندان اهواز منتق شدم به کميتـه .بعـد از  3مـاه کـه در اهـواز
زنداني بودم ساواك حکم دستگيري مرا براي بار دوم از تهران صادر کـرده بـود .شـب
اول را در سلول انفرادي گذراندم بعد بردندم به سلول عمومي.
ابتدا چهار نفر بوديم توي يک سلول انفرادي ،در يکي از «کوچه»هـاي راهـرو
طبقة سوم .آنقدر تنگ بود که شبها برا ي خوابيدن مجبور بوديم همان يـک پـارو و
چند تا ليـوان پالسـتيکي و بقچـة لباسـمان را هـم بگـذاريم پشـت در ،تـوي راهـرو.
همسلوليهايم مرتب عوض ميشدند و تعدادمان کم و زياد ميشد.
دورة محاصرة خانه هاي تيمي بود و درگيري و کشت و کشتار .مـدتي يکـي از
همسلولي هايم زهرا قلهکي بود که مرتب مي بردندش باالي سر اجساد رفقايش .حالش
خيلي بد بود .مدتي هم مادر يکي از فداييان را آوردند به سلول مـا .او را در پـي تلفـن
دخترش پس از مخفي شدن ،دستگير کرده بودند .تلفن در کنترل سـاواك بـود و او را
به جرم رابطه با دخترش به زندان انداخته بودند .در سلول دلش خوش بود به اين کـه
دست ساواك به دخترش نميرسد .هر شب خواب دخترش را ميديد .اما دختـرش در
ارديبهشت  33در درگيري خياباني کشته شد و از آن پس ديگر مادر را نديديم.
هشتِ تير که حميد اشرف رهبر چريکهـاي فـدايي خلـق در محاصـرة خانـة
تيمي کشته شد ،ما در سلول سه نفر بوديم .ناهيد بود و من و يک همسلولي ديگر کـه
از اوضاع سر خورده بود و ما به او چندان اطميناني نداشتيم .ناهيد در رابطـة مسـتقيم
با چريکها دستگير شده بود ،من به عنوان هوادار ،همسلولي ديگرمان هم در ارتباط با
برادرش که با رهبري چريکها به طور مستقيم رابطه داشت.
درست يادم نيست از چه طريقي از کشته شدن حميد اشرف بـا خبـر شـديم،
فکرکنم بعد از بازگشت ناهيد ازمالقات با همسرش يا از بازجويي بود .ناهيـد و مـن بـا
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شنيدن خبر ،بيش از پيش نسبت به ساواك نفرت پيـدا کـرده بـوديم .پـيش از آن در
لحن کالم بازجوها ،ترسي نهان از حميد اشرف احساس ميکرديم که پشتوانة محکمي
بود در آن فضاي وحشتبار .حـاال ،او را کشـته بودنـد و مـا حتـي نمـيتوانسـتيم جلـو
همسلوليمان به آساني از آن واقعة تلخ حرف بزنيم و اندوهمان را بروز بدهيم.
تمام شب را سکوت کرديم .شب بعد ،از طرف ساواك نفري يک کيسه نـايلون
کوچک ميوه به همة سلولها دادند ،بيهي توضيحي .تا آن زمان سابقه نداشت که بـه
سلولها ميوه بدهند .معلوم بود که جشن گرفتهاند.
دو سه تا سيب و يکي دوتا هلو و گالبي هم تو هر کيسه گذاشته بودنـد .از مـا
خواستند که هسته هلو ها را به نگهبان پس بدهيم .من و ناهيد نگاه پرمعنايي بـه هـم
انداختيم ،از همان لحظه مي دانستيم که يک طوري بايد دربرابر ايـن جشـن مقاومـت
کنيم .اما چه طوري؟ حرفي که نميتوانسـتيم بـزنيم ،ميـوههـا را هـم نمـيتوانسـتيم
نگيريم ،حتي آن را نميتوانستيم نخوريم .به تجربه ميدانستيم بـراي هـر نشـانهاي از
مخالفت يا اعتراض بايد بهـاي گرانـي بپـردازيم کـه کمتـرين آن شـالق و شـکنجه و
سرانجام آن ندامت بود .تا آخـر شـب صـبر کـرديم و در فرصـتي کـه همسـلوليمـان
حواسش به ما نبود به سرعت برسر عمليترين نقشة ممکن توافق کرديم.
تصميم گرفتيم ميوه ها را مخفيانه در مستراح سر به نيست کنيم .اما ،اين کـارِ
آساني نبود .نگهبان و همسلوليمان نبايد از قضيه بو ميبردند .پس از هر نوبت ،گوشـه
و کنار دستشويي از طرف نگهبان به دقت باز بيني ميشد .مجبور بوديم ميوهها را زيـر
لباس قايم کنيم ،آن را در مستراح با دندان خرد کنيم و بريزيم تو چاهک و سيفون را
بکشيم.
براي رد گم کردن به صداي بلند مثالً ميگفتيم ديشب که همه خواب بودنـد
سيبم را خوردم و… از اين قبي توجيهها .تا چند روز مشغول اين نوع مخفيکاريهـا
بوديم.
روزي که هسته هلوها و کيسة نايلون را بـه نگهبـان پـس داديـم ،از مقاومـت
مخفيانهمان احساس سربلندي ميکرديم .به جشن ساواك تن نداده بـوديم و توانسـته
بوديم حرمت رفقايمان را در عمق وجودمان پاس داريم.
بعدها شنيدم که در جشنهايي نظير  2آبان و  1آبان ،تولد شاه و وليعهـد کـه
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شيريني و ميوه ميدادند ،اين نوع مقاومت در کميته و اوين ميان زندانيان بسيار رايـ
بوده.

 Tکشي
محکوميتي که در زاهدان به من داده بودند تمام شده بود ،اما بعد از ماههـا در
کميته هنوز بالتکليف مانده بودم و به دادگاه نرفته بودم .بعضي از رفقايي کـه بـا مـن
رابطه داشتند و تازه دستگير شده بودند هنوز داشتند بازجويي پس ميدادند.
مرتــب از ايــن ســلول بــه آن ســلول منــتقلم مــيکردنــد .بــه نســبت ميــزان
دستگيريها ،وضعيت و ميزان جرم زندانيهاي جديد ،ترکيب و وضعيت سلول براي ما
که مدت زيادي در کميته مانده بوديم فرق ميکرد .اواخر  33از بس که آدم دسـتگير
کرده بودند جـا کـم آورده بودنـد .مـا را هـم انداختـه بودنـد در سـلول چسـبيده بـه
دستشويي .من بودم و نسرين و دو همسلولي ديگر که زود آزاد شدند و نامشـان را بـه
خاطر نمي آورم .در واقع سلول تنگ و نمور و متعفن ما تکهاي از اتاق دستشـويي بـود
که تبدي کرده بودند به سلول.
اما به خاطر اين که درش چند سانتيمتر با زمـين فاصـله داشـت از آن سـلول
چندان هم ناراضي نبوديم .گرچه موشها به آساني از زير در ميآمدنـد تـو ،در عـوض
هوا هم با همه بد بويياش ،در سلول جريان پيدا ميکرد .هم اين که ما ميتوانستيم از
زير در با ساير زندانيها تماس بگيريم .بخصوص موقع  Tکشي در راهرو.
نگهبان ها هم از سر تنبلي و هم به قصد تحقير ،خيلـي از کارهـاي مربـوط بـه
بند ،از جمله شستن زمين راهرو را واگذار ميکردند به زندانيهاي مرد .نگهبـانهـا بـا
تحقير زندانيها که خيلي هاشان مهندس و دکتر بودند ،احساس غرور ميکردند .قضيه
براي زندانيها ،اما متفاوت بود .کار کردن ،هم حرکت بود و تنوع ،هم وسيلهاي بـراي
تماس با بقيه .براي ما هم که نه روزنامه داشتيم و نه امکان حرکت در آن سلول تنگ،
قضية  Tکشي در راهرو باالترين تفريح بود.
از اول صبح دور هم مينشستيم و با شوخي خنده و شوقي وصف ناپذير آنچـه
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روز پيش هنگام  Tکشيِ راهرو اتفاق افتاده بود به دقت و با جزييات مرور ميکـرديم و
محاسن و ايرادهايش را برميشمرديم و در نوبت بعدي به تجربه ميگذاشتيم.
وقتي زنداني براي تميز کـردن زمـين بـه در سـلول مـا نزديـک مـيشـد ،مـا
چمباتمه پشت در مينشستيم و طوري که نگهبان نبيند يواشکي انگشتمان را از زيـر
در نشان ميداديم و آهسته ميگفتيم ،رفيق! اگرچه ميدانستيم نگهبـان دائـم مراقـب
است و کمترين بهاي چنين کاري شالق و سلول انفرادي است .حواسمان به واکنشها
بود .زندانيها در ايـن لحظـة حسـاس واکـنشهـاي متفـاوتي داشـتند .بعضـيهـا بـا
بياعتمادي شتابان خودشان را از پشت در سـلول مـا کنـار مـيکشـيدند و ديگـر بـاز
نميگشتند .بعضيها اول کنار ميکشيدند ،اما بعد از مدتي برميگشتند و در پاسخ بـه
ما تقهاي به در ميزدند و ميرفتند .ما ميفهميديم که نگهبان راحـتش نمـيگـذارد و
يکسره مراقب است .بعضيهـا کـه موقعيـت را مناسـب تشـخيص مـيدادنـد و احيانـاً
آدم هاي جسورتري هم بودند ،فوراً در پاسخ به ما با دستة  Tتقة آهستهاي ميزدند بـه
در .در اين موارد ما هيجان زده از زيرِ در چندين بار آهسته ميگفتيم« ،رفيق! رفيق!»
کار  Tکشي که تمام ميشد از همان زير نگاه ميکـرديم تـا ببينـيم بـه کـدام يـک از
سلولها ميرود .کم پيش ميآمد که سلول آنها را ببينيم.
حدود دو ماهي در آن سلول مانديم و هر روز تجربة جديـدي بـراي تمـاس بـا
« Tکش»ها بدست ميآورديم .وقتي براي تميز کردن ميايسـتادند سـمت راسـت در،
معنايش اين بود که اوضاع ناجور است وقتي مي ايستادند سمت چپ ميفهميـدم کـه
حواس نگهبان پرت است .آخريها جسارتمان بيشتر شده بود ،گاه دسـتمان را بيـرون
ميبرديم و سرِ گوني را ميگرفتيم و ميکشيدم تو سلول .با اين کار هيجان خاصي بـه
ما دست ميداد ،انگار خود رفيقِ  Tکش را لمس ميکنيم و به او و به خودمـان بـراي
مقاومت قوت قلب ميدهيم .کثافت گوني را فراموش ميکرديم و از اين کـه تـا نوبـت
بعدي دستشويي ،نميتوانستيم دستمان را بشوييم ابايي نداشتيم.
يک بار گوني را آنقدر محکم کشيديم که نصفش کنده شد و ماند تو دستمان.
خواستيم آن را ه بدهيم بيرون که زنداني که داشـت  Tمـيکشـيد فـوراً خـودش را
کشيد عقب .مانده بوديم چه بکنيم .مجبور شـديم آن را پـاره پـاره بکنـيم و در چنـد
نوبت بريزيم تو مستراح .خيلي ترسيده بوديم .اگر در آن مدت ميآمدند براي بازرسـي
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سلول بيترديد دخلمان درآمده بود .اما ،به خيـر گذشـت .تـا بـه آخـر هـم توانسـتيم
تماسمان را با « Tکش«ها حف کنيم و هي نگهباني از قضيه با خبر نشد.
با اين تماسگيريها سرزنده مي مانديم و تفريح ميکرديم .به خصوص وقتـي
بعضي نگهبانها تو راهرو محکم قدم مي زدند و به صداي بلند تهديد مـيکردنـد کـه:
«خيال نکنين ها! ما از همه چيز باخبريم .وقتي آفتابه را راست ميمارين يعنـي هـي
چيز نگفتهام .وقتي ک ميماريد يعني گفتهام!»
با اين همه ،يکبار گول خورديم و به نگهباني که يواشکي رفته بود توي سـلول
بغ دستي ما مرس زديم و گير افتاديم.

نبضم از طغيان خون متورم بود
و تنم
تنم از وسوسة
متالشي گشتن
فروغ

مگه چپ دستي!؟
(؟)
از محف پن شش نفرة دانشجويي ،من آخرين نفري بودم که دستگير شـدم.
با هم کتاب مي خوانديم ،جزوه رد و بدل ميکرديم .هوادار چريکهاي فدايي بـوديم و
در تظاهرات دانشجويي فعال بوديم .در آن سـال  ،32در دانشـگاه همـه جـا حـرف از
چريکها و مبارزة مسلحانه بود .بسياري از دانشجوها به زندان افتاده بودند و خبرهـاي
دستگيري و شکنجه و اعدام دهان به دهان ميگشت .يکي از دوستان محفـ مـا هـم
که از همه پرشر و شورتر بود و هرجـا دسـتش مـيرسـيد در و پنجـرة اتومبيـ هـا را
ميشکست ،نمي دانم به چه نحوي دستگير شد .طولي نکشيد که محف کوچک ما لـو
رفت و همة دوستانم دستگير شدند ،جز من.
روزي که به سراغ من آمدند ،چند ماه از دستگيري دوستانم ميگذشت .مادرم
وقتي در خانه را به روي ساواکيها باز کرد از وحشت زبـانش بنـد آمـد ،تعـادلش را از
دست داد و نشست روي زمين .ساواکيها در برابر پافشاري پدرم قول دادند فقط چند
سئوال از من بکنند و تا چند ساعت بعد بازم گردانند.
به کميته که رسيديم ،در اتاق رخت کن هي اونيفورمي به اندازة جثـة ريـز و
قد کوتاه من پيدا نشد .وارد راهرو که شديم از زير فرنچي که انداخته بودند روي سـرم
ديدم چند نفر با پاهاي ورم کرده روي زمين کون خيزه مـيرونـد ،چنـد نفـر هـم دور
فلکة حياط با پاهاي برهنه روي زمين يخ زده ايستادهاند .از وحشت سر جا خشکم زد.
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دستم را کشيدند و انداختندم توي يک سلول .تا صبح از بـوي تعفـن و سـرما خـوابم
نبرد.
روز بعد در اتاق بازجويي فهميدم که از همة کارهاي من و دوسـتانم باخبرنـد.
چند تا مشت و لگد و سيلي به من زدند و برگردانـدنم بـه سـلول .حـتم داشـتم آزادم
ميکنند و يکي دو روز بيشتر در آن سلول سرد و متعفن نگهم نميدارند .اما بر خالف
تصورم قضيه هر روز بيشتر بيخ پيدا ميکرد .در بازجوييهاي بعدي کلي سـئوالهـاي
عجيب و غريب ميکردند و هر بار که نميتوانستم پاسخ مناسبي سـر هـم کـنم کلـي
مشت و لگد و سيلي ميخوردم .به کلي گي شده بودم ،هر بار که با سـئوال جديـدي
روبرو ميشدم از ترس بدنم شروع ميکرد به لرزيدن و پاسـخي در مهـنم نمـييـافتم.
يک بار که بازجويم بهار ورقهاي به دستم داد تا همة سـئوالهـا را از نـو پاسـخ دهـم،
هرکاري ميکردم خودم هم خطم را نميتوانستم بخوانم .بهار با تعجـب آمـد جلـو و از
من پرسيد« ،مگه چپ دستي!؟»
هر چه به خودم زور ميآوردم منظورش را نميفهميدم .تا باالخره خودش قلم
را از دست چپ من بيرون آورد و داد به دست راستم .تازه متوجـه شـدم کـه از هـولم
دارم با دست چپ مينويسم .بازجويي که در آن لحظه داشت از کنار در رد ميشد بـه
خنده رو کرد به بهار و گفت« ،يک مشـت بچـه ريـزه ميـزه رو مـيآرن اينجـا و بعـد
ميفرستن به قصر و چريک برميگردن!»

همهتون فاحشه هستين!
باالخره بعد از مدتي دست از سرم برداشتند ،فکر کردم که قضيه تمـام شـده.
اما ،لحظهها و روزها به کندي ميگذشت ،نه خبـري از بـازجويي بـود و نـه خبـري از
آزادي .بالتکليف مانده بودم ،از هر نوع اعتراضي هم ميترسـيدم .يـک هفتـه گذشـت،
دختري را هم چند روزي آوردند به سلولم ،مث خـودم جـوان و بـي تجربـه .از تـرس
کالمي با هم حرف نميزديم .روزها هر کدام گوشهاي مينشستيم و بـا دلهـره و تـرس
منتظر ميمانديم .او هم مث من منتظر آزادي بود .اما نه ما را به بازجويي مي بردند و
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نه کسي کاري به کارمان داشت .صداي رفت و آمـد و فحـش و نالـه و فريـاد شـکنجه
مرتب به گوش ميرسيد .سرشان شلوغ بود و کسي سراغ ما را نمـيگرفـت .جـز يـک
نگهبان مرد .نوبتاش که مي رسيد گاه در سلول را باز ميکرد و بـا محبـت از وضـع و
حال ما ميپرسيد« ،غذا خوردين؟»« ،ميخواين به دستشويي برين؟» و غيره.
سي چه سالي داشت .قوي هيک بود و قد کوتاه و زشت رو .اما آدم خـوب و
مهرباني به نظر ميرسيد .هر وقت که نوبـت نگهبـاني او بـود خوشـحال مـيشـدم .در
سلول را که باز ميکرد سالم ميکردم و احوالش را مـيپرسـيدم .در آن تنهـايي و بـي
کسي اتکايي بود برايم .روزي همسلوليم را بردند ،شـايد هـم آزادش کردنـد ،خـودم را
تنهاتر حس کـردم .وجـود آن نگهبـان کـه مرتـب سـري بـه مـن مـيزد و احـوالم را
ميپرسيد ،غنيمتي بود.
يکي از روزها که مث هميشه اول صبح با مهرباني مرا به دستشويي برده بـود،
حوالي ظهر شتابزده وارد سلول شد و در را از پشت بست .شگفتزده از جا پريدم .يک
راست به سمت من آمد و تا به خودم بيايم دستهاي بزرگش به دور کمرم پيچيد و با
حالتي شهواني محکم در آغوشم کشيد .جثة کوچکم در ميان دسـت و پـاي او کـه بـا
بدنم ور ميرفت گير کرده بود .با مشت به سينهاش مـيزدم و بـا نـوك پاهـاي لخـتم
محکم به ساقهايش ميکوبيدم ،اما ول کن نبود .آمدم که فرياد بکشم بـا دسـت جلـو
دهانم را گرفت .نميدانم چه شد که بعد از مدتي کلنجار ،يکباره رهايم کرد و شتابزده
از در سلول بيرون رفت .شايد انتظار نداشت که در برابرش مقاومت کنم.
نشستم به هاي هاي گريه کردن .به اعتمادم خيانت شده بود .خودم را تنهـاتر
و بي پناهتر حس کردم .به بيتجربگي خودم لعنت ميفرستادم و از خودم بدم ميآمد.
صبح روز بعد ،از صداي ترق و تروق کوبيده شدن چکمههايي بر کف سـمنتي
راهرو از جا پريدم .خودم را جمع و جور نکرده در سلول با سر و صـدا بـاز شـد و يـک
ارتشي بلند پايه ،که بعدها دانستم رئيس کميته است ،با چند مرد و يـک نگهبـان زن
وارد شدند .تا چشمش به من افتاد شروع کرد به فحش دادن که« ،چي با نگهبان رد و
بدل کردي؟» منتظر چنين سئوالي نبودم ،نميدانستم چه بگويم .يکـي از همراهـانش
توضيح داد که در گزارشي کتبي گفته شده که نگهبان آمده توي سلول ،در را از پشت
بسته و مدتي در سلول مانده .فهميدم که گزارش کار نگهبان دوم است .چون هميشـه
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دو نگهبان در بند کشيک ميدادند .آنقدر از کار هردوشان احساس اهانت ميکردم که
از آوردن نامشان حالم بهم ميخورد و بعد از چند روز نامشان به کلـي از مهـنم پـاك
شد.
تيمسار با لحني خشنتر سئوالش را تکرار کرد و گفت« ،اگر راستش رو نگـي،
همين االن ميفرستمت اتاق شکنجه» .وحشتزده چارهاي جز اين نديدم که راسـتش
را بگويم .ماجرا را آن طور که اتفاق افتاده بود گفتم .تيمسار خشمگينتر از قب فريـاد
زد« ،شماها همتون فاحشه هستين! با هزار نفر خوابيدين ،همين که ميرسـين اينجـا
خودتون رو به مظلومي مي زنين! حاال مـيخـواهين نگهبـانهـاي مـا رو هـم بـد نـام
کنين؟»
تمام بدنم شروع کرد به لرزيدن ،گي و مبهـوت بـه آنهـا خيـره مانـده بـودم.
تيمسار با تهديد و فحش بيرون رفت .خشکم زده بود ،دلپيچـه گرفتـه بـودم و مانـده
بودم چه کنم .نگرانيم بيشتر از اين بود که نکند سلولهاي ديگر فريادهاي تيمسـار را
شنيده باشند .عجب بي آبرويي! مدتي نگذشته بازهم صداي ترق و تروق پاها بلند شد.
دو نگهبان مرد و يک نگهبان زن ريختند تو سلول ،هلم دادند و کشان کشان بردند بـه
دفتر تيمسار .افسري را صدا زد و گفت« ،همـين االن ببريـدش معاينـة پزشـکي ،ايـن
لکاته رو!»
مرا سوار ماشين کردند و يک راست بردند به بيمارستان شهرباني ،به گمانم در
خيابان بهار .تا آ ن زمان پيش پزشک زنان نرفته بودم .وقتي پزشک با حضـور نگهبـان
زن به من دستور داد شلوارم را بکنم و روي تخت دراز بکشم از وحشت داشـتم قالـب
تهي ميکردم .با توهين و زور شلوارم را کندند و روي تخت خواباندند .پزشـک معاينـه
را که شروع کرد تمام بدنم به لرزه افتاد و از شرم و اهانت عرقي سرد بر تـنم نشسـت.
جرأت نميکردم حتي کالمي بر زبان برانم .معاينه که تمام شد از حال رفتم .باالخره با
کمک نگهبان توانستم شلوارم را دوباره به پا کنم.
افسر ساواك که پشت در منتظـر بـود بـيدرنـگ وارد شـد و پرسـيد« ،دکتـر
نظرتون چيه؟» پزشک برگشت و گفت« ،جناب سروان از جلـو کـامالً قابـ تشـخيص
نيست ،مشکوکه .اما ،از عقب بارها به او تجاوز شده»
اول حرفش را نفهميدم .فقط وقتي افسره گفت« ،مي بينين! بيشرمها خجالت
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نميکشن!» تازه دوزاريم افتاد .توي ماشين هم مرتب به من ناسزا ميگفت که « ،هزار
کثافت کاري ميکنين و حاال ميخواين نگهبانهاي ما رو بد نام کنين؟»
يکراست بردنم به اتاق تيمسار و قضيه را وقيحانه با آب و تاب بـرايش تعريـف
کردند .از آن همه اهانت به خود ميلرزيدم ،اما خاموش مانده بـودم و قـدرت اعتـراض
نداشتم .تيمسار هم با يک مشت فحش حرفشان را تائيد کرد و فرسـتادنم بـه سـلول.
ت نها که شدم بي اختيار افتادم به هق هـق گريـه .تمـام شـب از خـودم مـيپرسـيدم،
«ممکنه اتفاقي افتاده باشه و من نفهميده باشم؟» ياد هشدارهاي مـادرم افتـاده بـودم
که به ما دخترها مرتب سفارش ميکرد ،از بلندي نپريم و از درخت باال نرويم .هر چـه
بيشتر فکر ميکردم ،کمتر از آن همه فضاحت سر در ميآوردم .عاجزانه بـه خـدا پنـاه
برده بودم و از او ميخواستم مرا نجات دهد .با اين که هوادار فداييها بـودم ،بـه خـدا
هم باور داشتم و گاه نماز هم ميخواندم .آن شب تا صبح به درگـاه خـدا عجـز و البـه
کردم.
صبح زود پيش از صبحانه دو مرتبه با سر و صـدا وارد سـلولم شـدند ،فرنچـي
روي سرم انداختند و بردنم به اتاق نگهبانها .همة نگهبـانهـاي مـرد رديـف ايسـتاده
بودند ،جز آن نگهباني که به سراغم آمده بود .همان افسر ساواك از مـن خواسـت کـه
همه را يک به يک به دقت نگاه کنم و نگهباني که به سراغم آمـده شناسـايي کـنم .از
نگاه تمسخر آميز نگهبان ها احساس ميکردم همه از قضيه با خبرند و کلکـي در کـار
است .از شرم و اهانت بدنم به رعشه افتاده بود و نميتوانسـتم درسـت سـرپا بايسـتم.
ميدانستم که دارند بلوف ميزنند و ميخواهند مرا بشکنند .هر طور بود به خودم مهار
زدم و جلو گريهام را گرفتم .با ظاهري خونسرد يـک بـه يـک را نگـاه کـردم و گفـتم،
«هي يک از اينها نيستن»
دوباره بردنم به اتاق تيمسار .بعد از چند سيلي و مشت گفت« ،واي بـه حالـت
لکاته! اگه اين قضيه رو جايي بازگو کني ،حسابي آبروت رو خواهم برد .خـودت خـوب
ميداني که چه کردهاي!»
ديگر هرگز آن نگهبان را نديدم نميدانـم چـه بـر سـرش آمـد .از آن پـس ،از
خواب افتادم و غذا از گلويم پايين نميرفت .دائم حالت تهوع داشتم .چند روزي بتـول
دزفولي را که مجاهد بود آوردند به سلول من .وضعيت او را کـه ديـدم از حـال خـراب
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خودم شرمنده شدم .اما هر چه ميکردم غذا از گلويم پايين نميرفـت و حالـت تهـوع
دست از سرم بر نميداشت.
بتول را سخت شکنجه کرده بودند .پاهايش پانسمان شده و زخمي بود .بـازهم
مرتب ميبردندش بازجويي و شکنجهاش ميکردند .ناي حرکت نداشت .شايد بـه ايـن
خاطر آورده بودنش به سلول من که با آن حال خراب تنها نماند و کسي بهـش برسـد.
با اين همه ،م توجة وضع روحي من شد و با محبت و حوصله به من توضيح داد که بـه
زور هم شده غذا بخورم ،وگرنه هم از پا در ميآيم ،هم به حساب اعتصاب ميگذارنـد و
براي تنبيه ،شکنجه ميکنند .شروع کردم به زور غذا خوردن .کم کم با حضـور بتـول،
مقاومت خاموش و محبـت بـي دريغـش ،از خـودم بيـرون آمـدم .بـه هـر نحـوي کـه
ميتوانستم به او ميرسيدم تا شايد کمي از دردهايش بکاهم .اما ،يک هفته نگذشته او
را بردند .ديگر خبري ازش نيـافتم تـا روزي کـه در سـال  21بـه تلخـي شـنيدم او را
کشته اند.
بازهم تنها ماندم با دلهرههايم .هر بـار کـه در سـلول بـاز مـيشـد دلـم هـري
ميريخت ،که مبادا بازجويي يا نگهباني به قصد تجاوز به سراغم بيايد .نگهبان زني کـه
در معاينة پزشکي حضور داشت ،دست از سرم بر نميداشت .هر بار که به سـلول مـن
سر مي زد با لحن توهين آميزي ميگفت« ،که ميخواستي آبروي ما رو ببـري! ديـدي
که وضع خودت خراب بود!»
دو ماه و نيم در تنهايي و دلهره و احسـاس حقـارت در آن سـلول سـر کـردم،
بيآنکه توانايي اعتراض داشته باشم .تا باالخره منتقلم کردند به زندان قصر.

مرعوب شدن
از لحظه اي که وارد زندان قصر شدم تمام فکر و مکـرم ايـن بـود کـه حواسـم
جمع باشد تا مبادا کسي از قضـيه بـا خبـر شـود ،بـه خصـوص هـمدانشـکدهايهـا و
همپروندهايهايم .حاال ديگر مي دانستم کسـي کـه سـر کـردة مـا بـود و پـر شـورتر و
تندروتر از همه ،زير فشار ساواك مرعوب شده و همة ما را بـه زنـدان کشـيده .در پـي
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پانزده سال محکوميت هم به کلي واداده و قول همکاري بـه سـاواك داده بـود .هـر از
چند گاه او را براي گزارش دهي مـيبردنـد بـه دفتـر زنـدان يـا کميتـه .ايـن را همـه
ميدانستند .سخت نگران بودم و ميترسيدم که در آن رفت و آمدها و گزارشدادنهـا،
از قضية من هم با خبر شود .از ترسِ سئوالهاي او يا احياناً سئوالهاي ناجور از طـرف
همبندان ،از همه کنارهگيري ميکردم .بيشتر اوقات زير طبقهاي از تختها خودم را از
چشم ديگران پنهان ميکردم .کتابي هم در دست ميگرفتم ،اما از سردرد و دلنگراني
نميتوانستم يک سطرِ آن را هم بخوانم .حوصلة هي کاري را نداشتم ،به آدم ساکت و
در خود فرورفتهاي تبدي شده بودم .براي هميشه آن روحية شوخ و شـاد سـابقم را از
دست دادم .کسي هم توجهي به من نداشت .ويدا! يکبـار کـه تـو را از اويـن بـه قصـر
بازگردانده بودند ،چشمت که به مـن افتـاد گفتـي« ،چـرا مثـ مارمولـک رفتـي زيـر
تخت؟» دستم را گرفتي و بخنده گفتي« ،بيا بريم واليبال بازي کنيم».
آن روز را با تو واليبال بازي کردم ،اما همة تالشم براي وانمودنِ روحيهاي شاد
بي نتيجه ميماند .آن روزها نميفهميدم چه برسرم آمـده .بعـدها دانسـتم کـه دچـار
افسردگي شديد شده بودم .يک شب که از سردرد و تهوع حالم بـه کلـي خـراب شـده
بود ،ژاله که پزشک بود چند تا قرص برايم آورد و تا صبح باالي سرم بيدار نشست .بـه
رغم تمام محبتي که به من کرد ،بازهم جرأت نکردم قضيه را با او در ميان بگذارم.
يکي از روزها که بازهم از سردرد و تهوع روي تختي در اتـاق  ،2افتـاده بـودم،
مستوره از پزشکهاي بند به سراغم آمد و شروع کرد به سـئوالهـاي پزشـکي از مـن
کردن .افتادم به گريه .مستوره آدم پر محبت و قاب اعتمادي برايم بود .هق هق کنـان
حرف هاي پزشک بيمارستان ارتش را براي او توضيح دادم و وحشتم را از اين که نکند
حرف او درست باشد با او در ميان گذاشتم .مستوره با محبت دلـداريم داد کـه« ،اگـه
اتفاقي افتاده بود خودت بهتر از هرکسي ميدونستي .بهت بلوف زدن ».آخـر سـر هـم
گفت« ،اگر بخواي من هم ميتونم معاينهات کنم».
کنار تختم ايستاده بود و حرفهايش چون مرهمـي گـرم و لطيـف در وجـودم
مينشست .از تختم که دور شد ،انگار قرص آرام بخشي خورده باشم ،در خوابي عميـق
فرو رفتم .با لبخندي آرام از خواب بيدار شدم .شتابان از تخت پريـدم بيـرون و شـروع
کردم تو حياط قدم زدن .در عرض دو روز سردردهايم دست از سرم برداشـتند .ديگـر
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احساس تهوع نداشتم و شروع کردم با اشتها غذا خوردن .اما ،همچنـان وقتـي بـه يـاد
تهديدهاي تيمسار مـيافتـادم کـه « لکاتـه! اگـر قضـيه رو بـه کسـي بگـي آبـروت رو
ميبريم» ،از وحشت به خود ميلرزيدم.
مستوره ،اما انگار نه انگار که از دهان من چيزي شنيده ،ديگر حتي به سـراغم
نيامد .احساس ميکردم دورادور هواي مرا دارد .شايد هم احساسـي بـيپايـه بـود ،امـا
قوت قلب و پشتگرمي بزرگي بود که به من کمک کرد کم کم از خودم بيرون بيـايم و
با همبندانم رابطه برقرار کنم .به مرور توانستم در ورزش صبحگاهي ،در بـازي واليبـال
عصر و در کالسهاي چند نفرة روزانه شرکت کنم و… زندگي در زندان برايم رنـگ و
بويي ديگر پيدا کرده بود .ديري نگذشت که تا حدودي اعتماد به نفس يافتم .اگر چـه
روحية شاد سابقم را بعد از آزادي هم هرگز باز نيافتم و زياده حساس و شکننده شدم.
هنوز هم سر هر مسئلة کوچکي بي اختيار اشک هايم سرازير ميشوند.
دو سال و نيمي که در زندان گذرانـدم ،بـه مـرور در کـالسهـاي چنـد نفـرة
روزنامه خواني و کتاب خـواني بسـيار آمـوختم .تحليـ و ارزيـابي از اخبـار و تفسـير
کتابها را در زندان ياد گرفتم.
به تدري اتکاء به نفسم باال رفت .از همه مهمتر ،آمـوختم کـه قضـية ظـالم و
مظلوم به راستي دو طرفه است .حال اين ظلم به هـر شـکلي کـه باشـد .خيلـيهـا ،از
جمله خودم از پاره اي تبعيض ها و زورگوييها که در بند قصـر وجـود داشـت دلخـور
بوديم ،اما به خودمان اجازه نميداديم يا جرأت نميکرديم بگوييم« ،بابا! من ايـن کـار
رو غلط مي دونم و قبول ندارم».
در ماههاي آخر زندان بود که ايـن مسـئله را فهميـدم کـه خيلـيهـا جـرأت
نمي کنند حرف خودشان را بزنند ،اما همواره انتظار دارند کـه از ديگـران زور نشـنوند.
فهميدم که ظالم و مظلوم در پيوند با هم معني مي يابند.
با گذر زمان ،اين را هم متوجه شدم که تنها به من اهانت و تجاوز نشده اسـت.
روزي يکي از همبندان نزديکم برايم تعريف کرد که با باطوم برقي به او تجاوز کردهاند.
او فقط چند سال از من بزرگ تر بود و بي تجربه .هنوز بعد از چند ماه از دل دردهـاي
شديد و خونريزيهاي طوالني رن ميبرد .وضعيتش در زندان قاب مدوا نبود .خـودش
هم نميخواست کسي از قضيه بـا خبـر شـود .مرتـب مسـکن مـيخـورد و گوشـهاي
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چمباتمه ميزد .پس از آزادي ديگر او را نديدم ،نميدانم چه بر سرش آمـد .بـه يکـي
ديگر از دوستان نزديکم هم تجاوز شده بود و دائم درد و خونريزي داشت .هـي وقـت
حاضر نشد حتي به ما بگويد چه طور به او تجاوز کردهاند .ما سه نفر به طـور غريـزي،
شايد هم از روي نشانههايي در رفتار همديگر را يافته بوديم .ساعت ها مـينشسـتيم و
با هم درد دل مي کرديم .اما رازمان را با هي همبندي ديگر در ميان نميگذاشتيم .بـا
اين که اعتماد به نفس بيشتري پيدا کرده بوديم و ايرادهاي ديگران را هم مـيديـديم،
اما از قضاوت ديگران وحشت داشتيم .از آدمهاي سرشناس و به نام هم نبوديم تا جلب
توجه کنيم .خودمان «قهرمان» نبوديم و «شهيدي» هم در خـانواده نداشـتيم .بـه مـا
«برو بچهها»ي گمنام چندان اعتمادي هم نميکردند .سران به نـام زنـدان نـه بـه مـا
توجه داشتند و نه کالس درس با ما ميگذاشتند .ما هم نه از شکنجه حرفي ميزديـم
و نه از قضية تجاوز ،مبادا قضاوت نا منصفانهاي پيش بيايد ،يـا بـه حسـاب خودنمـايي
گذاشته شود .ما حتي به زهرا هم که از چهرههاي نسبتاً به نام مجاهدين و تنها کسـي
بود که به ما توجه نشان ميداد ،از قضية تجاوز حرفي نزديم.
شنيده بوديم به خيليهاي ديگر هم تجاوز کردهاند .آنها هم مث ما قضيه را به
سکوت ميگذراندند ،البد با نيازي شديد به همدلي بي آنکه مورد قضاوت قرار گيرند.

اي که چشم انداز سبزي ديده اي ،آواز ده!
تا جوابم بشنوي از پشت اين ديوارها
سيمين بهبهاني

 -2زندان قصر
31-31

دانشگاه انقالب
زينت
درب زندان عمومي بسته شد .ديدن آن همه زن بـا سـنهـاي متفـاوت دههـا
سئوال در مهنم برانگيخت .نگاههاي مهربان و پرسشـگر ،اولـين خـاطرهايسـت کـه در
مهنم حک شده .دريايي از محبت در پس چند ماه خشونت و وحشيگري شکنجهگران
در کميتة مشترك .لطافت و عطوفتي که در پشت ديوارهاي پهن و بلند زندان قلبم را
گرما مي بخشيد .آنجا ندامتگاه قصر بود ،بند نسوان .اما براي من دانشگاهي بود به اسم
انقالب.
بيدار باش .يادم نميآيد با چه صدايي بر ميخاسـتيم ،بـا زنـگ سـاعت يـا بـا
صداي شهردار بند؟ تا آن زمان براي بيدار شدن چندان منظم نبودم .سر کالس درس
هم هميشه به موقع نمي رسيدم .در اينجا همبندان با قيافههاي جدي و بعضـي اخمـو
ميپريدند بيرون و دور حياط ميدويدند .دويدن و دويدن .بعد يک دو سه ،ورزش.
بعد از صبحانه همه با جديت ،دفتر و قلمي به دست ميرفتند روي تختهـاي
سه طبقه چمباتمه مينشستند .دهنها نزديک به هم پ پ و گوشها تيز.
در اواي اين همه جدي بودن برايم جنبة شوخي داشت .شبيه مدرسه بود .اما
در مدرسه هياهويي بود ،شادي و شلوغي .دور از چشم معلمها همه چيز جالب بود .اما
اينجا همه چيز اول جدي بود و بعد شوخي .شوخي کردن هم جنبهاي جدي داشت.
همه ساعات روز سکوت بود ،بعد از ناهار هم سکوت .واي! شب هم سـکوت .در
اينجا جديترين آدمها زندگي ميکردند .آدمهايي که مجبور بودند دنيـا را بـا پـ پـ
تفسير کنند و بر دانش خود بيفزايند .آدمهايي که همة سـاعات زنـدگي را در خـدمت
حرف زدن و آموختن گرفته بودند .اين همه حرف را از کجا آورده بودند؟
اول سه نفر بوديم ،حميده و نسرين و من ،بعد از مدتي نيلوفر هم به جمعمان
اضافه شد .جز ما ،جوانهاي کم سن و سال ديگري چون سهيال ص ،وجيهـه ،حميـده
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ن .و نسرين س .هم بودند که بر اساس سنمـان رابطـة نزديـک و دوسـتانهاي بـا هـم
داشتيم .فرشته ازهدي هم از دوستان نزديکمان بود که در ارتباط با مجاهدين در سال
 21در جمهوري اسالمي در درگيري جانباخت.
شب که ميشد ديگر تاب و تـوان جـدي بـودن نداشـتيم .مـيخنديـديم و بـا
خندههايمان سکوت را ميشکستيم .انتقاد را هم به تن ميخريديم ،و چشـمغـرههـاي
بزرگترها را .هنوز چشمغرههاي عفت را به ياد دارم .در ساختمان کوچک بنـد قـديمي
ميدويديم و از تنگي جا به ديگران ميخورديم .واي! باز غرزدنها.
سرانجام پيروز شديم و سکوت در شب را شکستيم .رسم زندان را بهـم زديـم.
شبها آزاد شد ،رويمان هم بازتر .کم کم ما هم فراخور حالمان در پ پ کالسها جـا
باز کرديم .اما خارج از کالسها ،دنياي ديگري داشتيم .شـور و شـر امانمـان نمـيداد.
چقدر از دويدن لذت ميبرديم! مدتي هم به بهانة تمرين بدني ،کالس رقص گذاشتيم.
با اينکه در همة برنامههاي ورزش شرکت ميکردم و در تيم واليبال هـم فعـال بـودم،
بازهم کمبود دويدن داشتم.
آببازي هم ميکرديم .با چند نفر از بـزرگترهـا گروهـي بـه نـام «گـروه بـد
صداها» درست کرده بوديم ،مرتب تمرين ميکرديم و گاه شبها بعد از شـام فرصـتي
جور ميکرديم و با صدايي ناجور آوازهاي دسته جمعي ميخوانديم.
من و نسرين که محکوم به ابد بوديم هي وقت به معناي ابد فکر نمـيکـرديم.
مينشستيم و براي روزهاي آزادي قرار مـيگذاشـتيم .اول از همـه بـراي ديـدن همـة
شهرهاي ايران .براي اينکه بدانيم مردمي که هميشه از آنها صحبت ميکنـيم ،چگونـه
هستند ،چگونه حرف ميزنند ،چگونه زندگي ميکنند .نسـرين دوسـت داشـت غـروب
دريا را ببيند و هميشه از آن حرف ميزد .من فقط يک بار دريا را ديده بـودم ،امـا نـه
غروب آن را .از سفرهايمان به دور ايران شاد مـيشـديم و مسـرور از احسـاس آزادي.
حميده هم دختر شادي بود .اما جدي ،مث آدم بزرگها .آن روزها فکر ميکـردم اداي
آدم بزرگها را در مـي آورد .مـا بعـد از آنکـه دنيـا را تفسـير و در بـارة مبـارزه بحـث
ميکرديم ،نقشة مسخره بازي با بزرگترها را ميريختيم .به خصوص شوخي کـردن بـا
تو را ويدا!
طفلکي بزرگترها همه جوان بوديد .اما به نگاه ما باالي سي سال پير بود.
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همبندانمان با آنکه درد و رن بسيار کشيده بودند و آثـار شـکنجه بـر پاهـاي
بعضي ديده ميشد ،اما هميشه ميکوشـيدند بـا نگـاهي شـاد و خنـدههـايي مهربـان،
زندگي را در بند ،لطيف و با صفا نگهدارند .مادراني که فرزند داشـتند در کنـار مـا کـه
مسئوليتي در بيرون نداشتيم با بردباري زندان را تحم مـيکردنـد .آن وقـتهـا دلـم
مي خواست بدانم آنها چگونه دلتنگي براي عزيزانشان را تحم ميکنند .مـا جـوانهـا
جز لباس و ميز و نيمکت مدرسه چيزي را از دست نداده بوديم ،تازه زنـدگي جديـدي
را هم تجربه ميکرديم .اما آنها ...؟ آنها هميشه برايم عزيزند.
امروز بعد از گذشت سال ها ،گرماي محبت دوستان همبنـدم ،زيبـايي زنـدگي
همراه با عشق و دوستي را در خاطرم زنده ميکنـد .دوسـتي و محبتـي کـه دردهـا و
رن هاي مشترك ناشي از خشونت ساواك را تحم پذير ميکرد.

مرگ بر شاه!
اشرف
مدتي بود که سرهنگ اخوان ،رئيس زندان پاپي بند شده بـود و دنبـال بهانـه
ميگشت تا به اصطالح ميخاش را محکم بکوبد .چند ماه بيشتر نبود که رئـيس زنـدان
زنان شده بود .شنيده بودم پيش از او سرهنگ ديگري رئيس بود کـه ميـان همبنـدان
به «رئيس خوبه» معروف بود ،اما نامش را کمتر کسي بـه يـاد داشـت .گويـا در مـدت
کوتاهي که رئيس بوده وضعيت بند خيلي بهتر شده بود .همبندان به طور مرتب کتاب
و روزنامه دريافت ميکردند .از توپ و تور واليبال برخوردار شده بودند .گويا در دورة او
همبندان يک برنامة مفص نمايشگاهِ کار دستي و بريده روزنامهها و غيره ترتيـب داده
بودند .گفته مي شد به احتمال زياد همان نمايشگاه پر هياهو باعث عزل «رئيس خوبه»
و انتصاب اخوان توسط ساواك شده بود.
اخوان برخالف رئيس پيشين امکانات بند را تا جايي که مـيتوانسـت محـدود
کرده بود .هر از چندگاه با گارد مي ريخت توي بند و وساي ما را زيـر و رو مـيکـرد و
چند کتاب و دفترچه را با خود ميبرد .بعضي از همبندان را به دفترش احضار و از آنها
بازجويي ميکرد .يکبار هم آمده بود به بند به دنبال «آچار فرانسه» کـه بعـد از کلـي
تهديد و فحش معلوم شد که قضيه مربوط ميشده به يکي از حرکات ورزشي صبح که
ما اسمش را گذاشته بوديم آچار فرانسه.
يکبار ديگر هم پس از يورش و بردن کتابها و دفترچهها ،همه را جمع کـرد
توي هال و يکي يک تکه کاغذ به ما داد و چنـد جملـه ديکتـه کـرد و دسـتخطهـا را
باخودش برد .نيم ساعت بعد عاطفه را احضار کـرد بـه دفتـر .مـا بعـد از چنـد سـاعت
نگراني تصميم گرفتيم رقيه را که از همه قديميتر بود بـه دفتـر اخـوان بفرسـتيم تـا
بتوانيم از وضعيت عاطفه با خبر شويم .بعد از يک ساعت و خردهاي که هر دو بـه بنـد
بازگشتند ،معلوم شد که در يکي از يورشها دستنوشتهاي پر از فحش به شاه و فرح از
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توي بند پيدا کرده بودند و حاال با مقايسة دستخطها ،بيخ خِر عاطفه را گرفته بودنـد
که دستخط اوست .سرانجام با اين استدالل رقيه که عاطفه هميشه حـرف س و ش را
دندانه دار مينويسد ،دست از سرش برداشته بودند.
بيشترِ ما مطمئن بوديم که کار يکي از همبندان است کـه از مـدتي پـيش ،از
جمع جدا شده بود ،بيشتر وقتش را با نگهبانهـا مـيگذرانـد و بـه او مشـکوك شـده
بوديم .ولي بعد از سالها و در خارج از کشور فهميديم که کار يکي از همبنداني بـوده
که از سر ندانم کاري آن فحشها را نوشته بود.
اواي زمستان  32بود که براي چندمين بار سرهنگ اخـوان بـا گـارد ريختنـد
توي بند و همه را به زور فرستادند به حياط .وقتي برگشتيم به بند ،انگار آن را غـارت
کرده باشند ،همه چيز ريخته بود روي زمين .شروع کـرديم بـه جمـع کـردن وسـاي ،
هرچه بيشتر جمع و جور ميکرديم ،بيشتر متوجه ميشديم که خيلي از وسـايلمان را
برده اند .آخر سرکه همه چيزها را سرجايش گذاشتيم ديديم جز پتو و مالفه و لباسها
و خوراکيها ،بقية وساي را مث تلويزيون و کتاب و کتـابهـاي درسـي و دفترچـه و
مداد گرفته تا نخ و سوزن را با خودشان بردهاند .ويدا! حتي دستور زبان اسپانيايي تو را
که مدت ها براي تهيه و تنظيم آن زحمت کشيده بودي و در مورد آن نامهاي هـم بـه
ساواك نوشته بودي ،برده بودند .بعدها هـم هرچـه پيگيـر آن شـدي و نامـه نوشـتي،
راست يا دروغ ميگفتند جزو بخشي از وساي  ،سوزانده شده.
بعد از اين که همة وساي را ريختند توي گوني و بردنـد بيـرون ،اخـوان مـا را
جمع کرد توي حياط و يک تکه پارچه از جيباش بيرون آورد که رويش با نـخ رنگـي
دوخته شده بود «مرگ بر شاه» .در آن لحظه بازهم فکرکرديم کار همان همبنديسـت
که به او مشکوك بوديم .اما يک صدا گفتيم « ،نميدانيم کار کيست!»
بعد از اين ماجرا چندين ماه مانديم بيهي وسيله و زمينهاي براي کار فکـري.
نه تلويزيون داشتيم ،نه ميتوانستيم کالس بگذاريم ،نه کتاب يا روزنامـه بخـوانيم .هـر
روز که ميگذشت به خاطر نبود برنامه و کار فکري منظم ،تنگي محيط آزار دهندهتـر
و تحم ناپذيرتر ميشد و طبعاٌ تنگ نظريها و پاپي شدنهـا بـارزتر .چنـدين بـار از
اخوان خواستيم که وسايلمان را به بند بازگرداند .ليکن بـا لحنـي پرخاشـگرانه پاسـخ
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داده بود« ،همه را سوزانديم!»
راهي برايمان نمانده بود جز آن که براي بازگرداندن وساي دست به اعتراضـي
جمعي بزنيم .باالخره روزي در اعتراض به آن وضعيت ،هنگام بسته شدن درِ حياط ،به
داخ بند بازنگشتيم .بجز چند استثناء که اين کار را تند روي ميدانسـتند و کسـاني
که براي شرکت در اين نوع کارهـاي جمعـي مالحظـاتي داشـتند ،بيشـترمان بـا ايـن
تصميم موافق بوديم.
آن روزها هوا سرد شده بود ،مقداري خرما و نان از فروشگاه تهيه کرده بـوديم
و يکي يک پتو هم با خود به حياط برده بوديم .ساعت بسته شدن در حياط به نگهبان
گفتيم که تا با محـرري ،رئـيس کـ زنـدانهـاي قصـر حـرف نـزنيم بـه داخـ بنـد
برنميگرديم .نگو که آن روز جمعه بود و محرري اصالٌ در قصـر نبـود .خـوش سـيرت،
افسرنگهبان ميگفت« ،بابا جمعه ست! محرري رفته مهموني».
اما ما ديگر نميتوانستيم يا نميخواستيم عقـب نشـيني کنـيم .هـوا کـم کـم
تاريک شده بود و ما به دنبال ستارهها به آسمان چشم دوخته بوديم که يکهـو صـداي
پوتين سربازهاي گارد از پشت در شنيده شد .خود به خود همگي به سمت در هجـوم
آورديم تا از باز شدن جلوگيري کنيم .اما بعد از چند دقيقه زور آزمايي ،در با فشار بـاز
شد و حدود چه پنجاه سرباز گارد با رئيسشان يحيـايي ريختنـد تـوي حيـاط و بـا
باطوم افتادند به جان ما .هر چند نفرشان يکي از همبندان را با باطوم دوره ميکردنـد
و دست به دست ميانداختند توي بند .بعضـي از سـربازهاي گـارد فرصـت را غنيمـت
شمرده و از دست مالي به تن و بدن هر که به دستشان ميافتاد ابايي نداشتند .صداي
جي و اعتراض و فحش از هر گوشة حياط بلند بود .نميدانم چه مدت طول کشيد تـا
همه را انداختند توي بند .لباسها پاره شده بود و سر و صورت خيليها خوني بود.

ستاره مرد ،سپيده دم
يادم نيست چند نفر بوديم و روي چه حسابي در آن بزن و ببند ما را از ميـان
همه انتخاب کرده بودند .ترکيبي بوديم ازگرايشهـاي جـور وا جـورِ موافـق و مخـالف

320زندان قصر 65-65

مبارزة مسلحانه .رقيه بود ،فريده ا ، .مستوره ،ثريا ،زهره و مهناز ت ،منير ح ،مهـري ر.
و من و يکي دو نفر ديگر که از درِ رو به حيـاط زنـدانيان عـادي ،بـه زور کشـيدندمان
بيرون .دو سه نفرمان را گذاشتند توي سلولهاي پشتِ زندانِ زنانِ عادي و بقيه را کـه
فرن روسرمان انداخته بودند ،بردند به ساختماني به کلـي ناشـناخته ،بـه فاصـله پـن
شش دقيقه پياده از زندان زنـان .وارد سـاختماني شـديم قـديمي و کهنـه و تاريـک.
يحيايي ،رئيس گارد زندان در محوطة کثيف هـال ماننـدي کـه پـاي آدم تـوي چالـه
چولههاي آن گير ميکرد ،پشـت ميـز فکسـني و زهـوار در رفتـهاي نشسـته بـود .تـا
چشمش به ما افتاد شروع کرد بـه تهديـد و فحـشهـاي رکيـک کـه «حـاال تـو ايـن
سلولهاي مرگ حالتون رو حسابي جا ميآرم تا ديگه از اين غلطهاي زيادي نکنين!»
سپس رو کرد به چند نفـر از مـا بـا لحـن خشـنتـري داد زد کـه «خجالـت
نميکشين! دسـتتون رو از جيـب بيـرون بيـارين!» .مکـث مـا را کـه ديـد فريـاد زد،
«ميفهمين با کي طرف هستين؟ دستتون رو بيرون بيارين و مبدب بايستين!»
دلم نمي خواست از هارت و پورتش بترسم .احساس سرپيچي بر همـة وجـودم
چيره شده بود .دستهايم سنگين و داغ شده بودند ،گويي به فرمان خودم نبودند .هـر
چه زور مي زدم از جيبم بيرون نميآمدند و با فريادهاي پي در پي يحيايي سنگينتر و
لختتر ميشدند .نمي دانم باالخره چه جوري دستهايم را از جيبم بيرون آوردم .تمام
بدنم عرق کرده بود و پشتم تير ميکشيد .يحيايي ول کن نبود .پشـتِ هـم داد مـيزد
که «حاال خواهين ديد! هي کس از اين سلول ها زنده بيرون نيامده!».
به نگهبان مسني که «جالد» صدايش مي کردند ،دستور داد هـر يـک از مـا را
بيندازد توي يک سلول .جايي شبيه به طويله که کميته در مقايسـه بـا آن هتـ بـود.
تاريک و نمور .چيزي ديده نميشد ،اما کهنگي و کثيفي آن محسـوس بـود .احسـاس
ميکردم ،سقف و ديوارهايش پر از تار عنکبوت است .باالي درِ سلول ميلـه ميلـه بـود.
نگهبان که از راهرو رد ميشد ،مي توانست داخ سلول را ببيند .وسـط سـلول هـاج و
واج ايستاده بودم .چشمم هي چيز را نميديد و از سرما ميلرزيـدم .تمـام فکـرم ايـن
بود که اين وضعيت را چه جور تا صبح سر کنم؟ سوز سردي به بدنم مـيخـورد .کـف
سلول خاکي بود و بوي نم فضا را گرفته بود .نميشد نشسـت .يکهـو صـداي کلفـت و
لحن الت وار «جالد» از توي راهرو بلند شد که « به اين جا ميگن سـلول مـرگ .مـن
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خودم گلسرخي رو از همين جا به جوخة اعـدام بـردم»« ،سـرهنگ وکيلـي رو خـودم
کشتم .شما ديگه چه گهي باشين!»
«جالد» تو راهرو قـدم مـي زد و آمـار کسـاني را کـه کشـته بـود ،پشـت هـم
مي شمرد .به نظر ميرسيد که مست است .يکبند حرف ميزد و تهديد ميکرد .با اين
که معلوم بود همه چيز صحنه سازي است ،اما حرفهايش چندش آور بود .با شـنيدن
ناس زا به کساني که جايگاه واال و پر حرمتي در مهنم داشتند ،پشتم تيـر مـيکشـيد و
بدنم مور مور ميشد .نميترسيدم ،دلم گرفته بود .غصه ميخوردم .چه انسـانهـايي از
اين سلولهاي وحشتزا به جوخة اعدام رفته بودند؟ چه لحظـات سـختي را ،بـي هـي
خلوتي ،تحم کرده بودند .تمام شـب را لرزيـدم و در انتظـار روشـنايي صـبح در پـي
کالمي ،جمله اي و شعري به ديوارها خيره مانده بودم ،بي آن که در آن سياهي ،بتوانم
چيزي را ببينم.
يادم افتاد که سياهي شب ،در سلول کميته چقدر بـرايم آرامبخـش بـود .آرزو
ميکردم سپيده و روشنايي صبح هرگز فرا نرسد .در سياهي شب همـه چيـز از تکـاپو
مي افتاد و همه جا آرام ميگرفت .بارها از خواب مي پريدم و نگـران بـه دريچـة بـاالي
سلول نگاه مي کـردم ،مبـادا کـه سـپيده زده باشـد .در آنجـا سـحرگاه ،سـپيده دم و
روشنايي به معناي آغاز درد و شکنجه بـود .و در اينجـا ،سـپيده دم بـراي چـه بسـيار
انسانها به معناي پايان زندگي بود و رفتن به سوي مرگ.
يادم نيست شب را چگونه گذراندم و کي ما را بـه بنـد بازگرداندنـد .امـا يـادم
هست که وقتي به بند بازگشتيم با استقبال زيادي رو برو شديم و تا يک هفتـه جيـرة
اختصاصي تخم مرغ و شير و عس داشتيم .وسايلمان را هم به تدري به بند بازگرداند.
از آن پس ،هر وقت يحيايي را ميديدم به ياد آن سلولها و عزيزاني ميافتـادم
که سحرگاهان از آنجا به جوخههاي اعدام برده ميشدند .از يحيايي کينهاي عميق بـه
دل گرفته بودم .روزي که او را در جمهوري اسـالمي اعـدام کردنـد ،نـه تنهـا ناراحـت
نشدم ،شايد خوشحال هم شدم .ولي امروز که از آن دوران ياد ميکنم حتـي از اعـدام
يحيايي غمي سنگين بر دلم مينشيند .البد او نيز شب آخر را نگران از دميدن سـپيده
بسرآورده بود.
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پاييز  32وارد بند زنان در زندان قصر شدم .با اينکه در خارج راجع به شـرايط
وحشتناك زندانهاي ايران شنيده و خوانده بودم ،با اينکه حدود دو ماه در بازداشـتگاه
اوين به سر برده بودم و از نزديک با خشونت ساواك آشنا شده بودم ،بازهم ديدن زنان
زنداني قصر برايم شگفتآور بود .ديدن دانشجويان جواني که بـه خـاطر خوانـدن يـک
جزوه يا يک کتاب وحشيانه شکنجه شده بودند ،زنـان سـادة خانـهداري کـه بـه جـرم
کمک کردن يا پنـاه دادن يـک شـبة يکـي از خويشـاوندان چريکشـان شـکنجه و بـه
زندانهاي دراز مدت محکوم شده بودنـد .و همـه در کنـار همبنـداني کـه جـرمهـاي
سياسي سنگين و محکوميتهاي طوالني داشتند ،با روحيه اي قوي دوران محکوميـت
خود را ميگذراندند .خود مرا هم به جرم «تعصب» به پن سال زندان محکوم کردند.
اما از همان روزهاي اول ،به رغم آن همه مقاومت و روحية قوي ،سنگيني جـو
بند برايم چشمگير بود .اين جور فضاهاي سنگين غير دوستانة ناشـي از عـدم انعطـاف
در برابر نظرات مخالف را پيش از آن هـم در کنفدراسـيون دانشـجويان ايرانـيِ خـارج
کشور ديده و تجربه کرده بودم.
در آلمان که بودم مث بسياري از دانشـجويان ،در کنفدراسـيون فعـال بـودم.
کنفدراسيون مح تجمع دانشـجويان ناراضـي ايرانـي در کشـورهاي مختلـف اروپـا و
آمريکا بود .بلندگويي بود پر سر و صدا در افشاي نظام استبدادي شاه که صـداي آن از
طريق تظاهرات گسترده ،اشغال سفارتخانههـا ،اعتصـاب غـذا و غيـره کـه هماهنـگ و
سازمان يافته انجام ميگرفت ،به گوش همه ميرسيد .خود من در تظاهرات بزرگ ماه
اوت  )7521( 7111در فرانکفورت شرکت داشتم .ما خواهان بازديد ناظران بينالمللي
از زندانهاي ايران بوديم براي تحقيق در بارة کشـته شـدن آيـتاهلل سـعيدي و نيـک
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داودي در زندان .به دنبال اين تظاهرات کنسولگري ايران در مـونيخ بـه اشـغال مـا در
آمد و بعد دست به اعتصاب غذا زديم که عدهاي از دانشجويان آلماني ،عرب و افريقايي
هم در آن شرکت کردند .من در اعتصاب غذاي ده روزة سال  )7531( 7117در شـهر
ماينس آلمان هم شرکت داشـتم .بـه نظـر مـن ايـن اعتصـاب را مـيتـوان نقطـة اوج
فعاليت هاي کنفدراسيون دانست .شمار زيادي از شخصيتهـاي بـينالمللـي ،رهبـران
سنديکاها ،نمايندگان پارلمانها ،کليساها ،احزاب سياسي اروپـا و صـدر اعظـم اتـريش
برونو کرايسکي با ارسال تلگـرافهـاي متعـدد بـه دولـت ايـران پشـتيباني خـود را از
خواست هاي کنفدراسيون اعالم کردند .سرانجام رژيـم شـاه بـا خواسـت کنفدراسـيون
مبني بر اعزام ناظران بينالمللي ،از جمله وکي فرانسوي ،تيري مينيون و روزنامهنگـار
سويسي ،ديتر اينايچن براي حضور در دادگاه گروه معروف به فلسطين موافقـت گـرد.
گزارش آنها در بارة شکنجة شکراهلل پاك نژاد و وضعيت زندانهاي ايران در مطبوعـات
آلمان و جهان بازتابي وسيع يافت .رژيم شاه هـم در عـوض از  7117کنفدراسـيون را
غير قانوني اعالم کرد و عضويت در آن  5تا  71سال زنـدان داشـت .در سـال  12هـم
حسين رضايي را که به عن وان مترجم همراه هلدمن ،به وکالت از طـرف کنفدراسـيون
براي ديدار از زندانها به ايران سفر کرده بود ،دستگير و به ده سال زندان محکوم کرد.
خود هلدمن را هم دست خالي به آلمان بازگرداندند.
کنفدراسيون از روابط و امکانات وسيع تبليغاتي برخوردار بـود .در عـين حـال،
زمينة مطالعه و فرصت باال بردن دانش سياسي براي همة ما فراهم بود .اما ما بـه ايـن
امر چندان بهايي نميداديم .عم گرا بوديم .فکر مي کرديم با الگوبرداري از کشـورهاي
سوسياليستي ،ميشود مبارزة عملي عليه رژيم شاه را پيش برد.
من با گروه معروف به کادرها که انشعابي بود از سـازمان انقالبـي حـزب تـوده
همکاري مي کردم .هر دو گروه پيرو انديشة مائو تسـه تنـگ بودنـد و جامعـة ايـران را
همچون جامعة چين نيمه فئودال و نيمه مستعمره ميدانستند و قصد داشتند انقـالب
را مطابق الگوي چين با «محاصرة شهرها از طريق دهات» به سرانجام برسانند.
بازجويم در اوين اسم مرا گذاشته بود« ،خانم محاصرة شهرها از طريق دهات!»
و از من مي خواست سازماندهي اين شيوة مبارزه را برايش تشريح کنم .اما من وانمـود
ميکردم چيزي نميدانم .در واقع من هم مث بسياري از هممسلکانم از تزهاي مـائو و
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الگوي چين به صورتي انتزاعي و شعارگونه و بيشتر براي مقابلة نظري عليـه مخالفـان،
به ويژه عليه طرفداران جبهة ملي و حزب توده استفاده ميکردم.
طرفداران جبهة ملي و حزب توده هم هريک الگوي خود را داشتند .نتيجه اين
مي شد که در جلسات کنفدراسيون موضعگيري و شعار و انـگهـاي سياسـي بـيش از
بحث و گفتگو و انديشه و تحلي راي باشد .اين بود که هميشه جوي سـنگين و غيـر
دوستانه بر جلسات حاکم بود .و من از آن فضـاي سـنگين و خشـک در عـذاب بـودم.
باالخره هم تا جايي که مي توانستم ،با فاصـله گـرفتن از کادرهـا ،خـودم را از آن فضـا
بيرون کشيدم و در اسفند  35با پايان تحصيالت معماري ،چنـد مـاه پـيش از همسـر
سابقم به ايران بازگشتم و در شرکت بزرگ مهندسي آرميتي مشغول به کار شـدم کـه
صاحب آن از نزديکان دربار بود و تمام پروژه هاي مهم نظامي و مسکوني بنادر و جزاير
را دراختيار داشت.
وارد زندان قصر که شدم ابتدا به عنوان تازه وارد تحويلم گرفتند ،امـا بعـد کـه
معلوم شد از خارج آمدهام مالحظه و احتياط را در رفتارها ميديدم .گرچه هم موافقان
مشي چريکي و هم مخالفان آن ،به من پيشـنهاد کـالس يـا کتـابخواني دادنـد .چـون
«کتابخواني» در واقع به معناي ايجاد نوعي ارتباط سياسي يا داشتن گرايش مشـترك
سياسي بود .من در وهلة اول ترجيح دادم با چند سياسيکار که از نظر فکري بـه آنهـا
نزديکتر بودم ،کالس بگذارم .اما رفته رفته متوجـه شـدم کـه از خيلـي جنبـههـا بـا
سياسيکارها يک جور فکر نميکنم .آنها همة وقتشـان بـه کتـاب و روزنامـه خـواني
مي گذشت و از اين جنبه برايم جذابيت خاصي داشتند .اما کم کـم متوجـه شـدم کـه
بيشترشان در کارهاي جمعي جز روزکاري شرکت نميکنند ،هي کس را قبول ندارند
و حاضر به همکاري و بحث و گفتگو با ديگران ،به خصوص با طرفداران مشي چريکـي
نيستند .سياسيکارها در اقليت بودند و ناگزير بـه خواسـتهـا و نظـرات اکثريـت تـن
ميدادند .اما خودشان هم به چند دسته تقسيم ميشدند و با هم اختالف داشتند.
از طرف ديگر ،من مقررات زندگي جمعي را که از طرف چريکها طي سالهـا
جا افتاده بود قبول داشتم .البته از برخوردهاي افراطي و خشک طرفـداران چريـکهـا
نسبت به اين مقررات بيزار بودم .به خصـوص تحـريم کـردنهـا و برخوردهـاي تنـد و
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خشن به تحريم شدگان آزارم ميداد .وقتي بـا يکـي از تحـريم شـدگان کـه از خـارج
مي شناختم در حياط راه ميرفتم از اخم کردنها و رو برگرداندنها ،ميزان خشـونت و
فشار را بيشتر حس ميکردم.
دستهبنديها و نوع مقابله با نظرات مخالف در زندان قصر ،بـه نظـرم شـباهت
زيادي بـه همـان دسـتهبنـديهـاي خشـک و نـامنعطفِ جريـانهـاي سياسـي درون
کنفدراسيون را داشت .گويي آبشخور همه از يک طرز تفکر بود .به نظرم ميرسيد ،اگر
سياسيکارها هم اکثريت ميبودند براي اقليت حقوقي قائ نمـيشـدند .ايـن بـود کـه
رفته رفته با آن جمع کوچک کتابخواني فاصله گرفتم .اما قطع رابطة کام مـن بـا آن
جمع روزي بود که يکي از افراد معتبر محف آنها مرا از کتابخواني با چريـکهـا منـع
کرد .چون يکي از چريکهاي سرشناس به من پيشنهاد خواندن کتاب رايـش سـوم را
داده بود.
از آن پس بود که مسئلة استقالل فکري و حـق انتخـاب آزاد بـه عنـوان يـک
انسان برايم مطرح شد .ديگر در کالسهاي هي دسته و گروه سياسي شرکت نکردم و
به جمع کوچک افراد مستقلي کـه وابسـتگي و تعلقـات سـازماني و گروهـي نداشـتند
پيوستم .تازه از آن پس بود که توانستم بدون واهمـه ،از ارزشهـا و الگوهـاي مهنـيم
فاصله بگيرم ،توهمهايم را کنار بگذارم ،خودم را و واقعيتهاي جامعه را ببيـنم و بهتـر
بشناسم.

سکوت شکسته بود
از اين جنبه بند قصر برايم تجربة بزرگي بـود ،تـا ايـن کـه در اوايـ  32مـرا
دوباره به اوين منتق کردند و بعد از چند هفته با تو همسلولي شدم .ويـدا! تـو را هـم
تازه به اوين آورده بودند .چندي بود که خبر مرگ مادرت را از پسرت رامين و دوستت
زينــت در مالقــات شــنيده بــودي .پريشــان و کالفــه بــودي ،گرچــه بــه روي خــودت
نميآوردي .اما يکبند در آن سلول تنگ راه ميرفتي و مرا هم کالفه کرده بودي .دائم
هم به فکر نذري خرما بـراي مـادرت بـودي و بـه سـروان روحـي رئـيس اويـن نامـه
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مينوشتي .انگار اين تنها کاري بود که ميتوانستي در آن تنهايي بـراي مـادرت انجـام
دهي .برايم قاب فهم بود ،اما در عين حال عجيب .آنقدر پافشاري کردي تا باالخره بـه
پول خودت يک جعبه خرما خريدند و گويا آن را بين زندانيها هم پخش کردنـد .هـر
دوي ما از اين واقعه تعجب کرديم .معلوم بود چيزي عوض شده .اما چه چيزي؟
فضاي خشونت شکاف برداشته بود ،امـا مـا هنـوز آن را نمـيديـديم .سـکوت
سنگين اوين که حتي در حياط کوچـک هواخـوري هـم موجـب افسـردگي مـيشـد،
بفهمي نفهمي شکسته بود .برخالف معمول ،چند بار ما را به هواخوري بردند ،آنهم در
فضاي باز حياط پر درخت اوين که آب و جارو کـرده بودنـد .حتـي يـک بـار پيرايـه و
اورانوس ،از همبندان قصر را همزمان با ما از آن طرف حياط به هواخوري آورده بودند،
همراهِ دو بازجو .نميدانم تو يادت هست يا نه؟ عجيـب ايـن بـود کـه بازجوهـا شـروع
کردند به احوالپرسي از ما .اين صحنه براي هر دو ما حيرت آور بود و در فضاي سـخت
و خشن اوين بيسابقه .بعدها فهميديم که اين هواخوريها و صحنههاي ساختگي کـه
چند خبرنگار خارجي هم به دور از چشم ما از پشتبام و پشت درختها يواشکي فيلم
برداري ميکردند ،به قصد نشان دادن چهرة ماليـمتـري از زنـدانهـا و در عـين حـال
زمينهسازي براي ديدار صليب سرخ جهاني بود.
ديدن اين به اصطالح کلکها و ظاهرسازيهاي ساواك در اوين بود که توخالي
بودن ساواك و شيوه هاي سرکوبش برايم ملموس شد .ساواك نتوانسته بود با آن همـه
خشونت ،شکنجه ،دستگيري جوانان به جرمهاي ناچيز ،حتي با تغييـر چهـره ،جلـوي
گسترش نارضايي عمومي را بگيرد و از انقالب جلوگيري کند .انقالبي که متأسفانه بـه
خشونتي دو چندان منجر شد.
تازه بعد از انقالب بود که فهميدم آن عدم انعطافهـا و نابردبـاريهـا در برابـر
مخالفان نظري تا کجا ريشه در فرهنگ سياسي و سنتهاي جامعهاي دارد کـه مـا در
آن زيسته و از آن تغذيه کردهايم.

درخواست عفو
خورشيد
بيشتر وقتها ،تنهـا دم درِ اتـاق  5مـيايسـتادم .بچـه هـا مرتـب از راهـرو رد
ميشدند و ميرفتند به دنبال برنامهها و کالسهايشان يا مـيرفتنـد بـه حيـاط بـراي
ورزش .خيليها بياعتنا و بيهي کالمـي از کنـارم مـيگذشـتند ،بعضـيهـا مـرا کـه
ميديدند حتي رويشان را برميگرداندند .اما ويدا! چند نفري مث تو و خانم رضـايي و
شيرين و ...ازجلو من که رد ميشديد سالمي مـيکرديـد و لبخنـدي مـيزديـد و گـاه
احوالي ميپرسيديد.
تحريم شده بودم ،چون عفو نوشته بودم.
اسفند  32بود که از زندان قصر رفتم به دادگاه و در عرض کمتر از نيم سـاعت
به جرم عضويت در کنفدراسيون دانشجويي خارج از کشور به ده سال زندان محکـومم
کردند .ده سال محکوميت ،مث آوار يکهو برسرم ريخـت .در اويـن زيـر بـازجويي کـه
بودم ،با همه فشارها و کتکها براي خودم شش ماه و حداکثر يک سال گذاشته بـودم.
حاال ميديدم بيانصافها دو قرت و نيمشان هم باقي است .باورم نميشد.
در قصر معناي واقعي سرکوب و خشونت ساواك برايم ملموستر شد .خيلي از
زندانيان سياسي که درخارج براي آزاديشـان فعاليـت مـيکـردم و در مهـنم ازشـان
قهرمانهاي سياسي بيعيب و نقصي ساخته بودم ،حتي در حد من هـم کـاري نکـرده
بودند .بيشترشان جوان بودند و بيتجربه .حتي فرصت مطالعه هم پيدا نکرده بودند تـا
چه رسد به تجربههاي سياسي .با اين همه ،کلي شکنجه شده بودند و بـه زنـدانهـاي
طوالني مدت محکوم .در عوض زير فشار و خفقان تا بخواهي مخفي کـاري بلـد شـده
بودند ،در خارج و داخ زندان .فقط به همسـلکهـاي نزديـک بـه خودشـان عالقـه و
اعتماد داشتند .از هر گروهي که بودند فقط به حرفها و تصـميم هـاي ريـز و درشـت
رهبران سياسي خودشان توجه داشتند و ازآن پيروي ميکردند .به بقيه ،بـه خصـوص
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به کساني که به هي گروهي تعلق نداشتند به ديده شک نگاه ميکردند و دائم مخفـي
بازي در ميآوردند.

سختتر از تحريم
بعد از دادگاه اول بود که به فکر نوشتن عفو افتادم .بـا ايـن اسـتدالل کـه آش
نخورده دهن سوخته ،اينبار که پايم به بيرون برسد اقالً يک کار حسابي ميکنم .حتي
نميدانستم چه جوري بايد عفو نوشت .روزي به افسر نگهبان گفتم که ميخواهم عفـو
بنويسم .چند روز گذشت بردندم به دفتر زندان و رئيس ديکته کرد و من نوشتم .يکي
دو سطر بيشتر نشد .اما همين خطاب به اعليحضرت برايم سخت بود .با اين همه ،فکر
ميکردم ده سال زندان به خاطر آن ميزان فعاليتي که من کرده بـودم ،نمـيارزد .اگـر
آزاد بشوم اقالً ميتوانم يک کار بهتري بکنم .زندان قصر هم در قلب شـهر واقـع شـده
بود و اين مسئله بيشتر آزار دهنده بود که آدم ميان آن همه جنب و جوش و هياهوي
زندگي ،درحصار زندان بيحرکت بماند.
قضيه را ساده مي گرفتم و عفو نوشتن به نظرم فقط يک فرماليته بود براي آزاد
شدن .تصورم اين بود که همبندانم اين استدالل را خواهند فهميد .وقتي برگشـتم بـه
بند به يکي دو نفر از همبندان گفتم که عفو نوشتهام .دلم مـيخواسـت بـا همبنـدانم
صادق باشم تا اگر کسي نمي خواهد جلو من حرفي بزند راحت باشـد .امـا چنـد روزي
نگذشته با تعجب ديدم رفتار خيليها با من به کلي تفاوت پيدا کرد و بعد از چنـد روز
از طرف بيشتر بچهها تحريم شدم .باورم نميشد که خيليها عفـو نوشـتن را برابـر بـا
خيانت و همکاري بدانند .نميفهميدم چرا ميان من که عفو نوشتن برايم يک فرماليته
بود وآن را پنهان نکرده بودم با کساني که پنهان از چشم ديگران عفو نوشته بودنـد يـا
پنهاني با ساواك همکاري ميکردند تفاوت قائ نمي شوند .من که نيـازي نداشـتم بـه
بقيه راستش را بگويم ،ولي گفتم .گفتن همـان و انـگ همکـاري بـا سـاواك خـوردن
همان ،که تحم اش سخت تر از تحريم شدن بود.
از آن پس ،زير فشار محيط انزوا را برگزيدم .هرجا پا مـيگذاشـتم بـا سـرفه و
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اِهن و اهن حضورم را اعالن ميکردم ،با اين حـال خيلـيهـا چشـمشـان کـه بـه مـن
مي افتاد با رد و بدل چند اشاره بالفاصله حرفشان را قطع ميکردند .انگار نه انگـار کـه
خودم با سر و صدا راه انداختن توجـهشـان را جلـب کـردهام .عـرق سـردي بـر بـدنم
مينشست .نميدانستم چه نامي بر اين نوع رفتارهـاي آزار دهنـده بگـذارم .سـادگي و
بچگي شايد به واقعيت نزديک تر بود .اما ،نه من ميتوانسـتم از ارزشگـذاري و توقـع
خودم نسبت به جايگاه وااليي که براي زنداني سياسـي قائـ بـودم بـه آسـاني دسـت
بردارم ،و نه همبندانم ميتوانستند به آساني از تنگ نظري دست بکشند .پرمدعا بودند
و کم تجربه.
خواسته و ناخواسته حصارديگري به دورم تنيده شد .راه فـراري نداشـتم .عفـو
نوشته بودم که آزاد شوم ،در زندان ماندم با بار سنگين اتهامي تحم ناپذير .زنـدان در
زندان.
ميدانستم که زنداني سياسي تافتة جـدا بافتـهاي از يـک جامعـه نيسـت ،امـا
کمترين انتظارم اين بود که هر کسي به خود نام چپ و سياسي ميدهـد ،دسـت کـم
بکوشد تا از سطح فرهنگي باالتري برخوردار شود .پيش از هر چيز نگاهي بـه خـودش
بکند .بتواند به کارهاي اشتباه خودش انتقاد کند تا نسـبت بـه ديگـران هـم منعطـف
باشد .ليکن در زندان قصر اين را نميديدم ،گرچه همه يکجور نبودند .چند نفري هم
بودند که صرفنظر از گرايشهاي سياسيشـان ،رفتـاري منعطـفتـر ،گشـاده نظرتـر و
مستق تر از بقيه داشتند ،مث تو ويدا! ،منير ت .و بعضي از بچههاي لر .اما به نظر من
بيشتر همبندان  ،چـه موافـق مشـي مسـلحانه چـه مخـالف ،نـه از راه و روش معينـي
برخوردار بودند ،نه از سطح سياسي و فرهنگي بااليي .گر چه رابطـة نزديکـي بـا همـه
نداشتم ،اما به نظرم ميرسد وقتـي قـرار باشـد آدم بـا فکـر خـودش راه و رسـماش را
انتخاب نکند و دنباله رو حرف ديگري باشـد ،ناچـار آدم نـامنعطف وخشـکي از آب در
ميآيد .همبندانم ميکوشيدند ارزشهـا و معيارهـاي خودشـان را بـه زور بـه کرسـي
بنشانند .از همه چيز ايراد مي گرفتند و در مسائ شخصي و سليقهاي ديگري دخالـت
ميکردند حتي کساني را هم که مث من تحريم ميکردند ،آزاد نميگذاشتند.
مقرراتي در بند وجود داشت که جالب و به نفع همه بود .مث کمـون کـه هـر
چه از خانواده دريافت ميکرديم ميرفت جزو وساي همگاني .هي وقت خبر نداشتيم
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چه چيزي به حساب ما آمده توي بند .من هم «کمون» را درست ميدانستم .بعضيها
مرتب مالقات نداشتند ،بعضي خانواده ها تهي دست بودند و… تقسيم برابـر وسـاي ،
مواد غذايي و پول بين همه ،ايده ال من هم بود .منتها انعطافي در اين مقررات وجـود
نداشت .اين طوري ،ايدة بسيار جالب کمون تبدي شده بود به آيـه ،بـه فرمـولهـايي
خشک که امکان هر نوع تغيير و بهبود را سلب ميکرد .با اين که مـا چنـد نفـري کـه
عفو نوشته بوديم مقررات کمون و «جمع» را پذيرفته بوديم ،اما نميتوانستيم حتي در
جلسات عمومي تصميم گيري بر سر مسائ روزمـرة کمـون شـرکت کنـيم .در عـوض
مرتب ايرادهاي بيربط از ما گرفته مي شد که چرا اين کار را کردي آن کار را نکـردي.
چرا شلوار جين ميپوشي! چرا شير را باموز قاطي ميکنـي! چـرا بجـاي کـرم نيـوِآ از
وازلين استفاده نميکني؟ چرا؟ و چرا
با اين همه ،دوستشان داشتم .فکر ميکردم بايد انسانهاي خوبي باشـند کـه
قدم در اين راه گذاشتهاند .ميفهميدم که درآن فضاي سـخت سياسـي و خشـني کـه
ساواك درست کرده بـود ،نمـيتـوانم انتظـار زيـادي از همبنـداني داشـته باشـم کـه
خيليشان حتي کم تجربه تر از خودم به نظـر مـيرسـيدند ،شـکنجههـاي سـختي را
تحم کرده و به حبسهاي طوالني محکوم شده بودند .بـا آنهـا احسـاس همبسـتگي
ميکردم.
يادم ميآيد در اعتصاب غذاي اواخر سال  32يا اواي  ،31روز يورش گـارد بـه
بند ،کنار راهرو ايستاده بودم و تنها کاري که با ديدن آن همـه خشـونت از دسـتم بـر
مي آمد اين بود که يوا شکي بدور از چشم زندانبان گريه کنم .پس از آن ،با اين کـه در
اعتصاب غذا شرکت نداشتم ،اما با دوستم مريم ،که او هـم عفـو نوشـته بـود ،تصـميم
گرفتيم بدون اين که کسي متوجه شود ،با نخوردن غذا ،اعتصاب کنندگان را همراهـي
کنيم .براي اين که زندانبانان از قضيه بو نبرند ،غذا را ميگرفتيم ،اما آن را يک طـوري
سر به نيست ميکرديم.
دوستشان داشتم ،اما آنقدر در تحمي ارزشها و مقررات مورد نظـر خودشـان
زياده روي کردند و زور گفتند تا باالخره همان اواخر سال  32و اواي  ،31دو سـه نفـر
از تحريم شدگان تحم شان به سرآمد و زدند زير همة مقررات .گويا اولين بـاري بـود
که در بند زنان کسـاني کـه تحـريم شـده بودنـد چنـين آشـکارا رو در روي «جمـع»
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مي ايستادند .اين رو در رويي براي خيليها آنقدر گران آمـد کـه بـاالخره هـم بـه هـر
بهانهاي بود سحر ،يکي از تحريم شدگان را با مشت و لگد کتک زدند .چند نفـري هـم
بودند ،از جمله تو ويدا! که اين نوع تند رويهـا را تاييـد نمـيکردنـد و در آن شـرکت
نداشتند ،اما با سکوت از کنار قضيه ميگذشتند و در عم حامي تند رويها از آب در
ميآمدند.
اين بي احترامي به حقوق انسانها خيلي آزارم ميداد ،امـا تنهـا کـاري کـه از
دستم برميآمد اين بود که در عين رعايت مقررات جمع ،به بعضي زورگوييهـايي کـه
به نظرم زيادي بي ربط ميرسيدند تن ندهم.

اتاق 5
از اواسط سال  33با انتقال به ساختماني جديد و بزرگتر ،تقسيمبندي اتاقهـا
با مداخلة دفتر زندان تغيير کرد .جاي من افتاد به اتاق  5که بيشترشان مـذهبيهـاي
افراطي و سنتي بودند .حاال ديگر اتاق 5هم شده بود قوز باال قوز ،زنـدان در زنـدانِ در
زندان .مذهبيها که ده نفري مي شدند وقت و بي وقت ،گـاه حتـي نيمـه شـب قـرآن
ميخواندند يا نماز.
در اتاق نميماندم و سعي مي کردم سرم را جاي ديگـري گـرم کـنم يـا دم در
اتاق بايستم.
خانم شادماني هم يکـي از مـذهبيهـاي اتـاق  5بـود کـه بـه نظـرم بـا بقيـة
مذهبيهاي اتاق  5تفاوت داشت .شايد به خاطر اينکـه از مجاهـدين بـود .ولـي در آن
زمان به سبب انشعاب بخش مارکسيست-لنينيستها ،از مجاهدين سرخورده بود و به
مذهبيهاي غير مجاهد پيوسته بود.
با اينکه مذهبي نبودم و عفو هم نوشته بودم ،اما رفتار خوب و مهرباني بـا مـن
داشت .پاهاي آش و الش او را هي وقت از يـاد نمـيبـرم .دوسـتش داشـتم و بـرايش
احترام قائ بودم .شنيدم که در جمهوري اسالمي دوباره به زندان افتاد و کشـته شـد.
يادش هميشه برايم گرامي است.
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اما بيرون از اتاق  ،5از مدتي پيش دو سه دوست نزديک و همـدل داشـتم کـه
بيشتر اوقاتم را با آنها ميگذراندم .آنها هم عفو نوشته بودنـد ،امـا از حـرفهـا و رفتـار
صميميشان معلوم بود که همکاري نميکنند .کم توقع بودند و کم مدعا .به مرور بهـم
نزديک شديم .نزديکي ميان ما راه نفسي و گشايشي بود که به پيوندي محکـم تبـدي
شد .با اطمينان و اتکاء به همديگر رفته رفته به آرامشي روحـي دسـت يـافتيم .بـراي
خودمان کالس و کتابخواني گذاشتيم و داستانگويي و تفريح.
با خانم اميني حسابي اخت شده بودم .نزديک به پنجاه سال داشت ،با موهـاي
مشکي بلند و زيبا و چهرهاي گندمگون .دو پسرش به زندان افتـاده بودنـد و در ميـان
خانوادهها نقش فعالي داشت ،از جمله در جمعآوري کمکهاي مالي .ساواك سـرانجام
او را دستگير و بعد از آزار و شکنجه به پن سال محکوم کرده بود.
با اين همه ،خوش روحيه بود و مهربان و با گذشت .فضاي سنگين و نامنعطف
و بسياري اوقات اهانتبار بند را با متانت و بلند نظري مادرانه تحم ميکرد .حضورش
براي خيليها که مث من از فضاي زندان سرخورده بودند نعمتي بود .ساعتها برايم از
زندگي و تجربههايش ميگفت و به درد دلهاي من گـوش مـيداد .دوسـتي بـا خـانم
اميني دلگرمي بزرگي برايم بود.
فرح از دوستان خوبم بود .چه سالي داشت با دو پسر و يک دختر .همسـرش
ارتشي بود و خودش هم کارمند ارتش.
زمستان  ،32روزي که فرح بعـد از دادگـاه اول وارد بنـد شـد ،طبـق معمـول
خيليها ريختند جلو در و ميزان حکم را پرسيدند .فرح گفت« ،اعـدام!» و غـش غـش
خنديد .همه پاسخش را به شوخي گرفتند .اولين باري بود که در بند قصـر بـه کسـي
حکم اعدام ميدادند .تا آن زمان فقط منيژه اشرفزاده را در ماه بهمن در کميته اعدام
کرده بودند .همان سئوال ناباورانه تکرار ميشد .فرح همچنان ميخنديـد و مـيگفـت،
«اعدام!» رسيديم به هال ،يکي از بچهها با جديت گفت « ،شوخي بسه ديگه ،بگو چند
سال گرفتي؟»
«به جان سه تا بچم اعدام!» ،با شنيدن اين جمله سکوت مرگباري همة بند را
گرفت .همگي نشستيم ،انگار پاها ناي ايستادن نداشتند .از حياط صداي توپ واليبـال
ميآمد ،باشنيدن خبر صداي توپ يکباره قطع شد .فرح در ميان جمع نشسـته بـود و
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ميخنديد .خندة ناباوري.
حکم اعدامش در دادگاه تجديد نظر به ابد تقلي داده شد و بعد از دادگاه دوم
عفو نوشت.
ديري نگذشت که آشنايي من با فرح به دوستي محکم و صميمي تبدي شـد.
ساعتها با هم گپ ميزديم و براي آينده نقشه سفر به اروپـا و آمريکـا مـيکشـيديم.
هميشه مواظب و مراقب من بود .صبحها با شوخي و محبت از خواب بيدارم ميکرد.
اما هي وقت نفهميدم براي رد گم کردن نماز ميخواند يا به راسـتي مـذهبي
است .هر وقت که به شوخي ميگفتم« ،آخه ،تو رو چه به نماز خوندن؟ با آن قيافه که
در بيرون داشتي ،با ناخنهاي الك زده و موهاي رنگ کـرده!؟» مـيخنديـد و چيـزي
نميگفت .همين موهاي رنگ کرده و سر و وضع نسبتاٌ مرتبش ،بعد از نوشتن عفـو در
فضاي خشک بند دردسري شد برايش .اما کاري به ديگـران نداشـت ،سـرش بـه کـار
خودش بود.
کاش دوباره پيدايش کنم و نقشههاي سفر دور دنيا را با هم عملي کنيم.
خانم کريمي مهربان و با محبت يکي از کساني بود که برايم درد دل مـيکـرد.
چه ساله و اه لرستان بود ،ريز اندام با چهرهاي ظريف و زيبا و چشماني آبي .مرتب
به فکر فرزندانش بود .پن شش فرزند داشت که بزرگتـرين آنهـا مهنـاز شـانزده سـال
بيشتر نداشت و با خودش دستگير شده بود .خانم کريمي و دخترش را بـه جـرم پنـاه
دادن موقت يکي از خويشانشان دستگير و شکنجه کرده بودند .استخوان پاي دخترش
در اثر شکنجه ترك برداشته بود .خودش را هـم آنقـدر شـکنجه کـرده بودنـد کـه در
بيمارستان ارتش مجبور شده بودند قسمتي از پوست رانش را بـه سـاق پـايش پيونـد
بزنند .دائم مشغول خاراندن جاي عم ران و ساق پايش بود.
به نظر زن سادة خانه داري ميآمد .خـودش مـيگفـت در بيـرون بـه مسـائ
سياسي چندان توجهي نداشته و به خنده تعريف ميکرد که در بيمارستان ارتش يـک
زنداني مرد هم در مجاورت او بستري بوده .روزي به دور از چشـم نگهبـان دو انگشـت
دستش را به عالمت پيروزي باال ميبرد .خانم کريمي در پاسخ پن انگشـتش را بـه او
نشان ميدهد ،يعني «اگر تو دو فرزند داري من پن فرزند در بيرون دارم!»
بعد از دستگيري ،شوهرش زن ديگري گرفته بود .و او از فکـر بـيپنـاه مانـدن
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بچههايش به راستي رن ميبرد .به گمانم از فشار دوري از فرزندانش در فضاي تنگ و
سخت زندان بود که روزي مجبور شدند او را به خاطر تشن و لرزش شديد بدنش بـه
بهداري منتق کنند.
خانم رضايي هم کسي بود که از ديدنش دلم کبـاب مـيشـد .سـه پسـرش را
کشته بودند و دخترش صديقه باخوردن سيانور جان باخته بـود .خـودش بـا دختـرش
فاطمه و دو دختر ديگر همسرش در زندان بودند.
دوستش داشتم و برايش احترام خاصي قائ بودم و هسـتم .يـک بـار بـا نگـاه
پرمحبتي به من گفت« ،تو شک صديقه هستي!» بعد از آن ديگر دلم نميآمـد خـودم
را به او نشان بدهم.
يکي از روزهايي که مرا به دفتر زندان برده بودند ،در بازگشـت بـه بنـد ،خـانم
رضايي بر خالف رفتار و نگاههاي اهانت بار بعضي از همبندان ،جلوي پاي من بلند شد
و با خوش رويي از من استقبال کرد .رفتار فروتنانهاش را هي وقت فراموش نميکنم.
اما فراموش نشدنيتر و عجيبتر برايم صحنة آزاد شدن خانم رضايي در  72يا
 71بهمن  33بود .چون با عفو آزاد ميشد ،هـي کـس حاضـر نشـد ،جـز دختـرش و
شهين و نسرين ،به درستي بدرقهاش کند .به جـاي شـادي و هلهلـه و احتـرام ،فقـط
بعضيها حاضر شدند در سکوت سرپا بايستند .تازه اين هم به پيشـنهاد تـو بـود ويـدا!
وگرنه از اين هم بدتر ميشد.
مادر شالچي يا بخشي خانم مسن  11سالهاي بود که او را اواخـر 33يـا اوايـ
 32براي مدت کوتاهي آوردند به بند قصر .همه از او مراقبت ميکردند .تعريف ميکرد
که او را برده بودند باالي سر جنازة پسـرش .از خـوني کـه روي سـر و شـانة پسـرش
ريخته بود ميگفت و با غم و دردي توصيف ناپذير گريه ميکرد.
وقتي حوصله داشت در بارة مسائ سياسي و تفاوت ميان معتقدين به مـاده و
معتقدين به مذهب بحث ميکرد .گمان ميکنم پسرش از مجاهدين بود.
هر وقت که چشمم به خانم بخشي ميافتاد به خودم ميگفتم« ،ايـن سـاواك
باهمــه ابهــت ظــاهرش چقــدر مليـ و ابلــه اســت کــه از آزار مــادري  11ســاله هــم
نميگذرد!»
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ساواک دست برنميداشت
ساواك دست از سرِ ما هم بر نميداشت .مرا چندين و چند بار بردند بـه دفتـر
زندان و يکي دوبار هم به کميته .هربار يکي از بازجوها ميآمد بـا کلـي تهديـد کـه تـا
همکاري را نپذيرم آزادم نميکنند .وقتي منوچهري با آن هيک گنده و نگـاه حيـواني
مرا احضار و حرفهاي هميشگي را تکرار ميکرد احساس استيصال مـيکـردم .معلـوم
نبود از دستش چه وقت و چه طوري خالص خواهم شد .بدتر اين کـه خـانوادهام هـم
حرف ساواك را باور کرده بودند که گويا «همکاري هم مث عفو نوشتن هـي تعهـدي
به دنبال ندارد!» زير فشار ساواك ،فضاي پر ظن بند و ندانم کاري و استيصال خانواده،
داشتم از پا در ميآمدم .بـاالخره روزي خـانوادهام را تهديـد کـردم کـه «همکـاري رو
ميپذيرم ،به شرطي که شما خودتون رو براي روزي آماده کنين کـه سـاواك منـو بـا
جنازة نزديکترين عزيزتان به شما تحوي بده!» فقط با ايـن تهديـد بـود کـه از فشـار
خانوادهام خالص شدم .اما مشک اصلي ،همبنداني بودند که هربار مرا به دفتـر يـا بـه
کميته مي بردنـد ظـنشـان بـه مـن بيشـتر و روي برگرداندنشـان از مـن آشـکارتر و
اهانتبارتر ميشد.
يادم ميآيد روزي که تيمسار زند کريمي ،رئيس ک زندانها و فامي يکـي از
دوستان نزديکم ،در پي بازديد بند مرا به دفتر خواست ،از فـرط عصـبانيت مثـ بيـد
ميلرزيدم .فريده ك .که مدتي بود رفتارش با من عوض شـده بـود ،بـه دور از چشـم
نگهبان ،آهسته دلداريم داد که «نترس! به خودت مسلط بـاش! مثـ هميشـه محکـم
جلوشان بايست!»
مدتي طول کشيد تا باالخره از يکي دو نفر شنيدم که ساواك خيليها را بـراي
همکاري زير فشار ميگذارد .از آن پس خيالم راحتتر شد که تنها کسـي نيسـتم کـه
ازم همکاري مي خواهند .اما در اين مدت شناختم هم از ساواك بيشـتر شـده بـود .بـا
اينکه در دادگاه دوم ده سال محکوميتم را به هفت سال تخفيف داده بودنـد ،امـا عفـو
برايشان کفايت نميکند ،همکاري هم ميخواهنـد .تصـميم گـرفتم  1سـال زنـدان را
بکشم ،اما هي گاه به ننگ همکاري تن ندهم.
رفته رفته بعضي از همبندان که مرا تحريم کرده بودند رفتارشان نسبت به من
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عوض شد .تعداد زيادتري براي تمرين رقص لزگي در انباري گوشة حياط ،بـه سـراغم
ميآمدند .اگر چه برخي از آنها از مدتي قب با من تمرين رقص ميکردند و چنـدتايي
با من کالس زبان آلماني داشتند .اين هم از تناقضاتي بـود کـه دلـيلش بـرايم روشـن
نبود.
حتي چند نفري به خاطر تحريمي که مرا کرده بودند معذرت خـواهي کردنـد.
يکي دو نفر هم با اين جمله شروع کردند که «تو با بقيه عفويها فرق داري!» اما ايـن
پرسش برايشان پيش نيامد که شايد قضاوتشان در بارة بقية «عفويها» هم نامنصـفانه
و اشتباه بوده باشد.
باالخره پس از ديدار صليب سرخ از زندانها و تنها چنـد مـاه پـيش از آزادي
اولين دستة زندانيان ،مرا هم در  21مرداد سال  ،31آزاد کردند.

پراکندگيها
زيبا
بعد از يکسال و اندي دستگيري ،در آبان  32وارد بند سياسي زنـان در زنـدان
قصر شدم.
به اتهام همکاري با گـروه مسـلح پسـر عمـويم هوشـنگ اعظمـي دسـتگير و
وحشيانه شکنجه شده بودم ،هر چند مخالف مشي مسـلحانه بـودم .حتـي خـود پسـر
عمويم هم باورش نميشـد کـه پيشـنهادش را بـراي همکـاري بـا قاطعيـت رد کـنم.
مي دانست که من هم مث بيشتر خويشاوندان جوان از نظر عـاطفي و احساسـي بـه او
خيلي نزديک هستم و در خانواده ام نس اندر نس مخالفت و مبارزه با رژيم پهلـوي را
آموختهام .خود او که مث برادر بزرگم بود چندين و چند بـار بـه خـاطر طرفـداري از
مصدق و رد و بدل کتاب و بحث در دانشکدة پزشکي به زندان افتاده بود و ميدانسـت
براي ما جوانان سمب مبارزه و مقاومت و هوشياري است .با ايـن همـه پيشـنهادش را
نپذيرفتم .در شغ کوتاه مدت آموزگاري و تجربة زندگي بـا مـردم فهميـده بـودم کـه
مشي مسلحانه نميتواند پاسخي به بدبختيها و نيازهـاي مـردم باشـد .افکـارم بيشـتر
نزديک به برادرم فريدون بود که بعدها در آبانِ  27در جمهـوري اسـالمي اعـدام شـد.
فريدون به خاطر رد و بدل کتاب با دوستانش در دانشگاه اهواز ،چند ماه پيش از همـة
ما دستگير شده بود .پيش از دستگيري با هم کتابها و جـزوههـاي ممنوعـه مطالعـه
ميکرديم و بحثهايي در رد مشي مسلحانه به ويژه در مخالفت بـا ترورهـا و مصـادرة
بانکها داشتيم ،هر چند ناپخته و ابتدايي.
برخالف من ،همسرم توک اسديان از حاميان مبارزة مسـلحانه بـود و بـا پسـر
عمويم هوشنگ همکاري داشت .اما به روال مخفيکاري آن زمان به من چيزي نگفتـه
بود .توک در آمر  22زير شکنجه کشته شد.
بعدها در زندان فهميدم که به جز فريدون برادرم ،افراد ديگري هم از خويشان
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و نزديکانم مخالف مشي مسلحانه در کوه بودنـد و اقـدام دکتـر اعظمـي را شـتابزده و
بدون تدارك ارزيابي مي کردند .با اين همه ،ساواك همه را مث من دستگير و به اتهام
همکاري با گروهي مسلح سخت شکنجه کرده بود.
با اين سابقة مهني و طرز فکر بود که وارد زندان قصر شدم .از همان ابتـدا بـه
کمک فرشته ،خواهر کوچکترم که پيش از مـا بـه زنـدان قصـر منتقـ شـده بـود بـا
مخالفان مشي چريکي يا به اصطالح سياسي کارهـا کـه چنـد نفـري بيشـتر نبودنـد،
کالس گذاشتم .در کالسهاي بحث با فرشته مث تشنهاي که به آب رسيده تحلي هـا
و استداللها را ميبلعيدم .چندي نگذشت که با ورود ژاله ا .به قصر کالسهاي تاريخي
و ادبي هم به برنامههاي ما اضافه شد و جمع هفت هشت نفرة ما شک منسجمتري به
خود گرفت و به تدري به يک محف کوچک سياسي تبدي شـديم .فکرهـاي ناپختـة
اوليه من هم تـا حـدودي انسـجام يافـت و تئـوريزه شـد .ديگـر بـا اسـتقالل فکـري
مستدلتري مي توانستم در برابر نظرات همسرم توک در حمايت از مشـي مسـلحانه و
بعدها نظرات برادرم محمد در حمايت از خط بيژن جزني از باورهايم دفاع کنم.
بعد از مدتي رفته ر فته در ميـان خويشـان و نزديکـان لـر ،ثريـا و مـن همـراه
فرشته با جمع سياسي کارها پيوند محکمتري پيـدا کـرديم و فريـده ك .و منصـوره و
خواهر بزرگترم فريده به جمع فداييان نزديک شدند.
سياسي کارها بيشترشان مخالف مشي چريکي و طرفدار الگوي چين و انديشة
مائو بودند .به جز سه چهار نفر که در آغاز خودمان را پيرو انديشة مائو نمـيدانسـتيم.
اما يادم ميآيد که هنگام مرگ مائو من هم چنان مائويست شده بودم کـه چنـد روزي
گريستم و در برنامة تمرين موسيقي لري همچـون دوسـتان ديگـر صـدايم از گلـو در
نميآمد.
در اواي  33رويهم حدود پانزده نفر ميشديم .بعدها با ورود اورانوس و سوسن
که به اصطالح خارج کشوري بودند و اضافه شـدن چنـد دانشـجو ،بـه جمـع سياسـي
متشکلتر و بزرگتري تبدي شديم .حاميـان مشـي مسـلحانه کـه بيشترشـان طرفـدار
فداييان و مجاهدين بودند اکثريت بند را تشکي ميدادند ،در آن زمان هشتاد نود نفـر
بودند.
رفته رفته ميان دو گروه موافق و مخالف مشي مسلحانه بر سر مسائ روزمره و
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پاره اي مقررات بند اختالف نظرهايي پيش آمد که به مرزبنديهاي سفت و سختي در
برابر يک ديگر تبدي شد .در نشستهاي ماهانه خواستهاي سياسيکارها با مخالفـت
شهردار که هميشه از طرفداران چريکها بود روبرو ميشد .آن زمان درك عموم مـا از
مناسبات ميان اقليت و اکثريت درست نبود .در تمامي امـور نظـر اکثريـت بـه اقليـت
تحمي مي شد و براي اقليت حقوقي قائ نبوديم .حتي در مواردي که رعايت خواست
و تماي اقليت هي آسيبي به جمع نميزد باز نظر اکثريت مالك بود و پيش ميرفت.
و اين در برخي افراد به واکنشهايي افراطي در قطـب مقابـ دامـن مـيزد .يعنـي در
قطب مقاب هم کساني پيدا مي شدند که بـراي جمـع و اکثريـت هـي حقـوقي قائـ
نبودند .اين دو قطبي شدن در آن محيط بسته ،فضاي سنگيني را به وجود مـيآورد و
واکنشهاي عصبي و نسنجيده را تشديد ميکرد و بي اعتمـادي را در دو طـرف دامـن
ميزد.
يادم مي آيد که مثالٌ ما خواهان خريد تعداد بيشتري روزنامه براي بند بوديم تا
مجبور نشويم براي خواندن آن در ليسـت انتظـار بمـانيم .از نطـر مـالي هـم مشـکلي
نداشتيم ،ولي نظرمان مورد قبول قرار نميگرفت .دستهبنديها فضـا را مسـموم کـرده
بود .طوري که ويدا! حتي تو هم که با ما موافق بـودي هنگـام رأيگيـري ،بـه مـا رأي
ندادي .البد به خاطر مالحظات گروهي .ما هميشه در اقليت قرار ميگـرفتيم و مجبـور
بوديم به خواست اکثريت تن بدهيم .اين بود که اختالفها هـر روز حـادتر و شـديدتر
مي شد .تا جايي که رابطهها و دوستيها ميان افراد دو گروه از بـين رفـت و خيلـيهـا
حتي با همديگر حرف هم نميزدند.
من با اين که طرز فکرم با سياسيکارها يکي بود ،اما با چريکهـاي فـدايي بـه
دالي مختلف عاطفي و خويشاوندي ،رابطه اي دوستانه داشتم .به خصوص که برخالف
برخي سياسيکارها ،پارهاي مقررات جمع را مث ورزش ،ساعات سکوت ،تقسيم کـار و
همگاني بـودن وسـاي خـوراکي و پوشـاکي و غيـره را هـم قبـول داشـتم و ضـروري
مي دانستم .اين بود که آن مرزبنديهاي سخت و نامنعطف از جانب هـر دو دسـته بـه
نظرم نادرست ميآمد .سعي ميکردم رابطة دوستانهام را با هر دو گروه حف کنم و بـا
فداييها هم کالس بگذارم .چند سياسيکار ديگر هم به دالي مختلف همـين رفتـار و
برخورد ميانه را در پيش گرفتند .اين طور بود که ما به يک جمع دوستانة پـن شـش
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نفره اي تبدي شديم که با هر دو گروه موافق و مخالف مشي مسلحانه رابطه داشتيم و
کالس ميگذاشتيم .اما راستش تفاوت ميان کالسها خيلي بـارز بـود .در کـالسهـاي
ژاله و به خصوص در کالسهاي اورانوس که آدم دموکرات و بسـيار بلنـد نظـري بـود،
هربار چيز تازهاي مي آموختم ،چارچوبهاي سنتي در مهنم رنگ ميباخت ،دگمهـاي
اخالقي برايم زير سئوال ميرفت ،به پيچيدگيها بيشتر پـي مـيبـردم و نگـاه بـازتري
نسبت به تاريخ و ادبيات پيدا ميکردم .در حـالي کـه بـا فـداييهـا مسـائ سياسـي و
تاريخي به موضوعهاي ساده و خشکي تبدي ميشدند .به ادبيات هم چنـدان تـوجهي
نميشد .اين بود که با گذر زمان خود به خود کمتر با فداييها کالس ميگذاشتم.
اما ويدا! ،بگذار اين را هم بگويم که خواهرم فرشته از کـالسهـاي تـو تعريـف
ميکرد و ميگفت هر بار چيز تازهاي ميآموزد .من هم خيلي دلم مـيخواسـت بـا تـو
کالس بگذارم .آدم خشکي نبودي ،اما نميدانم چـرا در رأيگيـريهـا هميشـه طـرف
فداييها را ميگرفتي .شايد به خـاطر همـين رفتـار متنـاقضات بـود کـه هـي وقـت
خواستم را با تو مطرح نکردم.
اواخر سال  ،33اختالف و شکاف ميان موافقان و مخالفان مشـي مسـلحانه روز
به روز شدت مييافت .نقطة اوج ايـن اخـتالفهـا زمـاني بـود کـه مخالفـت بعضـي از
فداييها در مورد رابطة نزديک دوستانه ميان دو نفر از سياسيکارها بـه جـايي کشـيد
که فدايي ها خواهان برگزاري يک جلسه شدند ،که من هم در آن شرکت کردم .در آن
جلسة کذايي ،از کـ جمـع حـدود  23نفـر شـرکت داشـتيم ،بـه دور از چشـم بقيـة
همبندان .امروز که به آن مـاجرا نگـاه مـيکـنم مـيبيـنم کـه هـي کـس ،بـه ويـژه
سياسيکارها نبايد در آن جلسه شرکت ميکرديم ،چرا که در آن جا براي حذف رقيب
از هر شيوهاي ،از جمله اتهام زدن استفاده ميشد.
ويدا! تو در آن زمان اوين بودي ،هي نمـيدانـم اگـر در قصـر مـيبـودي چـه
واکنشي ميداشتي؟ هر چه بود ما به جلسه تن داديم .بعد از چند نشست ،جلسه عمالٌ
تبدي شد به محاکمة آن دو دوست سياسيکار و آخر سر اکثريـت شـرکت کننـدگان
که از فداييان بودند رأي به بايکوت آن دو دادند .کساني چون مرا هم کـه بـه آن رأي
اعتراض کرديم ،متهم کردند به بيمسئوليتي .از آن شيوة انتقاد و حکـم صـادر کـردن
که به نظرم پايمال کردن حق فرد بود و ناشي از اختالفهاي سياسـي و واکـنشهـاي
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ناسنجيده ،سخت برآشفته شده و دائم در حال بحث و جدل بودم .يـادم مـيآيـد يـک
روز در حال بحث و گفتگو با چند نفر از خويشـانم ،بـه قـول معـروف «گـاوم زاييـد».
بستگانم که رابطه شـان بـا مـن پـيش از آنکـه سياسـي باشـد ،عميقـ ٌا عـاطفي بـود از
برآشفنگي و بحث و جدلهاي من ناراحت شده بودند ،براي آرام کردن من به «جمع»
متوس شدند و با استفاده از اعتبار «جمـع» ،کـه آن زمـان بـه صـورت کورکورانـهاي
تقدس داشت گفتند« ،جمع نظر داده و بايد نظر جمع را پذيرفت!»
من هم که اساساٌ براي هي جمعي صالحيت دخالت در امور شخصـي را قائـ
نبودم ،فزون بر اين که تصميم جمع را ناشي از تسويه حسابهاي سياسي ميدانستم،
با خشم فرياد زدم« ،جمع غلط کرده!» صداي من به گوش بعضـي ار دوسـتان هـوادار
مشي مسلحانه رسيد و غوغاي تازهاي به پا شد.
«غلط کردن جمع» طبعاٌ به مفهوم مقابلة مستقيم با سيستم حاکم بر بند بـود
و چنان «جمع» را به خشم آورد که مرا هم عمالٌ به محاکمه کشـيدند .در آغـاز بـراي
انتقاد تک تک به سراغم مي آمدند و بعد چند نفره مـرا بـه محاکمـه کشـيدند .از مـن
مي خواستند که از جمع عذر خواهي کنم .به عذر خواهي تـن نـدادم ،امـا تـا کـارم را
توجيه نکـردم دسـت از سـرم برنداشـتند .ناچـار گفـتم« ،در دعـوا کـه حلـوا تقسـيم
نميکنند! آن حرف از سر خشم از دهنم در رفت!»
ولي آن محاکمه چنان تأثير مخربي در من گذاشت کـه از آن پـس بـه کلـي
روابطم را با بچههاي چريک قطع کردم و تـا مـدتي حتـي در ورزش صـبح و کارهـاي
جمعي شرکت نکردم.
بعد از اين ماجرا ،رفته رفته با افزايش تعداد سياسيکارهـا ،در محفـ مـا هـم
اختالف نظرهايي شک گرفت .اما در بند اوين بود که خشـک انديشـيهـاي برخـي از
افراد محف مان برايم بارزتر شد.
زماني که در اواسط  32ما را به اوين منتق کردند فضاي اوين به کلـي تغييـر
کرده و از بازداشتگاه موقت به بند عمومي تبدي شده و خشونتها و سـختگيريهـاي
ساواك کاهش يافته بود .ساختمان سلولهاي عمومي اختصاص داده شده بود بـه بنـد
زنان ،با باغچة پر درخت و زيبايي که درِ آن تمام روز باز بود .مقررات داخـ بنـد هـم
بسيار منعطف شده بـود و از سـختگيريهـاي قصـر خبـري نبـود .نسـبت مخالفـان و
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موافقان مشي چريکي کمابيش به توازن رسيده بود و هي گروهي اکثريـت را بدسـت
نمي آورد .شايد به همين خاطر بود که همة مسائ مربوط به زنـدگي روزمـره و حتـي
تصميمگيريهاي سياسي با بحث و گفتگو ،و نـه رأيگيـري ،پـيش مـيرفـت و طبعـاٌ
حقوق فرد و تمايالت شخصي بدون انگ و اتهام رعايت ميشد.
در آن فضاي نسبتاٌ دموکراتيک بـود کـه تنـگ نظـريهـا و جـزم انديشـيهـا
آشکارتر و عريانتر به چشم مي خورد .حضور اورانوس و سوسـن هـم کـه بـا بسـياري
مسائ از طرز پوشاك و خوراك و آرايـش مـو گرفتـه تـا داشـتن روابـط دوسـتانه بـا
مخالفان نظري و سياسي با گشاده نظري و انعطاف برخورد ميکردند ،باعث شد با نگاه
بازتري اختالفها و تأثير جزم انديشيهايي نظير افراط در مطالعـه و قطـع ارتبـاط بـا
محيط و به دور ماندن از واقعيتهاي روزمره و غيره را در محف خودمان هم ببينم.
امروز از خودم سئوال ميکنم که آيا همين جزم انديشيها و بـه دور مانـدن از
واقعيتها نبود که به تکه پاره شدن و پراکندگي جريانهـاي چـپ ،شـک گـرفتن ده
پانزده گروه بزرگ و کوچک فدايي و چندين و چند گروه پيرو الگوي چين و آلبـاني و
غيره در همان سالها ،منجر شد؟

صفبنديها
زهره
اواي فروردين  33بود که چند نفر را از سلول ما به زندان قصر منتق کردنـد.
درآن دوره ساواك توانسته بود ضربات سنگيني به سازمان فداييان و مجاهـدين بزنـد.
اين بود که کمتر به کساني که در بارهشان اطالعات کافي داشت ،فشار ميآورد .ديگـر
آدمي چون مرا مث سال  32شکنجه نميکرد.
براي انتقال به زندان قصر به مـا دسـتبند زدنـد ،امـا بـدون چشـم بنـد سـوار
مينيبوس کردند .زنها را در رديف جلو و مردها را رديف عقب نشاندند .تا سوار شـدم
چشمم به همسرم افتاد .با هزارخواهش وتمنا راضيشـان کـردم ،کنـار او بنشـينم .تـا
زندان قصرکنار او ماندم .دلم از شادي پر پر مي زد و بغـض گلـويم را گرفتـه بـود .امـا
اجازه نداشتيم با هم حرف بزنيم .فقط پ پ کنان توانستيم چند جملـه بـا هـم رد و
بدل کنيم .صورت همسرم سرخ شده بود وچشمهايش برق ميزد .به قصر که رسيديم،
ما را جلو زندان زنان پياده کردند و مردها را بردند به بند مردان.
وارد زندان که شدم ،به نظرم جاي کوچک و تنگي آمد .تـازه سـاز بـود .چهـار
اتاق کوچک داشت با دو رديف تخت سه طبقهً آهني .فضاي ميان تخت ها از يک متر
تجاوز نميکرد .جمعيت زيادي توي اتاق ها لول مـيزد .حيـاط چهـار گـوش و بسـيار
کوچکي هم داشت که کف آن اسفالت شده بـود .خشـک و برهـوت .يـک حمـام و دو
مستراح هم داشتيم که از صبح تا شب پشت درآن صف بود .به طنز مي گفتيم ،رفـتن
به دستشويي درست مث ترافيک تهران است ،چند دقيقـه ديـر راه بيفتـي سـاعتهـا
پشت صف ترافيک ميماني .حمام را هفتهاي يکبار گرم ميکردنـد ،مجبـور بـوديم بـه
نوبت و به سرعت حمام بگيريم .درآن زمان بيش از صد نفر ميشديم.
از همان روزهاي اول متوجه شدم که رفتار زندانيها بـا هـم يکسـان نيسـت و
صفبندي خاصي ميان آنها وجود دارد .اين برايم تازگي داشت .پيش از آن هي تجربة
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تشکيالتي نداشتم .مهنيتام طوري بود که برايم مجاهد و فدايي فرقي نمـيکـرد .هـر
که با رژيم شاه مبارزه ميکرد برايم مهم بود .فرقي نميکرد کي باشد .در بند قصر ،امـا
ديدم که قضايا طور ديگري است .بعضيها تحريم هستند و اصال کسي بـا آنهـا حـرف
نميزند .بعضيها منـزوي و تنهـا مانـدهانـد .نزديکـي و دوري ،اعتمـاد و بـياعتمـادي
براساس اين بود که در چه گروه و صفبندي قرار ميگرفتي.
روزهاي اول بي توجه به اين فضـا و بـيتوجـه بـه «خـط کشـيهـا» و «مـرز
کشيها» رفتار ميکردم .به جز چند توده اي که از گذشته به عنوان رفرميسـت قبـول
نداشتم ،با بقيه رفتارم يک جور بود .با اين رفتار خيلـي زود مـورد ظـن و شـک قـرار
گرفتم .به خصوص با منصوره که با پليس همکاري ميکرد و از طرف همه تحريم بـود،
در حياط قدم و گپ ميزدم .هنوز دو روز از ورودم نگذشته يکي از طرفداران فداييهـا
که جوانتر بود و به اصطالح موقعيت پايينتري داشت ،به من هشدار داد کـه مواظـب
رفتارم باشم و با هرکسي حرف نزنم .اين هشدار را هم داد که با سياسـيکارهـا رابطـة
نزديک برقرار نکنم .گفت« ،حواست باشه ،آنها سعي ميکنن هرتازه واردي رو قر بزنن
و به صف خودشان بکشن!»
حرفش به نظرم بچگانه آمد و قانع نشدم .درآن زمان به فکرم نرسـيد کـه از او
بپرسم« ،چرا خودتون حق دارين تازه واردها رو قر بزنين ،اما آنها اين حق رو ندارن؟»
مدتي گذشت تا فهميدم کساني که در موقعيت رهبري يا به اصـطالح «بـاال»
قرار دارند ،به تازه واردها نزديک نميشوند ،بلکه اين گونه وظايف را به افراد جوانتـر و
به اصطالح «پايين» محول مـيکننـد .چنـد روزي بيشـتر نگذشـت ،مـن کـه مبـارزه
مسلحانه را قبول داشتم و تربيتي مذهبي ،به صف فدايي ها پيوستم .ابتدا در عم بـه
خيلي از مسائـلي تن دادم که قبول نداشتم و رفته رفته درصف آنها مستحي شدم .از
آن دوست نزديک و همسلولي سياسيکارم که با هم به زندان قصر منتق شده بوديم،
فاصله گرفتم .بعد از مدتي خودم هم به يکي از مجريان همان معيارهايي تبدي شدم
که در آغاز قبول نداشتم.
بعد از يکي دو هفته ،طبق روال راي با چند نفر از همبندانم کالس مطالعـاتي
گذاشتم و به مرور تعداد کالس هايم را زيادتر کردم ،حتي با کساني که کامالٌ هم خـط
و هم نظر نبودم .اين کالسها به نظـر مـن يکـي از مفيـدترين و پربـارترين کارهـا در
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زندان قصر بود .ما که در بيرون چندان امکان مطالعه نداشتيم ،در زنـدان هـم فرصـت
داشتيم و هم از کتابهاي نسبتاٌ متنوعي برخوردار بوديم .گر چه هر از گـاه زنـدانبانان
همة کتابها را به غارت ميبردند .اما همين کالسها بود که سطح آگـاهي و خواسـت
مبارزه را در ميان همبندان ،حتي کساني که خودشان را سياسـي نمـيدانسـتند ،بـاال
ميبرد و بعد از آزادي به مبارزه ميکشاند .اين يکي از تفـاوتهـاي بـارز ميـان زنـدان
رژيم شاه با جمهوري اسالمي بود .حاج داود ،زندانبان قزلحصار در جمهوري اسـالمي
مرتب به طعنه به زندانيان سرکوفت ميزد که «خاك برسرتان ،در زمان شاه زندانيهـا
مث گاو ميرفتن زندان و چريک بيـرون مـيآمـدن ،حـاال شـماها چريـک بـه زنـدان
ميآيين و مث گاو بيرون ميرين!»
با اين همه ،آن کالسها و مطالعات مانع از خط کشيها و انعطاف ناپـذيريهـا
نميشد .اين طرز برخورد خاص فداييان يا مجاهدين نبود ،بلکه در ميان سياسيکارهـا
هم ،در عين اين که در اقليت بودند ،وجود داشت .چرا که هر خطي فکر ميکـرد تنهـا
او همة حقيقت را در دست دارد .در اين طرز فکر همة ما از موافقـان مشـي مسـلحانه
گرفته تا سياسيکارها ،از رهبران گرفته تا «پايينيها» ،از جمله ويدا! خود تو ،کمابيش
سهيم بوديم .فضاي تنگ زندان هم مزيد بـر علـت بـود .بجـاي پرسـش و اسـتدالل و
انديشه ،با بدگويي ازخصلتها و شخصيت همبندان خود مـيکوشـيديم در برابـر هـم
صفبندي کنيم .خود من هم در ادامة اين فضا بي نقش نبودم.
امروز که به آن روزها نگاه ميکنم ،به نظرم مـيرسـد کـه بيشـتر حـرفهـا و
کارهاي ما ناشي از کمبود اطالعات ،شناخت و تحلي هاي نسبتاٌ دقيـق سياسـي و بـه
ويژه ناشي از عدم تجربهً اجتماعي بود .سياسي کارها ،بر خـالف مـا طرفـداران مبـارزة
مسلحانه ،به مطالعه و تئوري اهميت بيشتري ميدادند .به گمانم يکـي از داليلـي کـه
باعث ميشد ما فدايي ها هي گاه به گفتگو و تبادل نظر سياسي با سياسـيکارهـا تـن
ندهيم ،همين کمبود مطالعه و شناخت ناکافي از مسـائ اجتمـاعي بـود .در بنـد مـا،
بيشتر جوانهاي فدايي ،حتي از اختالفهاي ميان چين و شوروي که از موضـوعهـاي
مهم آن دوره بود ،بي اطالع بودند .سياسيکارها ،امـا در بسـياري مسـائ مهنـي و در
امور روزمرة خورد وخوراك و پوشاك از ما سختگيرتر بودنـد و در بسـياري موضـوعات
سياسي از ما خشکانديشتر .آنها هم ازنظر سياسي چندان تجربهاي نداشتند.
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تلقي خود من در آن موقع اين بود که فـداييهـا و مجاهـدين هراشـکالي هـم
داشته باشند ،بازهم پيشتازند .بقية جريانها را انحرافي و روشنفکرهايي ميدانستم که
فلسفه بافي ميکنند و دست به هي عم انقالبي نمـيزننـد .مـيگفـتم ،چـون رژيـم
تحم هي مخالفتي را ندارد ،آنها را بزندان مي اندازد .وگر نه آنها براي رژيـم خطـري
محسوب نميشوند.
اين طرز تفکر که بيش از هر چيز ناشي از عدم شناخت و بياطالعي از مسائ
سياسي و اجتماعي بود ،به اجبار به تنگ نظريهاي بسياري منجر ميشد و در زندگي
روزمره ما تأثير ميگذاشت .در بند قصر اکثريت با فداييها بود .از آنجا کـه مجاهـدين
هم مث ما فکر ميکردند ،ما ميتوانستيم با رأي گيري حرفهايمان را در عم پـيش
ببريم .ديگر از خودمان نميپرسيديم که ديگران چه حقوقي دارند .ميشـود گفـت آن
دوران ،دوران احساس و عم و قهرمـان پـروري بـود .از ايـن رو منطـق و اسـتدالل و
تحلي جاي چنداني نداشت.
از همان اواي سال  ،33مرتب روزنامهها اخبـار کشـته شـدن رفقايمـان را در
درگيريهاي خياباني يا محاصرة خانههاي تيمي در صفحة اول به تيتر درشت منتشـر
ميکردند .در  2تير ماه روزنامة کيهان که وارد بند شـد ،چشـمم بـه تيتـر درشـت آن
افتاد که نوشته بود نسترن آل آقا و گلرخ مهدوي در درگيري خياباني کشته شده انـد.
يکهو فريادي ناخواسته از گلويم برآمد .با ايـن کـه نگهبـان و بيشـتر همبنـدان بـراي
خواندن روزنامه در هال جمع شده بودند ،نتوانستم از گرية شـديد خـود داري کـنم و
شروع کردم به زار زدن .چند تا از رفقاي فـدايي ،از تـرس آن کـه ايـن بـيتـابي مـن
گزارش شود ،جلو دهنم را گرفتند و بردندم به اتاقي ديگر.
اما چندين روز متوالي هم همينطور بـه صـداي بلنـد گريـه مـيکـردم .تمـام
لحظههايي که به همراه گلرخ در دانشگاه زيسته بودم ،يکي پس از ديگري مهنم زنـده
ميشد .ياد بحثها و گفتگوهايمان در بارة موضوعهاي سياسي ميافتادم .مسيري کـه
کنار هم طي کرده بوديم ،آن روزي که قرار گذاشتيم او در ايران با گـروههـاي مسـلح
تماس بگيرد و من براي رابطه با جنبش فلسطين به خارج سفر کنم ،همچـون فيلمـي
از جلوي چشمم ميگذشت .اما وقتي من بيهي نتيجهاي به ايـران بـاز گشـته بـودم،
ديگر او را نديدم .او به زندگي مخفي روي آورده بـود و بـه يکـي از خانـههـاي تيمـي
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فداييها پيوسته بود .هميشه از خودم ميپرسيدم گلرخ به کدام خانـة تيمـي راه پيـدا
کرده و با چه کساني ست؟
ما صادقانه تصور مي کرديم که اگر جانمان را در راه مبارزه بگذاريم ،همچـون
موتور کوچکي خواهيم بود که موتور بزرگ ،يعني مردم را به حرکـت در خواهـد آورد.
حال گلرخ جانش را در اين راه گذاشته بود و من از خودم ميپرسـيدم« ،پـس ،موتـور
بزرگ کي به راه خواهد افتاد؟»
در اين که به راه خواهد افتاد ،ترديدي به خود راه نميدادم .اما با مرگ گلـرخ
دچار دوگانگي شده بودم .از طرفي پذيرفته بـودم کـه در آن راه بايـد جـان باخـت ،از
طرف ديگر با جانباختن او دچار غمي شديد شده بودم و يأسي که جرأت روبرو شـدن
با آن را نداشتم .فقط اين را ميديـدم کـه قـادر نيسـتم از ريـزش مـداوم اشـکهـايم
جلوگيري کنم و از اين بابت مورد سرزنش رفقايم قرار بگيرم .مدتي گذشت تا توانستم
مرگ گلرخ را بپذيرم.

 8تيرماه
بعد از آن در  3تير ماه ،در صفحة اول روزنامهها خبر کشته شدن حميد اشرف
را خواندم .اين بار رهبر سازمان ،همراه تعدادي از رفقا و يک ماه پيش از آن دو فرزنـد
خردسال مادر شايگان (ناصر و ارژنگ) در محاصرة خانة تيمي و زد و خورد با مـأموران
ساواك کشته شده بودند .تا جايي که يادم ميآيد همـه را يکجـا اعـالم کـرده بودنـد.
روزنامه که وارد هال شد سکوتي سـنگين بنـد را فـرا گرفـت .حتـي سياسـيکارهـا و
مخالفان مبارزة مسلحانه ،ترجيح دادند سکوت کنند .تا وقـت خـواب رسـيد .همـه مـا
بيهي گفتگويي پتويمان را روي سر کشيديم و خوابيديم .تا ديـر وقـت شـب صـداي
خفة گريه از هرگوشة بند به گوش ميرسيد.
فرداي آن روز همه مي دانستيم که بايد کاري بکنيم .اما چـه کـاري؟ درمانـده
بوديم که در آن وضعيت فشار و سرکوب ،مناسبترين کار کدام اسـت .مـدتي دو سـه
نفره در حياط قدم زديم و فکرهايمان را روي هم ريختيم ،ولي راه مناسبي نيافتيم .تـا
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اين که سرانجام يک نفر ،نميدانم چه کسي پيشنهاد کرد که در ساعتي معين همگـي
در سکوت در حياط راهپيمايي کنيم .پيشنهادش فوراٌ از طرف همة فداييهـا پذيرفتـه
شد .خبر را يواشکي به گوش بقية همبندان رسانديم .در ساعت مقرر ،پن بعد از ظهر،
همه به حياط رفتيم و در صفهـاي دو نفـره دايـره وار در سـکوت شـروع کـرديم بـه
راهپيمايي .کمي که گذشت متوجه شديم سياسيکارها و مخالفان مبارزة مسـلحانه در
راهپيمايي شرکت نکرده اند .اين عدم همبستگي در بزرگداشت حميد اشرف که در آن
زمان براي ما فداييها از مهمترين رهبران دالور عليه رژيم بـه شـمار مـيرفـت ،بـاور
نکردني بود .همبستگي با «شـهادت» يـک رفيـق صـادق و شـجاع امـري طبيعـي بـه
نظرمان ميرسيد .شايد به همين خاطر بود که با اطمينان به تک تـک سياسـيکارهـا
خبر داده بوديم .اولين باري بود که من با اين مسئلة جدي به گونهاي ملمـوس روبـرو
ميشدم که آنچه براي ما ارزش وااليي دارد ،الزاماً براي ديگران چنين ارزشي را ندارد.
در اواخر تابستان همان سال بود که مائوتسه تونگ درگذشت .بچههاي طرفدار
چين هم تصميم گرفتند در ساعتي معين در حياط راهپيمـايي بگذارنـد .ايـن بـار مـا
فداييها با اين که پيروي از چين را قبول نداشتيم و در عم هم با سياسيکارها هـي
رابطه اي نداشتيم ،تصميم گرفتيم در راهپيمايي آنها شرکت کنيم .پس از چند دور که
گذشت آنها هيجان زده شروع کردند به سرود خواندن ،ما در سرود خواني هم شـرکت
کرديم .اما آنها به اين همبستگي ما کمترين توجهي نکردند و از کنار آن بيهي اظهار
نظري گذشتند.
آنچه براي من عجيبتر بود اين که سياسيکارهاي پيـرو چـين پـس از مـرگ
مائو ،همة اخبار مربوط به چين را دروغ تلقي ميکردند .حتي وقتي قضـيه بانـد چهـار
نفره (همسر مائو و سه رهبر ديگر) پيش آمد ،به سادگي ميگفتند که دروغ است.
در آن دوره همة جريانهاي چپ ،از جمله ما فداييهـا قـادر نبـوديم در کـار
رهبري يا در مناسبات سازماني که خودمان را متعلق به آن ميدانستيم ،عيب و نقصي
ببينيم يا آن را باور کنيم .همه چيز براي ما بي نقص بود و بي عيب .تا آنجا که شـک
دگم و تقدس به خود ميگرفت .ما کوبا ،مبارزة مسلحانه و رهبري سازمان را بـيعيـب
و نقص مي دانستيم ،آنها چين و آلباني و احـزاب کمونيسـت آنجـا را ،تـودهايهـا هـم
شوروي را و اليآخر.

آنها را ميفهميدم
ناهيد ا.
مرا از اوين بـه قصـر منتقـ مـيکردنـد ،تيرمـاه  33بـود .از اسـفند  35بـين
سلولهاي کميته و اوين سرگردان بودم و آرزوي چنين روزي را داشتم .رفتن بـه بنـد
عمومي قصر برايم دست يافتن بـه زنـدگي آزاد بـود .در قصـر مـيتوانسـتم خيلـي از
دوستانم را ببينم و با مبارزان سرشناس آشنا شوم .شـنيده بـودم مـيتـوان در حيـاط
آزادانه راه رفت ،واليبال بازي کرد ،کتاب و روزنامه خواند و...
حاال دست بسته توي ماشين داشـتم مـيرفـتم بـه قصـر .امـا نگـران بـودم و
غصهدار :هم از پروندة خودم ،هم از ماجراي بـرادرم وحيـد .از خـودم مـيپرسـيدم ،در
قصر چه برخوردي با من خواهند کرد؟ همسلوليهاي اوين ميدانستند که بـه نوشـتن
عفو تن نداده بودم ،ولي در قصر؟
وحيد را در  2بهمن  32اعدام کرده بودند .شبي مـن و بـرادر بـزرگم حميـد و
برادر کوچکم فريد و داييام محمد تجلي را که از موقع دستگيري وحيـد در  2مـرداد،
در يک سلول بوديم ،بردند به ديدن وحيد .نميدانسـتم آخـرين بـاري سـت کـه او را
ميبينم .با متانتِ هميشگياش گفت« ،قراره اعدامم کنن!»
حميــد ،بــرادر بــزرگم پرســيد« ،اگــه ايــن رو مــيدونســتي ،بــازهم همکــاري
ميکردي؟» به آرامي پاسخ داد« ،نميتونن اعدام نکنن ،مجبورن اعدامم کنن!»
قادر نبودم حرفي بزنم ،فقط گوش ميکردم .متأسف بـودم از همـة آنچـه کـه
اتفاق افتاده بود ،اما انتخابي نداشتم .همة آن وقايع دردناك فراتر از توانـاييهـاي مـن
بود .حميد ميتوانست سئوال کند ،اما من قادر به هي سئوالي نبودم .وحيد براي مـن
انساني نمونه بود .تحت تأثير نامة او هنگام مخفي شدنش در مهرماه  31بود که مسـير
زندگي من تغيير کرد و به فکر مطالعه و مبارزه افتادم .حاال ميديدم کارهايي کرده که
خودش اشتباه ميداند و به خاطر همين کارها بايد اعدام شود .با عالقه و احترامي کـه
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نسبت به او داشتم ،هاج و واج در مقابلش نشسته بودم.
ميدانستم به آنچه کرده و گفته باور دارد.
روز دستگيريش حميد و فريد و داييجان را از قصر و مرا از اويـن شـتابان بـه
کميته بازگرداندند ،تا از وحيد بخواهيم که حرف بزند .حميـد را جلـوي چشـم وحيـد
آويزان کردند و به شالق بستند .فريد و داييجان را روي زمين به پشت خواباندند و پـا
در هوا شالق زدند و مرا در آپولـو .از مـا خواسـته بودنـد هرچـه بيشـتر داد بـزنيم تـا
ضربههاي شالق را آهستهتر بر بدن ما فرود آورند .پزشکي با لبـاس سـفيد بـاالي سـر
وحيد ايستاده بود و مدام او را معاينه ميکرد و به هوش بودن يا از هوش رفتنش را به
بازجوها خبر ميداد .تمام بدنش آش و الش بود و چهرهاش دگرگون شـده بـود .بعـداٌ
شنيدم که هنگام دستگيري سيانورش را خورده بود تا زنده دستگير نشود .منـوچهري
و تهراني دائم ميگفتند« ،نجاتش داديم! خونش را چند بار عوض کرديم».
يک روز و يک شب ،چندين بار ما را فرستادند به سلول و دوبـاره بازگرداندنـد
پيش وحيد تا با شالق زدن ما او را به حرف بياورند .ما حالِ فکر کردن بـه خودمـان را
نداشتيم ،نگران وضع وحيد بوديم.
پس از  23روز که از بيمارستان بازگشت با آرامش هميشگياش به مـا گفـت،
«حاال فهميدم که راه ما غلط بوده .در بيمارستان فرصت تأم و فکر کـردن داشـتم .از
حاال به بعد ميخوام از ريختن خون بهترين جوانهاي مملکت پيشگيري کـنم ،حتـي
به قيمت به زندان افتادن آنها!»
آن روز هم قادر نبودم از او سئوالي بکنم يا حرفـي بـزنم .امـا مـيدانسـتم بـه
حرفي که ميزند باور دارد .ميدانستم که به خاطر شـکنجه و مـرگ نيسـت کـه ايـن
حرف را ميزند ،به راستي تغيير عقيده داده اسـت .نمـيتوانسـتم در بـارة او قضـاوتي
بکنم ،هر چند من هم مث حميد و فريد و داييام همکاري با ساواك را نميپسنديدم.
حاال با سه سال محکوميت و گذر از آن وقايع دردناك داشتم به بنـد عمـومي
قصر پا ميگذاشتم .در تناقض ميان شادي و نگرانـي دسـت و پـا مـيزدم .دوسـتانم و
همبندانم چه برخوردي با من خواهند کرد؟ اگر جاي آنها بودم چه ميکردم؟
از در که وارد شدم فضاي بند ،تنگ و تاريک و پر از جمعيـت بـه نظـرم آمـد.
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درست برخالف فضاي باز و پنجرههاي بزرگِ رو به طبيعتِ سلولهـاي عمـومي اويـن.
تعداد زندانيان به قدري زياد بود که شبها دو نفـره روي تخـت مـيخوابيـديم و کـف
اتاقها و راهرو جاي راه رفتن نبود.
روز ورودم به اين بند تاريک و پر جمعيت چشمم به دنبال کساني مـيگشـت
که پيش از دستگيري ميشناختم يا در کميته و اوين با آنها آشـنا شـده بـودم .اول از
همه چشمم افتاد به حميده و فريده ،با آنها سالم عليک کـردم و روبوسـي .بعـد رفـتم
سراغ فاطمه.
حميده را اولين بار در ميان خانوادههاي مجاهدين ديده بودم که بعد از مخفي
شدن وحيد به نشانة همبستگي مبارزاتي به خانة ما در مشهد آمده بودنـد .در کميتـه
هم چندين ماه با او همسلول بودم..
فريده را در اوين شناخته بودم .همسر هوشنگ اعظمي بود و رابطة دوستانهاي
با هم پيدا کرده بوديم.
فاطمه را پيش از زندان ميشناختم .در يک دانشـگاه بـوديم ،او روانشناسـي و
من حسابداري ميخواندم .در سلول عمومي اوين چند ماه با هم به سر برده بـوديم .از
همه مهمتر او خواهر دوست عزيزم صديقه بود .وقتي در اسـفند  35همـراه پـدرم بـه
سراغ صديقه رفته بودم ،دم در خانه دستگيرمان کردند و يکراست بردند بـه کميتـه و
مرا بستند به تخت شکنجه .سراغ صديقه را از من ميگرفتند و نشاني مخفيگاه وحيـد
را از من ميخواستند .ولي من نه از مخفي شدن صديقه خبر داشـتم و نـه تماسـي بـا
وحيد .هي منطق و استداللي سرشان نميشد ،فحش ميدادند و ميزدنـد .همـان روز
اول وقتي نگهبان مرا از اتاق شکنجه به سلول ميبرد برحسب اتفـاق درِ سـلولِ عزيـز،
مادر صديقه باز مانده بود و مرا در سلول ديوار به ديوار او انداختند .از طريق تماس بـا
او بود که فهميدم همة اعضاء خانوادهاش دستگير شدهاند و صديقه مخفي شده.
بعد از چند روز با پاهاي زخمـي و پانسـمان شـده جـز از طريـق کـون خيـزه
نمــيتوانســتم حرکــت کــنم .بازجوهــا مــيگفتنــد« ،خــودت تــوي تــور افتــادي ،مــا
نميخواستيم دستگيرت کنيم!»
براي دستگير کردن وحيد همـة اعضـاء خـانوادة مـا زيـر نظـر بودنـد .بعـد از
دستگيري من و پدرم ،برادرها و داييام را دستگير کردند .فقط مادرم بيرون مانده بـود
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و مرتب ميآمد پشت در کميته و ميگفت« ،منم دسـتگير کنـين!» روزي کـه بعـد از
چهار ماه داشتند پدرم را آزاد ميکردند ،بازجوها جلوي ما به او گفتند« ،حتماٌ وحيد با
تو تماس ميگيره .بهش بگو خواهر و برادرهاش رو اينقدر تو زندون نگـهمـيداريـم تـا
بپوسند ،يا خودش رو معرفي کنه!»
پدرم بالفاصله پاسخ داد« ،اوالٌ اون هي وقت با من تماس نميگيره ،بعـد هـم
هي وقت خودش رو معرفي نميکنه .اين بچهها رو ول کنين برن دنبال زندگيشون».
رسولي گفت« ،از تو جواب نخواستيم .برو به وحيد بگو که خواهر و برادرهـاش
در گروگان ما هستن تا خودشو معرفي کنه!»
آخرين باري که مرا به تخت شکنجه بسـتند ديگـر طاقـت مقاومـت نداشـتم.
گرچه هي وقت نه تن به همکاري دادم و نه عفو نوشتم.
وقتي در قصر شنيدم که صديقه چند ماه بعد از مخفي شدن ،سر قرار لو رفتـه
و با خوردن سيانور جان سپرده ،چقدر غصه خوردم .چقدر دوستش داشتم.
هنوز چند روز از ورودم به قصر نگذشته به مـن هشـدار دادنـد کـه حواسـم را
جمع کنم و زياده شلوغ بازي در نيارم ،که در جمع چندان جايي ندارم .وضعيت خودم
را بفهمم و قبول کنم! حتي يکي دو نفري که از جمع طرد شده بودند نشانم دادنـد تـا
حواسم باشد و با آنها رابطه نگيرم.
از بچگي آدم شـلوغي بـودم ،دائـم قـاه قـاه مـيخنديـدم ،سـر بـه سـر همـه
مــيگذاشــتم و آدم کنجکــاوي بــودم .هنــوز هــم ايــن خصوصــيات را دارم ،امــا ايــن
خصوصيات با فضاي زندان جور در نميآمد ،به خصـوص در وضـعي کـه مـن داشـتم.
اينجا و آنجا شنيده بودم که «اينقدر سئوال نکن!» به قول فريدة پزشک از در ميرفتم
و از پنجره برمي گشتم .امـا مـن بيشـتر بـه دنبـال رابطـه بـودم و متوجـه نبـودم کـه
پرسشهايم شک برانگيز است.
اگر چه غصه ميخوردم ،امـا تـه دلـم راضـي بـودم .خـودم را اگـر جـاي آنهـا
ميگذاشتم برخوردي بهتر از اين نميداشتم .چون من هم همان معيارها و ارزشهـاي
آنها را قبول داشتم .به خاطر همين ارزشها پايم به زندان کشيده شده بود.
همة آن مقرراتي که بر بند غالب بود و بعضيها از آن ناراضي بودنـد ،بـه نظـر
من درستترين ميآمد .از ورزش صبح و «روزکـاري» گرفتـه تـا جيـره بنـدي غـذا و
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پوشاك ،تحريم مواد لوکس و غيره ،همه و همة ايـن مقـررات را قبـول داشـتم و الزم
ميدانستم .حتي اگر قرار بود خودم مقرارتي وضع کنم ،سـختگيريهـاي بيشـتري بـر
جمع اعمال ميکردم.
رفته رفته به اين نتيجه رسيدم که آن وضعيت ،حتي به نفـع مـن اسـت .اگـر
وسط ميدان قرار ميگرفتم شايد مث وحيد تند َرويهايي ميکـردم کـه امـروز از آن
پشيمان ميبودم.
دائم سعي ميکردم بر خودم مهار بزنم .انگار روي طناب بـاريکي راه مـيرفـتم
که مجبور بودم از اينور و آنور نيفتم .اما از جايگاه خودم هم راضي بـودم .نـه طـرد
طرد بودم ،نه همرزم و متعلق به گروهي و نه در جمع .کنار بودنم از جمع کمکي بـود
به من .به زورِ آن وضعيت مجبور شدم در حد خودم از زياده گوييها و زياده رويهايم
بکاهم و در عم به شخصيت متعادلتري دستيابم.
در عين حال همة درها به رويم بسته نبود .با چند نفر کالس فرانسـه داشـتم،
در بازي واليبال شرکت ميکردم .يک بار در ورزش دسته جمعيِ صـبح همـراهِ زينـت
مسئول ورزش شدم .اين که جلوي آن همه زنداني بتوانم ورزش را هدايت کـنم بـرايم
ارزش بسياري داشت .احساس غرور ميکردم و برايم نشاني بود از اينکه از طرف جمع
پذيرفته شدهام ،اگـر چـه در جلسـات سياسـي و گروهـي پذيرفتـه نشـده بـودم .ايـن
برخوردها ،با اينکه از دور ناچيز به نظر ميرسند ،اما در آن شرايط و وضعيتي کـه مـن
داشتم ،زندگي مرا تغذيه ميکردند ،به من هويت انساني ميدادنـد .ارزش آن روابـط را
ميفهميدم و قدرش را ميدانستم.
من هم به نوبة خودم سعي ميکردم با کارهاي دسـتي وسـايلي بـراي زنـدگي
راحتتر دربند بسـازم .بـا لولـه کـردن پاکـتهـاي خـالي شـير و نـخهـاي تـابداده،
چوبرختي ميساختم و به دستة تختها آويزان ميکردم ،با نخهـاي تـابداده راکـت
بدمينتون و با بطريهاي پالستيکي جاي آشغالِ مدادتراش ميساختم و غيره.
ويدا! يادم ميآيد روزي تو به شوخي به من گفتـي« ،مـيبينـي چطـور زنـدان
خالقيت تـو رو بـه کـار انداختـه؟» و مـن جـواب دادم« ،اگـر بيـرون بـودم خالقيـتم
ميتونست بيشتر و براي کارهايي مهمتر به کار بيفته»

صديقه و فرار اشرف
نسرين
در زندان قصر ،مردي با سبي کلفت و ابروهايي پرپشت و سياه مرا از نگهبـان
کميته تحوي گرفت .با لهجة غلي ترکي نامم را پرسيد ،سپس تند و تلگرافـي گفـت،
«اعضاء خانوادت هم اينجا هستن».
قلبم از شادي شروع کرد به تپيدن و با گامهايي ريز و تنـد بـه دنبـال او بـراه
افتادم .پشت در آهني ،روسريم را با وسواس هميشگي مرتب کردم و به فرن و شـلوار
بدقواره ام دستي کشيدم و آن را صاف و صوف کردم ،گويي به مهماني ميـروم .اواسـط
سال  33بود .وارد بند شدم ،همه جا سکوت بود و همه چيز از تميزي برق ميزد.
دختري جوان که شهردار بند بود از اتاقي بيرون آمد و مـرا از خـوش سـيرت،
معاون زندان زنـان تحويـ گرفـت .يکهـو دههـا نفـر بـا موهـاي کوتـاهِ تيـ تيغـي و
اونيفورم هاي خاکستري و آبيِ رنگ و رو رفته از اتاقهـا بيـرون ريختنـد .بـا بـيتـابي
چشمم به دنبال خويشانم بود که شهين خواهرم با صدايي بغضآلود خودش را به مـن
رساند و در آغوشم فشـرد .بعـد از او عزيـز و فاطمـه بـا مـن روبوسـي کردنـد و بقيـة
همبندان .احساس ميکردم همه را دوست دارم و سرشار از لذت بودم .آسيه ،کـه او را
از بيرون ميشناختم ،با متانت و آرامش خاص خودش جلو آمد .يک آن به يـاد اولـين
جلسات مطالعاتيام در خانة آسيه افتادم به همـراه سـرور آالدپـوش و گيتـي صـادق،
شهين خواهرم و دو دانشـجوي ديگـر دانشـگاه تربيـت معلـم .موق زده او را بـر قلـبم
فشردم و دستپاچه و شتابزده در گوشش گفتم« ،من از جلسات مطالعاتي کـه بـا هـم
داشتيم چيزي نگفتم ها!» با لبخندي محبت آميز نگاهم کرد و چشمانش را بهمزد.
با کنجکاوي به تک تک چهرهها نگاهي انداختم ،امـا از دوسـتان دبيرسـتانيام
کــه در ســال  35دســتگير شــده بودنــد هــي يــک را نديــدم .همگــي اعضــاء محفـ
دانشجويي ،دانشآموزي ما که در مناطق جنوب شهر کار تودهاي ميکـرديم ،دسـتگير
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شده بودند .هي وقت نفهميدم چرا با اينکـه اسـم مـن هـم لـو رفتـه بـود ،سـاواك از
دستگيري من خودداري کرده بود .بعداٌ شنيدم که همگي آنهـا بعـد از مـدت کوتـاهي
آزاد شده بودند.
با اعضاء خـانواده ام نشسـتيم و از کميتـه و بـازجويي و جـانبـاختن صـديقه،
خواهرم گفتيم .اما من نميخواسـتم از ارتبـاطم بـا صـديقه چنـدان حرفـي بـزنم ،در
بازجوييها منکر هرگونه ارتباط نزديک با او شده بودم .حواسم جمع بـود تـا بـه قـول
مادرم «بزغاله به آب ندهم!»
به مرور متوجه شدم که در بند قصر برداشتهاي مختلف و متناقضي در مـورد
ماجراي فرار اشرف دهقـاني و نقـش صـديقه در آن ،وجـود دارد .برخـي از همبنـدان
تصورشان اين بود که فرار اشرف زير نظر سازمان مجاهدين برنامه ريزي شده و صديقه
مسئوليت اجراي آن را به عهده داشته .برخي ديگر تصور ميکردنـد سـازمان فـداييان
هم در جريان فرار نقش داشته .خانم شادماني ،که نقـش مهمـي در آن فـرار داشـت و
عفت ،حليمه و حميده ن .هم هي کدام در مورد آن توضيحي نميدادند .هـر کالمـي
اضافي بر آنچه تا آن زمان رو شده بود ،ميتوانست همگي را دو بـاره بـه زيـر شـکنجه
بکشاند.
اما من ميدانستم که سازمان مجاهدين و فدايي نقشـي در برنامـهريـزي فـرار
اشرف دهقاني نداشتند .صديقه به ابتکار خودش به فکر فرار اشرف و ناهيد جـاللزاده
افتاده بود .فکر تدارك فرار در چند روز اول مالقاتهاي حضـوري عيـد  32و مناسـب
يافتن شرايط به مهنش رسيده بود و با شـر و شـور خـاص خـودش بـه کمـک خـانم
شادماني و همکاري خانوادههاي مجاهد فرار را برنامه ريزي کرده بود.
اين را هم ميدانستم که صديقه بعد از دستگيري اعضاء خانوادة مـا در اسـفند
 ،35از سر ناچاري به زندگي مخفي رو آورده بود .در آن زمان نه پناهگاهي داشت و نه
حتي ارتباطي با سازمان مجاهدين .بعد از روبرو شدن بـا مشـکالت زيـاد ،در بحبوحـة
انشعاب و دعواهاي ايدئولوژيک درون سازمان مجاهدين بود کـه بـاالخره توانسـت بـه
مجاهدين وص شود .و هنوز چند ماه از مخفي شدنش نگذشته بود که «قـرارش» لـو
رفت و در دي ماه  32با خوردن سيانور جان سپرد.
به طوري که شنيده بودم ،حتي وقتي اشرف از در زندان قصر خارج مـيشـود،
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خانوادهها نميدانستند اشرف را کجا مخفي کنند .همانجا پشتِ درِ زنـدان قصـر خـانم
معصومة شادماني و صديقه تصميم ميگيرند او را به خانة يکي از خانوادهها بفرسـتند.
از آن پس هم براي وص کردن اشرف بـه سـازمان فـدايي ،خـانوادههـاي بسـياري در
مخفي نگهداشتن اشرف سهيم بودند .پس از مدتي ،در بازجوييها پاي تعداد زيادي از
مجاهــدين و خــانوادههايشــان بــه ميــان کشــيده شــد و دســتگيريهــا ،شــکنجههــا و
محکوميتهاي طوالني را به همراه آورد که بيشترشان گمنام باقي ماندنـد .امـروز هـم
اغلب کساني که از کم و کيف آن فرار اطالع داشتند از ميان رفتهاند .باشـد کـه روزي
خود اشرف دهقاني جزييات آن فرار را به گونهاي که بوده و رخ داده بازگويد.

خودداري از بيان حقايق
يکي ديگر از مشغوليات مهنيام در بند قصر ،قضية تغيير ايدئولوژي بخشـي از
مجاهدين و ماجراي وحيد افراخته بود .در همان روزهاي اولي که در قصر بودم ،قضـية
ترور شريف واقفي و ترور نا موفق صمدية لباف را که منجر به دستگيريش شده بـود و
آنچه را که در اتاق بازجويي ديده و شنيده بودم با خواهرهايم شهين و فاطمه در ميان
گذاشتم .حرفهايم را درسکوت گوش کردنـد .از سـکوت در برابـر همـة آن وقـايع ،از
بيتفاوتي آنها نسبت به سرنوشت سـازماني کـه بـرايم مقـدس بـود و در حـال از هـم
پاشيدن ،متحير ماندم و دلم به درد آمد .امـا در برابـر آنهـا بـه خـودم اجـازة بحـث و
مجادله نميدادم .بعد از چند روز کلنجار با خودم به اين نتيجـه رسـيدم کـه البـد بـه
خاطر پيشگيري از سب استفادة دشمن الزم است از بيان حقايق خودداري کـنم .از آن
پس در مورد آن ماجرا سکوت اختيار کردم.
به مرور با مقررات و برنامههاي روزمرة بند آشنا شدم .چهـرههـاي مجاهـديني
که در بيرون نامشان را شنيده بـودم ،از نزديـک شـناختم .امـا در بنـد قصـر بـرخالف
کميته ايجاد روابط دوستانه به نظرم مشک ميآمد ،خودم هم محتاطتر شده بودم .در
کميته روابط راحتتر و فضا صميميتر بود ،در قصر همـه بـه نظـرم عبـوس و جـدي
ميرسيدند .اواي بيشتر به آشنايي با جوانان مجاهد کشش داشتم و آنهـا را زيـر نظـر
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داشتم .زينت تنها جوان غير مذهبي بود که توجهام را به خود جلب کرده بـود .شـبيه
پسربچهها بود ،با هيکلي کشيده و بلند و عينکي ته استکاني به چشم .وقتـي فهميـده
بودم او به زندان ابد به اضـافة  53سـال محکـوم شـده خـودم را بـا او هـم سرنوشـت
ميديدم .با اينکه هنوز دادگاهي نشده بودم ،ابد را پاي سرنوشت خودم نوشته بودم.
اواي همـه سـر سـاعتي مشـخص در جمـعهـاي دو سـه نفـره بـاهم کـالس
ميگذاشتند .من تنها ميماندم و به تنهايي کتاب ميخواندم يا در حياط قدم مـيزدم.
چقدر دلم ميخواست در آن کالسها شرکت کنم .اما نميدانستم چـه طـور و بـا چـه
کساني؟ فقط در ساعتهايي که سکوت ميشکست با افراد مختلف صحبت مـيکـردم.
روزي فران (رقيه) به سراغم آمد و از من خواست که با هم قدم بـزنيم .بـا هـم از هـر
دري صحبت کرديم ،او از بازجوييهاي من به دقت سئوال ميکرد و من همـه چيـز را
برايش گفتم .او به دقت به حرفهايم گـوش کـرد ،امـا کمتـرين اظهـار نظـري نکـرد.
چندبار ديگر به طور پراکنده با هم صحبت کـرديم و بعـد از مـدت کوتـاهي او اولـين
کسي بود که براي من و زينت با هم کالس گذاشت .بعد از آن بود که کالسهاي مـن
با ديگر افراد طيف فدايي به سرعت شک گرفت .ديري نگذشت که با زينت اخت شدم
و بعد از آن رفته رفته با حميده و سپس نيلوفر به جمع کوچک چهار نفـرهاي تبـدي
شديم که با هم کالس ميگذاشتيم ،تفريح ميکـرديم ،شـلوغ بـازي در مـيآورديـم و
برخي از همبندان جدي و عبوسمان را ميآزرديم .ويدا! بـا اينکـه تـو را آدم خشـکي
ميدانستم و تا به آخر هم کالسي با تو نداشتم ،برايم عجيب بود که تـو هـي وقـت از
شوخيهاي ما آزرده نشدي .حتي وقتي تو را در خواب به تشک و پتويت دوختيم جـز
خنده واکنشي نشان ندادي.
بعد از مدتي به رغم شک و ترديدهاي بسيار ،به تشويق همبنـدان قـديمي ،بـا
هم سن و سالهايمان وجيهه ،فرخ ،فاطمه ا، .حميده  ،زينت و من تصميم گرفتيم بـه
کمک معلمهاي همبند ،خودمان را بـراي گذرانـدن امتحـان ديـپلم دبيرسـتان آمـاده
کنيم .از آن پس بخشي از اوقاتمان را به درس خواندن مـيگذرانـديم .در پايـان سـال
تحصيلي  ،32در امتحانات متفرقه شرکت کرديم و همگي قبول شديم.
در ابتداي ورودم به قصر قضية تغيير ايدئولوژي بخشي از مجاهـدين مهـنم را
آرام نميگذاشت .ويدا! وقتي ميديدم تو با جوانهاي مجاهد مرتب کالس مـيگـذاري
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نگران مي شدم .با بدبيني و شک ريزتـرين کارهـاي شـما را زيـر نظـر مـيگـرفتم .آن
کالسها ،به نظرم به قصد کمک به تغيير ايدئولوژي جوانهاي مجاهد بود .به خصوص
که ميديدم بيشتر مجاهدين نسبت به مذهب ش شـدهانـد .در آن زمـان از آنچـه در
کميته ديده بودم به شدت آزرده خاطر بودم و بـا بـدبيني بـه تغييـر ايـدئولوژي نگـاه
ميکردم .با اين همه ،بعد از مدتي خودم کالسهاي متعددي با همبندان طيف فـدايي
گذاشتم و با مطالعة منظم به تدري از مذهب فاصله گرفتم.
پس از مدت کوتاهي فرشته و سهيال و اعظم از جوانهاي مجاهـد هـم سـن و
سال ما را با پايان يافتن محکوميتشان منتق کردند بـه اويـن و فقـط پـس از ديـدار
صليب سرخ از زندانها اواسط سال  32آزادشان کردند .هر سه پس از آزادي پيوستند
به مجاهدين و فرشته ازهدي در ارديبهشت  27در درگيري مسلحانه کشته شد.

پيامدهاي تغييرايدئولوژي
ديري نگذشت که در همان اواخر سال  ،33مذهبيهاي غيـر مجاهـدِ طرفـدار
روحانيت ،يکهو همة برنامههاي روزمرهشان ،از سفره غذا گرفته تا ساعات ورزش ،اتاق،
درخواست کتاب ،روابط با دفتر زندان و  ...را از غير مذهبيها جدا کردند .بـدتر اينکـه
ديگر با چپها و مجاهدين حرف هم نميزدند ،حتي مسئلة نجـس و پـاکي را هـم بـه
ميان کشيده بودند .از آن همه تغيير رفتار يکبارة همبندانم در حيرت بودم.
بعد از چند روز به تدري فهميديم که اين جدايي به خاطر فتوايي است کـه از
طرف آيتاهلل منتظري و چند تن از روحانيون در اوين ،عليه کمونيستها و مجاهـدين
صادر شده .در آن فتوا تأکيد شده بود که کمونيستها نجس هستند ،نبايد با آنها هـم
کاسه شد و معاشرت کرد .بر اساس اين فتوا طرفداران روحانيت در زنـدان اويـن همـة
برنامهها و زندگي روزمرهشان را به کلي از ديگـر زنـدانيان جـدا کردنـد .مجاهـدين در
مقابله با اين فتوا ،در اطالعيهاي دوازده مادهاي روي وحدت تأکيد کرده و حاضر نشده
بودند سفرهشان را از جريانهاي غير مذهبي جدا کنند.
گفته ميشد که بعد از علني شدن تغيير ايدئولوژي بخشـي از مجاهـدين و رو
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شدن تصفيههاي درون تشکيالتي در بازجوييها و نوشتههاي وحيد افراخته در زندان،
ساواك فرصت مناسبي براي بيشترين بهرهبرداري عليه چپها و مجاهدين را به دست
آورده بود .روحانيون طرفدار خميني و مذهبيهاي افراطـي فـداييان اسـالم و جريـان
مبتلفه را در بندي ويژه در اوين گرد آورده و امکانات رفاهي نظير اجـازة مالقـاتهـاي
ويژه ،کتابخانة مخصوص ،اجازة کالسهاي تفسير قرآن و ...در اختيـار آنـان قـرار داده
بود .در ميان طرفداران فتوا کساني بودند که مبارزه با کمونيسـتهـا را بـراي «حفـ
دين» مقدم بر هر چيز ديگري ميشمردند ،ماندن در زندان را بيهوده ميدانستند و به
تشويق ساواك تقاضاي عفو کردند .در بهمن ماه  32هم در مراسمي معروف به مراسـم
سپاس ،چندين نفر از چهرههاي معروف فداييان اسالم و جريان مبتلفـه نظيـر مهـدي
عراقي ،حبيباهلل عسگراوالدي و ابولفض حيدري که محکـوم بـه زنـدان ابـد بودنـد و
روحانيوني چون محيالدين انواري و مهدي کروبي را با «عفو ملوکانه» آزاد کردند.
در آن اوضاع آشفته که هر روز زمينة رشد تعصبات مذهبي افزايش مييافـت،
آدمي مث خانم شادماني به اشتباه و از سرآزردگي و آدمـي چـون اشـرف ربيعـي بـه
خاطر جايگاهي که در ميان مذهبيها براي خود قائ بود ،به صف مذهبيهاي افراطي
پيوسته بودند.
بدتر اينکه چند ماه بعد با آزاد شدن تعدادي از زندانيان ،خواهرهايم فاطمـه و
شهين همراه دو سه مجاهد ديگر با شنيدن جزييات بيشتري در بارة انشـعاب از زبـان
زندانيان مردي کـه آزاد شـده بودنـد ،تصـميم گرفتنـد سـفره غـذاي خـود را از غيـر
مذهبيها جدا کنند .چند روزي بند در تب و تاب بود و جلسات چند نفره در گوشـه و
کنار به چشم ميخورد .وقتي به سراغ شهين و فاطمه رفتم و از تصميم آنهـا بـا خبـر
شدم ،حيرتزده و وامانده نميدانستم چه بکنم.کاري از دستم بـر نمـيآمـد و شـديداٌ
تحت فشار بودم .با اينکه در آن زمان ،خود من از باورهاي مذهبيام فاصله گرفته و بـه
فداييان پيوسته بودم .اما براي مجاهدين احترام خاصي قائ بودم .ريشههـاي عـاطفي
عميق و محکمي با مجاهدين داشتم .مبارزه را با آنهـا شـناختم و مسـيري کـه تـا آن
دوره پيموده بودم جزيي از وجود و تاريخ زندگي من بود و هست.

رهايي از عذابخانه
ناهيد ر.
پس از چهارماه ،باالخره در شهريور  33مرا براي انتقال بـه زنـدان قصـر صـدا
کردند .وساي ام را جمع کردم و همسلوليهايم را ،که ده نفري ميشدند ،بوسـيدم و از
در بيرون رفتم .وداع با همسلولي هايم کارآسـاني نبـود .ازايـن کـه از آن عـذاب خانـة
تاريک رها ميشدم خوشحال بودم ،اما برسر بقيه چه ميآمد؟ چند نفرشان را بعـد هـا
به قصر آوردند ،و از سرنوشت بقيه بيخبـر مانـدم .زنـدگي تنگاتنـگ و طـوالني درآن
روزهاي سخت بازجويي سرنوشتم را چنان به آنها گره زده بود کـه بـاز شـدنش بـرايم
تصور ناپذير مينمود .نگهبان دستم را گرفته بود و مـرا بـه سـوي سرنوشـت جديـدي
مي برد .درحياط کميته از درِ عقب وانتي بزرگ سوار شدم که پنجره نداشـت .ناگهـان
خودم را در برابر همسرم و دو همپروندهاي ديگرم يافتم .چند زنـداني مـرد ديگـر هـم
بودند که نمي شناختم .يک راست رفتم کنار همسرم نشستم .خندان و شـادان شـروع
کرديم به حرف زدن .انگار نه انگار چه بر سرمان آمده .آنقـدر از ايـن ديـدار نـامنتظره
شگفتزده بوديم که نميخواستيم لحظهاي فرصت از دسـت بـدهيم .همـه تـو حـرف
همديگر ميپريديم ،از همه چيز و همه جا ميگفتيم ،االّ شکنجه و درد .ياد زمانهـايي
افتاده بودم که دسته جمعي به کوه ميرفتيم.
هنوزبه خودم نيامده به قصر رسيديم .شتاب زده چند پرسش کوتـاه از پرونـدة
همسرم و رفقايم کردم .فقط دانستم که احتماالً به سالهاي طوالني محکوم ميشويم.
مرا جلو زندان زنان پياده کردند و تحوي افسري دادند به نام خوش سيرت که
با لهجة غلي ترکي گفت« ،همراه من بيا!» به محوطة زندان زنان که پاگذاشتيم بـوي
تندي به مشامم خورد و کلي زنِ رنگ پريده و تکيده با لباسهاي نامرتـب و کثيـف و
موهاي ژوليده با حوله و قابلمه و آفتابه در دست در رفت و آمد بودند و يکبند فحـش
ميدادند ،بي آن که معلوم باشد خطابشان به کيست .به کلي جا خوردم .اين ديگر چه
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جور زندان سياسي اسـت؟ تـرس بـرم داشـت .هـاج و واج وسـط راهـرو ايسـتادم .زن
نگهباني دستم را کشيد و گفت« ،بـرو وا نيسـا !» مـرا بـه حيـاط و از آنجـا بـه راهـرو
کوچکتري بردند ،در ته راهرو دري با ميلههاي آهني را با کليد بازکردند و فرسـتادندم
داخ بند.
جمعيتي يکدست و خاکستري دورم را گرفتند .وارد زندان زنان سياسي شـده
بودم ،که به ساختمان زندان زنان عادي وص بود .قيافههايي کـه دور و بـرم را گرفتـه
بودند يک جور و خاکستري به نظرم آمدند .با بلوز و شلوارهاي خاکستري ،حتي رنـگ
پوستها هم به خاکستري ميزد .موها همه کوتاه بـود و بشـکلي پسـرانه و يـک جـور
سلماني شده بود .چهرهها جوان و يکدست و يکجور .حتي رفتار و حرکاتشان به نظـرم
يکسان آمد .با تعجْب نگاهم را روي چهرهها گرداندم ،به دنبـال تفـاوتهـا مـيگشـتم،
کسي به حيرت من توجهي نکرد .سرسري پرسشهايي کردند و روي مـرا بوسـيدند و
شتابزده به دنبال کارهاي خودشان رفتند.
من ماندم با چنـد خـانم ميانـه سـال و مسـن .آنهـا را اول نديـده بـودم .سـن
وسالشان ،قيافه و موهاي سر و حرکاتشان با بقيه فرق داشت .فوراً سرِ صحبت را با من
بازکردند .يک نفرشان بعد از احوالپرسي ،شروع کرد از وضع خـودش گفـتن .ايـن کـه
پن فرزند دارد ،شوهرش کاميوندار است و ميخواهد سرش هوو بياورد!
حرف آخرش را انگار نشنيدم يا نشنيده گرفتم .اما باور نکردنيتر برايم اين بود
که زن کاميونداري هم جزو زنان سياسي به حساب بيايد! تصورم اين بود که «انقالبي
بودن» موقعيت بسيار برجسته اي است ،که فقط روشـنفکران صـادق ،نـاب و قهرمـان
ميتوانند در راه آن جانفشاني کنند .تصورم از روشنفکر هـم يکسـري دانشـجو مثـ
خودم و دکتر و مهندسي بودند که در راه انقالب گام گذاشته بودند .حاال چطـور يـک
زن کاميونداري که قرار است هوو هم سرش بيايد توي جريان انقالبي بر خورده است؟
هنوز از تعجب در نيامده بودم که يکي ديگر از خانم هـا شـروع کـرد بـه دادن
يک سري اطالعات در بـارة کسـاني کـه عفـو نوشـته بودنـد يـا بـا سـاواك همکـاري
مي کردند .با حيرت به چند نفري که دورم مانـده بودنـد نگـاه کـردم ،بنظـرم مسـن و
فرسوده آمدند .از سر غرور ،خودم را متفاوت و دور از آنها فرض ميکردم .مانـده بـودم
که چه بگويم و چکار کنم که يکي اززندانيهاي جوان سررسيد و مرا صدا زد و برد بـه
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بزرگترين اتاق بند که بعداٌ فهميدم اتاق  3ناميده ميشود .بي آن کـه نظـرم را بپرسـد
يکي از تختهـاي سـه طبقـه را نشـانم داد و گفـت« ،جـاي تـو اينجاسـت!» اتـاق 3
مخصوص محکوميتهاي دراز مدت بود که بيشتر از چريـکهـاي فـدايي و هـواداران
مبارزة مسلحانه بودند .به دور و بر اتاق نگاه کردم و نظري به راهرو و حيـاط انـداختم.
همه چيز خاکستري بود .تخت ها ،پتوها ،کـف اتـاق ،ديوارهـا و اسـفالت کـف حيـاط،
لباسها و چهرهها ،دلم سخت گرفت .تعدادي در حياط قدم و گـپ مـيزدنـد .عـدهاي
روي تختها مشغول بحث يا کتاب خواني بودند ،تعدادي هـم مرتـب مشـغول رفـت و
آمــد از ايــن اتــاق بــه آن اتــاق و راهــرو بودنــد و ســرگرم کارهــايي کــه درســت ســر
درنمي آوردم .بعداً دانستم که مسئوليت کار روزانه ،رفت و روب و جارو و تميز کـردن
غذا و غيره را بعهده داشتند .به اصطالح «روزکاري» بودند.
حضور هر آشناي قديمي غنيمتي بـرايم بـود .بـه مـرور راه و چـاه زنـدگي در
«جمع» را آموختم و از برنامه ها ،سـاعات مطالعـه ،سـاعات ورزش و واليبـال ،سـاعات
تفريح و جلسات جمعي سردرآوردم .روزهاي اوْل «جمع» براي مـن فقـط بـه مفهـوم
فداييها بود .به بقيه چندان توجهي نداشتم .اصالً تفاوتها و اختالفهـا ميـان نظـرات
مختلف و دسته بنديها را نميديدم .به خصوص که همـه جـوان و يکسـان بـه نظـرم
ميرسيدند .به فکرم هم نميرسيد که کساني هم در زندان سياسـي وجـود دارنـد کـه
مخالف مبارزة مسلحانه هستند .همة فکر و مکرم چريکهاي فدايي بود.
فداييها برايم معناي ويژه اي داشتند .آنهـا بـراي مـن تجسـم همـة آرزوهـا و
اميدهايم بودند .تصورم اين بود که مرا فوراً در جمع شان جذب خواهند کرد و محبـت
و عاطفه شان را به من ارزاني خواهند داشت .تمـام کمبودهـاي عـاطفي و انسـانيام را
جبران ،و مْ هم تر اين که همة آرزوهـايم بـراي دسـت يـافتن بـه برابـري و عـدالت را
متحقق خواهند کرد .از آنها خواهم آموخت و در اتحاد و هماهنگي کام در زندان بـه
مبارزه ادامه خواهيم داد .در بيرون ،وقتي از زنداني سياسي دفاع مـيکـردم و در بـارة
قهرمانان سرشناس مطلبي ميخواندم ،تصورم اين بود کـه آنهـا در زنـدان کـاري جـز
تعيين خط مشي و نقشه کشيدن ،مبارزة مخفيانه بازنـدانبانان ،و شـعاردادن واعالميـه
نوشتن نمي کنند .تصورم از کارهاي مخفي هم بيشتر همان کارهاي نيمه جيمزبانـدي
بود که من و دوستان هم کالسيام در بيرون ميکرديم؛ ردگم کردن ،سرکالس نرفتن،
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يواشکي جزوه خواندن ،قرارهاي مخفي در خيابـانهـا گذاشـتن و غيـره .دائـم لحظـه
شماري مي کردم که چه وقت مرا به « جمـعشـان» فـرا خواهنـد خوانـد و مـأموريتي
مخفي به عهدهام خواهند گذاشت.
چند روزي گذشت و نوبت به «روزکاري» من رسيد .شش هفت نفري بـوديم،
دور هم نشستيم و کار روزانه را ميان خودمان تقسيم کرديم .نظافت اتـاق هـا بـه مـن
افتاد .هر اتاقي را که مي رفتم تميز کنم ،کلي زيرسيگاري ک وکولـه و کثيـف را بايـد
ازگوشه و کنار جمع ميکردم .از فرط دلزدگي خنده ام گرفتـه بـود از ايـن کـه جمـع
کردن اين همه زيرسيگاري کثيف چه ربطي به آن تصورات من از مأموريتهاي مخفي
دارد؟ هرچه بيشتر تو بحر کارها و چهرههـاي سرشـناس مـيرفـتم ،مـيديـدم هـي
چيزشان با تصورات من از يک قهرمان نميخواند.
پس از يکي دو هفته هم که مرا دعوت کردند در برخي از«کالس ها» شـرکت
کنم ،شگفت زده ديدم آنجا هم هي بحثي بر سر «خط مشي» و برنامة مبارزه در کار
نيست .فقط کتاب خواني و تفسير و توضيح خوانده ها ست.
ديري نگذشت که توّهمهايم نقش بر آب شد .ميديدم کـه بعضـي از دوسـتان
قديم من هم تغيير کرده و اصالً حوصلة بحثهاي سابق را ندارند .خودم هم بـه مـرور
زمان متوجه شده بودم که انتظاراتم و توقعـاتم چنـدان همخـواني بـا وضـعيت زنـدان
ندارد .به خصوص بعد از چند باري که رئيس زندان با کلـي سـرباز و نگهبـان بـه بنـد
ريختند و همة وسايلمان را بازرسي کردند و کتابها و نوشتهها را با خـود بردنـد .کـم
کم پرسشهاي جديدي برايم مطرح شد« ،آيا مي توان درزندان همواره با مشـت گـره
کرده و شعار دربرابر زندانبان ايستاد؟»
متوجه شده بودم که بيش از هر چيز نيازي غريب به رابطهاي محکم و رفيقانه
دارم تا پناهگاه و راهنمايي برايم باشد .نياز به تاييد شدن و گرمـاي رفـاقتي اطمينـان
بخش دارم ،و نه مشت گره کردن و انجام يـک مأموريـت مخفـي .بـه مـرور خـودم را
پختهتر و منطقيتر احساس مي کردم .اما همچنـان در تـالش بـودم کـه بـه بيـرون و
فرزندم نينديشم ،بلکه نيازهاي عاطفيم را در «جمع» بيابم .در بيرون آموخته بودم بـه
احساس هاي عاطفيم توجه نکنم .پذيرفته بودم کـه وابسـتگيهـاي عـاطفي بـا مشـي
چريکي و خطرات مداومي که يک «انقالبي» با آن روبرو است نميخواند .هر احساسي
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که از درونم سر برميآورد وحشتزده کنار مـيزدم .مـيترسـيدم «روحيـة انقالبـي» و
مقاومتام را از دست بدهم.
اما مـي ديـدم بـه رغـم روحيـه و شـور انقالبـي در بسـياري از همبنـدانم ،آن
هماهنگي مورد انتظار و آن صميميت و عاطفة عميقي کـه در پـي آن هسـتم ،دسـت
يافتني نيست .درعوض بعضي سختگيريهاي جا و بيجا بر سر طرز لباس پوشيدن ،بـر
سر تنظيم برنامههاي روزمره  ،پارهاي تنگ نظريهاي گروهي ،تحريم کـردنهـاي بـي
مورد و به مورد ،به پر و پا پيچيدنهاي بيهوده ،خرد خرد برايم آزار دهنده شـده بـود.
دچار افکار متناقضي شده بودم ،اما جـرأت نداشـتم پـيش خـودم هـم بـه ترديـدهايم
اعتراف کنم .مي ديدم مث روزهاي اول ورودم به قصر ،فکر نميکنم .رفتـه رفتـه بـه
خانم هاي مسني که روز اول مغرورانه در مهنم کنار گذاشـته بـودم ،احسـاس احتـرام
مي کردم .براي خانم کريمي که به خـاطر کمکـي انسـاني بـه خويشـاوندش آن همـه
شکنجه شده و با پن تا بچة قد و نيم قد در زندان مانده قلباٌ احترام ميگذاشتم .ديگر
از ديدن خانم فرح که حکم ابد گرفته بود ،اما هر روز عصر با بلوزهاي رنگي و موهـاي
بور بلند و آراستهاش در آن حياط تنگ و خاکستري قدم ميزد ،عصبي نمـيشـدم .در
عين آن که هنوز طرز راه رفتنِ شق و ورق با سرافراشته و طرز حـرف زدن پـر تحکـم
رفيقِ همکالسيام نيلوفر نيز به من روحيه ميداد.
در آن تجربة کوتاه ،اما فشرده به جايي رسيده بودم که ميتوانستم هـم بـراي
فداييها احترام ويژهاي قائ باشم ،هم پارهاي بحثهاي سياسيکارهـا در مخالفـت بـا
مشي مسلحانه به نظرم درست برسد .هم تحريم کردن عفو برايم جذابيت داشته باشد،
هم از روحيه و شخصيت برخي از همبنداني کـه عفـو نوشـته بودنـد خوشـم بيايـد و
برايشان احترام قائ باشم .هم پارهاي سختگيريها در برنامههاي روزمره برسر تقسـيم
غذا ،اتاقها و تعيين تکليف در ديدن يا نديدن برنامههاي تلويزيوني به نظـرم ضـروري
مي آمد ،هم آزاد گذاشتن افراد در انتخاب و تصميم در مورد آنچه ميخواهند بپوشـند،
بخورند و يا در تلويزيون نگاه کنند به نظرم الزم بود .هم ديدگاه چريکـي را در الويـت
ندادن به کار تئوريک قبول داشتم ،هـم بحـث سياسـي کارهـا در بـارة اهميـت نقـش
تئوري برايم جالب بود.
با اين که حالتي از بي اعتمادي در من شک گرفته بود ،امـا سـعي مـيکـردم
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مشکالت و درگيريهاي دروني و وازدگيم را با بعضي دوستان مطرح کنم .ويـدا! يـادم
ميآيد يکبار از طريق فريده ا .که رابطة خوبي با هم داشتيم ،يک قـرار مالقـات! از تـو
گرفتم .از نظر من نقش تعيين کنندهاي در محـيط داشـتي .بـا اينکـه هـي صـحبت
خصوصي با تو نداشتم ،ولي به نظر ميرسيد به نسـبت انعطـاف پـذيرتر باشـي .در آن
جلسة سه نفره نگرانيهاي خودم را از تنگي فضاي فکري جامعة کوچکمان با تو مطرح
کردم .تو با عالقه و توجه به حرفهايم گوش سپردي ،امـا آخـر سـر لبخنـدي زدي و
سکوت کردي .از آن همه بيتفاوتي تعجب کردم و از تـو دلخـور شـدم .سـالهـا بعـد
متوجه شدم که موضوع ،پيچيدهتر از آن بود که با حرف يک نفر قاب ح باشد.

استيصال
در اين ميان تجربة دردناك فريده هم به تناقضهايم بيش از پـيش دامـن زد.
فريده را در زندان قصر شناختم .بيست و دو سه سال بيشتر نداشت .خوش سيما بـود،
با هيکلي ظريف و الغر .هميشه درگوشه اي کز کرده بود و با هيچکس حرف نميزد .با
نگاهي غمگين به دور دستها خيره ميماند .کسي هم چندان توجهي به او نداشت.
چند بار کوشيدم سرصحبت را با او باز کنم ،اما با چند جملة کوتـاه سـر و تـه
صحبت را هم ميآورد .از جملههاي کوتاه و تلگرافي او فهميده بودم که تنهـا جـرمش
اين بود که برادرزاده ،يا خواهرزادة متواريش را يکي دو شب در خانهاش پناه داده بـود.
به همين جرم ،کلي شکنجهاش کـرده بودنـد و نشـاني مخفيگـاه بـرادرزادهاش را از او
مي خواستند .اما او به راستي از همه چيز بي خبر بود .بعد هم فکـر کـنم بـه دو سـال
زندان محکومش کرده بودند .چنان ازشکنجهها و منطق کور بازجوها ترسيده بـود کـه
تصور ميکرد کوچکترين کالم يا رابطه با بقية زندانيهـا جـرم ديگـري بـه پرونـدهاش
اضافه ميکند.
ترس و ضعف ،براي ما که واالترين ارزشهايمـان «انقالبـي بـودن» و مقاومـت
سرافرازانه بود ،امري نابخشودني به حساب ميآمد .کسي که زندان و خشونت دسـتگاه
ساواك را نميتوانست با سرافرازي تاب بياورد و به فکر بيرون رفتن از زندان ميافتـاد،
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به موجودي «مشکوك» و غير قاب اعتماد تبدي ميشد .به تجربـه مـيدانسـتيم کـه
ساواك از اين ضعف براي واداشتن به همکاري بيشترين بهرهبرداري را ميکند.
به زندان که مي افتادي ،چه جرمي مرتکب شده بودي چه نشده بودي ،خواه نا
خواه راه بازگشت نداشتي .ناگزير سرنوشتات با سرنوشت همبندان گره ميخورد.
فريده ،هم مي ترسيد و هم فکر و مکرش بـه بيـرون از حصـارهاي زنـدان ،بـه
خانواده و عزيزانش تعلق داشت .هي پيوندي با همبندان احساس نميکرد .تنهـايي را
انتخاب کرده بود ،و تنهايش گذاشته بـوديم .تنهـايي در ميـان «جمـع» ،جمعـي کـه
حضورش هر لحظه خواه ناخواه بر تو تحمي مي شود ،به نظرم بدترين و سـختتـرين
نوع تنهايي است .تنهايي فريده نگرانم مي کرد .شايد چون خودم هم از تنهايي وحشت
داشتم .از خود ميپرسيدم« ،چه طور ميتونه اين تنهايي در جمع رو تحم کنه؟»
به راستي هم تحم نميکرد .روز به روز تکيدهتر و ضعيفتر ميشد .کـم کـم
دچار حملههاي عصبي هم ميشد و رنگ چهرهاش به زردي زردچوبه شده بود .هرچـه
زمان ميگذشت ،بيماريش شدت مييافت .گاه دو يا سه بار در روز دچار حمله ميشد.
هرچه وضع روحيش وخامت بيشتري مييافت ،تنهاتر ميماند .ديگرکسي به سـراغاش
نميرفت ،جز گه گداري يکي از پزشکهاي بند .در پاسخ به پرسشهـاي پزشـک بنـد
ميگفت« ،دارم ديوونه مي شم ،فحشهاي زشتي بـه سـرم مـيزنـه!» نمـيدانـم چـه
فحشهاي زشتي بود که او آن قدر از فکرش ميترسيد .هرچه بـود ،عجـز و استيصـال
سراپايش را فراگرفته بود .گاه سرش را محکم ميکوفت به ميلههاي آهني تخت.
با اين همه ،ساواك دست از سرش بر نمـيداشـت .هـر ده پـانزده روز او را بـه
دفتر زندان احضار ميکردند .البد براي همکاري و نوشتن عفو؟
نگرانش بودم .نگاهش حالت غريبي پيدا کرده بود .گويي به جـايي فـراي ايـن
جهان چشم دوخته بود .به مرگ؟ جرأت پاسخ به اين پرسش را نداشـتم .فقـط وقتـي
که درِ مستراح را از تو قف کرد و با چنـد گـره محکـم روسـري راه نفـس کشـيدن را
برخود بست ،در رنگ چهرهاش که به سياهي ميزد ،حضور مرگ را باورکردم.
آيا با نجات او ،توانستيم به راستي حضور مرگ را از وجودش بزداييم؟ ديگـر از
سرنوشتش خبري نيافتم .او را از بند قصر بردند.
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خودسازي
زهره
انتقــاد و انتقــاد از خــود و«خــود ســازي» مکمـ هــم بودنــد و بــراي بيشــتر
جريانهاي سياسي چپ ،در آن سالها شيوهاي راي بود و اهميتي ويـژه داشـت .مـن
هم پس از پايان تحصيالت دانشگاهي گرچه با هي تشکيالتي رابطه نداشـتم ،امـا بـه
اين فکر بودم که براي «خود سازي» بروم در يک کارخانه کار کنم که دستگير شـدم.
تصور من همچون بسياري از هم دانشکدهايهايم اين بود که خصلت کارگري بهتـرين
خصلت هاست و با کار در کارخانه ميتوانم به خصـلت کـارگري دسـت يـابم .خصـلت
کارگري را هم با «آگاهي طبقاتي» و «روحية انقالبي» يکي ميگرفتيم.
در دانشگاه نيز مهمترين خط و مرز سياسي ما با خصلت و معيارهـاي اخالقـي
در رفتار (متين و سنگين) و طرز پوشاك (گشاد و ساده و تيره رنگ) تعيـين مـيشـد.
اگر پوشاك کسي خارج از عرف بود يا رفتاري آزاد داشت و زياده ميخنديد فوراً انـگ
سبک و جلف و بورژوا ميخورد و از گردونة پارهاي مناسبات خارج ميشد.
سال اولي که وارد دانشگاه شدم ،با همين خـط و مرزهـا بـود کـه افـراد يـک
محف دانشجويي با من تماس گرفتند .يکي از همشاگرديهايم که از طرف آن محف
با من تماس داشت و به اصطالح مسئول من بود با بهـروز راد ،دانشـجوي رياضـيات و
رهبر گروهشان ارتبـاط مسـتقيم داشـت .آنهـا خـود را پيـرو انديشـة مائوتسـه تنـگ
مي دانستند و قصد داشتند الگـوي انقـالب چـين را در دهـات خراسـان پيـاده کننـد.
معيارهاي اخالقي ويژه اي را هـم در مناسـبات گروهـيشـان اعمـال مـيکردنـد و بـه
استقالل شخصي افراد باور نداشتند .در زندگي روزمره و شخصي اعضـاي محفـ شـان
مداخله مي کردند و معتقد بودند عشق و عواطف خصوصي نبايد در مبارزه وجود داشته
باشد .نامههاي خصوصي مرا از دفتر دانشکده بر ميداشتند و مرا بـه خـاطر رد و بـدل
نامههاي عاشقانه با همسر آتيام مورد انتقاد قرار ميدادند .به خاطر اين که بـه دعـوت
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کميتة دانشجويان در مراسم هفتم و چهلم مرگ کشتيگير معروف ،غالمرضا تختي در
راهپيمايي عظيمـي کـه بـا شـعارهاي «قاتـ ننگـت بـاد!» و «بازاريـان ،دانشـجويان،
کارگران ،دهقانان اتحاد ،اتحاد» شرکت کرده بودم مرا سرزنش ميکردند .بعد هـم بـه
خاطر اين که تختي را قهرمان ملي ميدانستم ،مرا به مليگرايي متهم و ارتباطشـان را
با من قطع کردند .جالب اينکه از اولين گروههايي بودند که ساواك با دسـتگيري همـة
اعضاء گروه ،در اواخر دهة  ،21مصاحبه و ندامت رهبرانشان را از تلويزيون پخش کرد.
اما ،بعدها ديدم که اين نوع معيارهاي اخالقي و ارزشگذاري خصـلتي ،خـاص
اين جريان يا آن جريان نبود .تقريبآ همة جريانهـا و تشـک هـاي سياسـي فعـال در
دانشگاه ،از طرفداران فدايي ها و مجاهدين تا مخالفـان مشـي چريکـي و جريـانهـاي
طرفدار الگوي چين يا شوروي و غيره ،خود را کمابيش پايبند به ايـن دسـت معيارهـا
ميدانستند .ولو افرادي هم پيدا ميشـدند کـه شخصـيتي مسـتق تـر و آزادمـنشتـر
داشتند و در مناسبات گروهي به پارهاي از اين دست معيارها تن نميدادند.
ايــن درك از «آگ ـاهي طبقــاتي و روحيــة انقالبــي» کــه در عم ـ بــه نــوعي
کارگرستايي و فقرستايي مي انجاميد ،در زندان هم مسـلط بـود« .ارزشهـاي اخالقـي
پرولتري و انقالبي» که بيشتر ما در زندان خود را پايبند بـه آن مـيدانسـتيم موجـب
شده بود که پيش از هر چيز همديگر را زير مره بين بگـذاريم و هـر سـليقة شخصـي،
طرز پوشاك و خورد و خواب را به خصلتهاي بورژوايي نسبت بدهيم .با اين کار خـواه
ناخواه به فضايي دامن ميزديم که همه به ناگزير در آن مستحي مـيشـديم و زمينـة
ابراز شخصيت و آزادي فردي از ميان ميرفت و جرأت ابراز آن کاهش مييافت.
با اين درك ،وقتي مسئوليت تلويزيون را به عهده گرفتم چون همة برنامهها را،
بجز چند استثناء ،چرت و پرت ميدانستم و بسياري فيلمها ،شوها ،آوازهـاي گوگـوش
وغيره به نظرم غير قاب ديدن بودند ،اجازه نميدادم کسـي تلويزيـون را روشـن کنـد،
مگر به تشخيص خودم.
هر وقت بعضي از سياسي کارها ،يا همبنديهاي ديگر ميخواستند برنامهاي را
ببينند ،ساعتها بحث و جدل و انتقاد ميکـردم کـه نمـي شـود و نبايـد هـر موضـوع
چرندي را تماشا کرد .يعني براي ديگران تعيين تکليف ميکردم که چه بايد ببيننـد و
چه نبايد ببينند .اين کار به نظرم خيلي هم مسئوالنه ميآمـد .خـودم را پيشـاهنگ و
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مارکسيست مـيدانسـتم و تصـورم ايـن بـود کـه بـا مسـئوليت بـه منـافع همبنـدانم
مي انديشم ،ولي خود آنها متوجه نيستند .از خودم هم نميپرسيدم که ديدن يا نديدن
برنامههاي تلويزيوني چه ربطي به مارکسيسم دارد؟
در آن سال ها ،مارکسيسم بيشتر مفهومي سمبوليک داشـت ،سـمبول مبـارزه
براي عدالت و برابري .اين بود که خيلي از ما جوانها بيآنکه مطالعهاي داشته باشـيم،
خودمان را مارکسيست ميدانستيم .ساواك و رژيم هم هر کسي را کـه از آن وضـعيت
ناراضي بود کمونيست و مارکسيست ميخواند .در ورقهاي هم که بازجو براي فرستادن
من به دادگاه تهيه کرده بود ،متهم بودم به مارکسيست بودن ،اگـر چـه حاضـر نشـده
بودم پاي آن امضاء بگذارم.
دربند قصر اکثريت با ما فـداييهـا بـود ،اضـافه بـراين کـه مجاهـدين و سـاير
مذهبي ها هم مث ما فکر ميکردند ،يا ما مثـ آنهـا فکـر مـيکـرديم .بـه هـر رو ،بـا
رأيگيري حرفهايمان را در عم پيش ميبرديم.
سياسيکارها يا کساني که بعدها به جريانهاي خط  5معروف شـدند هـم ،بـه
نظر من ،اساس طرز فکرشان با ما چندان تفاوتي نداشـت .آنجـا کـه بـا مـا يـک صـدا
مي شدند ،مث مخالفت با برگزاري مراسم جشن نوروز ،در زورگويي به همبنـديهـاي
خواهان برگزاري مراسم عيد ،سختگيرتر و نامنعطف تر از ما هم بودند .آنها ميگفتنـد
جشن نوروز جشن شاهان است .ما هم فکر ميکرديم چون نوروز جشني سنتي اسـت،
مارکسيستها نبايد آن را جشن بگيرند.
اکثريت بند زنان در قصر به طور کلي با برگـزاري بسـياري جشـنهـا مخـالف
بوديم ،مگر جشنهاي مربوط به بزرگداشت هاي انقالبي و برنامههايي نظير سـرودهاي
انقالبي و آوازها و رقصهاي محلي و تئاتر.
حتي پس از ديدار صليب سرخ در سال  32که سـختگيري زنـدانبانان کـاهش
يافتــه بــود ،فضــا بازترشــده بــود واجــازه داشــتيم بعضــي از وســاي مــورد نيازمــان را
ازخانواده ها دريافت کنيم ،سر اين موضـوع کـه سـفره و فنجـان رنگـي از خـانوادههـا
بخواهيم ،کلي بحث و انتقاد داشتيم .آخرسر هم نگذاشتيم که رنگ وارد زنـدان شـود.
يادم ميآيد ،ويدا! تو پافشاري مي کردي که فنجـان رنگـي درخواسـت کنـيم .مـن در
جلسهاي خصوصي ،رسماً به تو انتقاد کردم کـه مـيخـواهي مـا را بـه رنـگ و ظـواهر
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زندگي دلخوش کني ،در حالي که ما بايد بي نياز از ظواهر زندگي بورژوايي به مبارزه و
مقاومت ايمان داشته باشيم .با اين که تو در صف فداييها بودي ،اما بسياري از مـا تـو
را آدم ليبرالي ميدانستيم .تعدادي از ما فداييها پشت سرت ميگفتيم« ،ول کن بابـا!
ويدا آدم ليبراليه به حرفهاش نبايد گوش داد»
جالب اين بود که سياسيکارها هم به تو انگ ليبرال ميزدند ،به خصـوص کـه
مالفه دوزي جمعي را هم تو در زندان بـاب کـرده بـودي ،کـه از نظـر آنهـا کـاري پـر
زحمت ،بيهوده و نشانة گرايشهاي ليبرالي بود.
به اين ترتيب ،بر سر بسياري از مسائ مربوط به زندگي روزمره ،هميشه يـک
عده اي در اقليت ميماندند و مجبور ميشدند به تصميمهاي اکثريـت يـا بـه اصـطالح
«جمع» تن بدهند.
سياسي کارها کـه در تـوازن قـواي درون بنـد در اقليـت بودنـد ،مـيگفتنـد،
«اکثريت هميشه بر حق نيست» .ما هم استدالل قانع کنندهاي در برابرشان نداشـتيم.
قويتر بوديم و در عم حرفمان را پيش ميبرديم .در آن سالها تصورم ايـن بـود کـه
ايدهال هايم عين واقعيت است و وظيفه دارم آنهـا را بـه هـر نحـوي شـده بـه کرسـي
بنشانم .اين طرز فکر همان چيزي بود کـه بيـرون از زنـدان ،هـر شـب از راديـو پکـن
ميشنيدم که «قدرت از لولة تفنگ بيرون ميآيد!»
بــراي خودمــان مأموريــت نجــات مــردم را قائ ـ بــوديم و بــه قــول مــارکس
ميخواستيم ،به زور مردم را به بهشت ببريم .طبعاٌ براي رساندن مردم به مقصدي کـه
خيال ميکرديم «بهشت روي زمين است» ،دست به «امر و نهي» ميزديم و در همـة
کارها براي خودمان «حقانيت» قائ ميشديم.
اما پس از سالها ،در تجربـههـاي تلـخ و سـخت و در زيـر فشـارهاي زنـدگي
روزمره آموخته ام که اگر قرار باشد مسائ از زاويه «برحق بودن» يا «بر حـق نبـودن»
سنجيده شود ،به ناگزير بـه اعمـال زور و سـر آخـر بـه خشـونت مـيانجامـد .مسـائ
اجتماعي را فقط در صورتي که از جنبـة احتـرام بـه آزادي و حقـوق انسـاني در نظـر
بگيريم ،ميتواند به زورگويي نينجامد .حال چه در موقعيـت اکثريـت و موضـع قـدرت
باشيم ،چه درموقعيت اقليت و موضع ضعف.
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امروز ،تازه به اين نتيجه رسيده ام که هرنوع تعيين تکليف براي ديگران ،اعمال
زور و نوعي «نهي از منکر و امر به معروف» است ،که ما به آن نـام «انتقـاد و انتقـاد از
خود» داده بوديم.
با اين همه ،نبايد قرامـوش کـرد کـه زنـدان زنـان سياسـي در دوران شـاه بـا
کــالسهــا و برنامــههــاي مطالع ـاتي ،بــا ورزش و بــازيهــاي دســته جمعــي ،حتــي
مجسمهسازي  ...و روابط نسبتاٌ انسانيتر و همبستگي در برابر زندانبانان ،در شرايط آن
سالها مدرسه اي بود سياسي .به قول حاج داود ،مسئول زندان قزلحصار در جمهوري
اسالمي« ،مدرسة چريک سازي و انقالبي پرور بود» .مي دانيم که بسياري از همبنـدان
بعد از آزادي هريک به نوعي در صحنة سياسي فعال ماندند.

تنهايي
نوشين
رفتارم را با پري هنوز که هنوز است فراموش نکـردهام .پـري بـا قـدي کوتـاه،
موهاي خرمايي ،پوستي سفيد و چشماني روشن ،چهرة نسبتاٌ زيبايي داشت .وارد بنـد
قصر نشده ،پشت سرش پ پ ها شـروع شـد« ،آدم مطمئنـي نيسـت ،جلـوش حـرف
نزنين!» و غيره .نميدانستم چه دليلي براي مظنون بودن او وجود دارد .اما من هـم از
همان اول از سر احتياط سعي ميکردم اصالٌ با او روبرو نشوم.
در هي کالسي شرکت نداشت .توي حياط تنهايي قدم ميزد ،حتـي در بـازي
واليبال هم راهي نداشت .همة درها به رويش بسته بود .يادم مـيآيـد روزي کـه گـارد
زندان براي بردن چند تن از زندانيان به بند حمله کرد ،او خود را از جمع کنار کشيد.
از آن پس شک نسبت به او به يقين تبدي شد .و من از خودم مـيپرسـيدم« ،آيـا بـه
دلي اينکه با ساواك همکاري ميکنه از جمع کنار ميکشه؟ يا از ترس اينکه مـا فکـر
نکنيم قصد گزارش داره با جمع قاطي نميشه؟»
با اين همه ،در آن زمان عمق معناي اين تنهايي و بن بسـت را نمـيفهميـدم.
همه چيز برايم با معيارهاي مقاومت و قهرماني محک مـيخـورد .گيـر کـردن انسـاني
ميان فشار ساواك و زندان از يک طرف ،و تنها ماندن در ميان جمعي کـه از صـبح تـا
غروب با آن سروکار دارد ،برايم چندان قاب تأم و طبعاٌ قاب فهم نبود.
چند روز بعد از حملة گارد ،صبح که توي صف دستشويي ايستاده بودم ،پـري
پشت سرم بود .به او اعتنايي نکردم .نوبت به من که رسيد ،آب با فشار از لولـه بيـرون
زد ،به کاسة دستشويي خورد و به اطراف پاشيد .خودم را به سرعت کنار کشيدم و آب
لباس پري را خيس کرد .چند بار از من خواست که شيرآب را ببندم ،اما من بي اعتنـا
به خيس شدن او شير را به عمد باز گذاشتم .در حـالتي دوگانـه مانـده بـودم ،از يـک
طرف دلم ميخواست حق پري را کف دستش بگذارم ،از طرف ديگر احساس ميکردم
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رفتارم ناجور و کينه توزانه است .شيرآب را که بستم ،لباسهاي پـري حسـابي خـيس
شده بود .نگاهي عاجزانه به من انداخت و از دستشويي بيرون رفت .از شرم خيس عرق
شدم.
اما پري تنها موردي نبود که ميان جمع تنها مانده بود .دوران ،دوران قهرماني
بود و نشان دادن ضعف در مقاب ساواك نابخشودني.
پيش از منتق شدن به قصر ،در سلول عمومي کميته دختري بـا مـا بـود کـه
صادقانه از ما ميخواست جلوي او از مسائ سياسي ،پرونده و بازجويي حرف نزنيم .به
خاطر شوهرش دستگير شده بود ،نه به دنبال کار سياسي بود و نه قهرماني و مقاومت.
به دنبال آزاد شدن بود ،اما نميخواست با ساواك همکاري کند.
مشک او آنجايي بود که از همه چيز ميترسيد .حتي از م دستهاي چرکين
من که به قصد خودکشي رگ آن را زده بودم .از ما مصرانه ميخواست که قضيه را بـه
بازجوها خبر بدهيم ،مبادا بهانـهاي بـه دسـت آنهـا بدهـد .بـيتوجـه بـه اينکـه قصـد
خودکشي از نظر ساواك جرم به حساب ميآيد ،آنقدر پافشاري کرد که مـن بـا تقبـ
احتمال شکنجة دو باره ،ناچار شدم مسئوليت اطالع دادن به نگهبان را خودم به عهده
بگيرم.
وضعيت او براي بقيه چندان قاب فهم نبود ،بيشتر به ضـعف در برابـر دشـمن
تعبير ميشد .همه از دستش کالفه بودند .با اين همه فضا در کميته مثـ قصـر نبـود،
زير فشار بازجويي همدلي و بخشش کمابيش عم ميکرد .من هم تازه از بيرون آمده
بودم و «ضعف» او برايم چندان مهم نبود .به چهـرة اسـتخواني و زرد ،رفتـار هميشـه
ملتهب و بي تاب او با حالتي از ترحم نگاه ميکردم .با اينکه گـاه از دسـتش حـرصام
ميگرفت ،اما توجيهام اين بود که«اين بيچاره کارهاي نيست و الکي با ما برخورده!»
ولي در قصر وضعيت فرق ميکرد .اگر کسي مشکوك به حساب ميآمـد ،زيـر
بار سنگين تنهايي در جمع از يک طرف و خشونت و فشار ساواك از طرف ديگـر ،گـاه
به افسردگي شديد وحتي به رعشه و غش دچار ميشد.
مهرو هم با جثة نحيف و الغرش به رعشه و غش دچار شده بود .اما روزي کـه
گارد به بند حمله کرد ،او به جمع پيوست .روزهـاي بعـد از حملـة گـارد ،فضـاي بنـد
عوض شده و حال و هواي ديگري به خود گرفته بود .همبسـتگي جـاي بـدبينيهـا را
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گرفته ،رفتارها ماليمتر و نگاهها مهربانتر شده بود .در آن روزها حالت و روحية مهـرو
هم به کلي تغيير کرده بود .او که هميشه از جمع برکنـار بـود فرصـتي يافتـه بـود تـا
خودش را با جمع همبسته و همدل نشان بدهد .با اين و آن از ماجراي حملـة گـارد و
رفتار خشن زندانبانان حرف بزند ،در جمع و جور کردن وساي درهـمريختـه شـرکت
کند .در آن روزها مهرو ديگر آن مهروي سابق نبود ،لبخندي بر لبـانش نشسـته بـود،
چهرة رنگ پريدهاش گ انداخته و برقي از شادي در چشمان بيفروغش راه يافته بود.
از آن پس ،همواره با اين پرسش روبرو بودم که برکنار مانـدن يـک همبنـد از
جمع بر چه اساس و چه دليلي قاب توجيه است؟ با خودم ميانديشيدم اگر زنـدانياني
نظير مهرو ميتوانستند بدون واهمه از قضاوت ،درد دلشان را بـاز کننـد و از «ضـعف»
خودشان با همبندانشان حرف بزننـد ،شـايد واهمـه و وحشـتشـان از سـاواك کمتـر
ميشد و زمينة مقاومت برايشان فراهم ميآمد .در اين ميان تفـاوت ميـان همکـاري و
ضعفهاي انساني هم روشن ميشد .اما چنين فضاي منعطف و همدلي بـا ضـعفهـاي
انساني وجود نداشت .همه چيز به بي اعتمادي و ترس دامن ميزد.
وحشت از ساواك از يک سو ،و ترس از همکاري و گزارشدهـي بـه سـاواك از
سوي ديگر دست به دست هم ميداد و فضاي نامنعطف و خشکي به وجود ميآورد که
تر و خشک را با هم ميسوزاند .و در اين وضعيت ما هم ناخواسته به نـوعي بـه فضـاي
سرکوب دامن ميزديم.

آب بازي
نسرين
مرداد ماه سال  32بود .تعدادمان در بند قصر از  731نفر بيشـتر بـود و هـواي
گرم و دم کرده توي اتاقها تحم ناپذير شده بود .مرتب مي رفتيم توي حيـاط و زيـر
ساية ديوارهاي بلند آن ،يک نفره يا دو سه نفره قدم ميزديم .آن روز هم بعد از ناهـار
به روال معمول ،بيشتر همبنديها رفته بودند توي حياط .قدم ميزدند و با چهرههـاي
عرق کرده و برافروخته داشتند بحثهاي جدي ميکردند .روزکاريها هـم کنـار شـير
آب و چاهک گوشة حياط با جديت تمام مشغول شستن ظرفهاي ناهار بودند.
وقتي با حميده و زينت و نيلوفر وارد حياط شديم از ايـن همـه جـديت در آن
گرماي وانفسا بياختيار خندهمان گرفت و مث هميشه در اين طور مواقع ،بـدون قـرار
قبلي ويرمان گرفت آن فضاي جدي را بشکنيم .پريديم وسط حياط به شـلوغ کـاري و
سر به سر همبندان گذاشتن .در حالي که دنبال هم مـيکـرديم بـه شـير آب نزديـک
شديم ،خود به خود دستم را به سر شـير چسـباندم و آب بـا فشـار بـه سـر و صـورت
روزکاريها ريخت .فارغ از نگاههاي تند همبندان با چرخاندن دستم سراپاي حميـده و
زينت و نيلوفر را خيس کردم و قاه قاه خنديدم.
نظم حياط بهم ريخت بعضي با خنده به گوشهاي پناه بردند تا خـيس نشـوند،
بعضي با عصبانيت از ما خواستند دست از بيمزهگي برداريم .ما چند نفـر بـه اصـطالح
بچه مدرسهايها ،انگار نه انگار ،به شير چسبيده بوديم و همديگر را حول مـيداديـم و
خيس مي کرديم .نگهبان توي حياط چرتاش پاره شده بـود و بـا خنـده بـه مـا نگـاه
ميکرد.
در اين ميان يکي از مادران بند که با جديت داشت راه ميرفت و در آن فضاي
شلوغ حتي از گامهاي تندش نکاسته بود ،ناگهان به طرف ما آمد و خشـمگين هشـدار
داد« ،خجالت نميکشين! خودتون رو خيس ميکنين و پستونهاتون رو جلو نگهبـان
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بيرون مياندازين!»
خنده بر لبهايمان خشک شد و لذت خنکي آب ،انگار دود شد و به هوا رفت.
حميده با جثة ريز و نسبتاٌ تپ اش با سرتقي نگاه شيطنت آميزش را مستقيم به چشم
مادر دوخته بود و لبة کتش را در دستهاي تپ و کوچکاش ميفشرد .نيلوفر که قـد
بلندي داشت و عينکش را برداشته بود و از دور خوب نميديد ،هنوز ته ماندة خنده بر
لبش بود ،اما نگاهش را پايين انداخته بود .زينت دستهايش را به کمـر زده بـود و بـا
پاهاي نيمه باز مث پسربچههاي تخس بربر به مادر نگـاه مـيکـرد .مـن کـه از کلمـة
پستان با غلظتي که تلف شده بود سرخ شده بودم ،نگاهي به هر چهـار نفـر انـداختم.
در آن لباسهاي بد قواره و گشاد نه تنها چيز زنندهاي نديدم ،بلکه سينة قابـ رويتـي
هم وجود نداشت که نظر نگهبان را جلب کند.
شاديمان را فرو خورديم و وارد ساختمان شديم.
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سنجاق سر
فريده ک.
مدتي در کميته و يک سال و خردهاي در اوين ممنوعالمالقات بـوديم .همـين
که در اواخر  32پايم به زندان قصر رسيد بـراي مالقـات بـا فرزنـدانم لحظـه شـماري
ميکردم .نامهاي به مادرم در بروجرد نوشتم و هرهفته پشـت در اتـاق مالقـات تـوي
حياط مينشستم تا بلکه اسم مرا هم در ليستِ «مالقاتيها» بخوانند.
يادم نيست بعد از چند هفته سرانجام نام من هم در ليست خوانده شد .صداي
قلبم را ميشنيدم و تمام بدنم داغ شده بود ،نفهميدم چه طور کله پا وارد اتاق مالقات
شدم .دم در خشکم زد ،صداي همهمهاي شنيدم ،اما هي کس را نديدم .اتـاق تاريـک
بود ،دست و پايم را گم کرده بودم که با صدايِ «مامان! مامانِ» دخترم شيرين به خود
آمدم و به سمت صدا رفتم .باالخره توانستم از پشـت تـوري چهـرة مـادرم و فرزنـدانم
شيرين و بهرام را ببينم .آنقدر عوض و بزرگ شده بودند که بـرايم تصـور ناپـذير بـود.
نگاهشان ميکردم و قادر به گفتن کالمي نبودم .آنها هم سـاکت بـه مـن خيـره مانـده
بودند .باالخره مادرم که به زحمت جلوي اشکهايش را گرفته بود با احوالپرسي از من
سکوت را شکست .بعد از چند لحظه دخترم شيرين با نگـاهي نگـران از مـن پرسـيد،
«مامان! از بابام خبر داري؟»
بغضام را فرو خوردم و با لبخندي تصنعي به آرامـي بـه او اطمينـان دادم کـه
حال پدرش خوبست .برقي از شادي در نگاه نگرانش درخشيد و لبخندي از رضايت بـر
لبانش نشست و گفت« ،اما وقتي برف ميآد خيلي دلم براي بابـا هوشـنگم مـيسـوزه.
آخه بابام سردش ميشه ،درکوه که بخاري نيست!» بهرام که بـه مـن زل زده بـود ،بـا
هيجاني کودکانه گفت« ،نه ،بابام سردش نميشه .زود سوار اسب ميشه و به سرعت از
برفا دور ميشه!» و شروع کرد به ورجه ورجه .شـيرين بعـد از اينکـه خيـالش از بابـت
پدرش راحت شد ،پرسيد« ،مامان فريـده! بـراي مالقـات حضـوري چـه چيـزي بـرات
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بيارم؟» ازش چند سنجاق سر خواستم.
هنوز چند کالمي رد و بدل نکرده ،نگهبان پايان مالقات را اعالم کرد .بهـرام از
جست و خيز افتاد و شيرين با نگاهي پر از غم و پرسش بـه مـن خيـره مانـد .پـس از
مکثي طوالني دست مادرم را گرفتند و با قدمهاي کوچکشان به کنـدي و آهسـته بـه
سمت در رفتند .نگاه غمگين دخترم ديگر رهايم نکرد و به کابوسهايم راه يافت.
مالقات حضوري مربوط ميشد به نوروز  ،33که به نظرم اولين بار بـود کـه در
زندان قصر اجازه مي دادند فرزندانمان را حضوري و از نزديک ببينيم.
چند هفته مانده به عيد فضـ اي بنـد حـال و هـواي ديگـري پيـدا کـرده بـود.
کالسها تعطي شده و همه به جنب و جوش افتاده بودند« .زندان تکاني» مـيکـرديم
و هر کسي به کاري مشغول بود .عـدهاي مالفـههـا را مـيشسـتند ،تعـدادي پتوهـاي
سربازي را در حياط ميتکاندند ،برخي هم مشغول تهيه مجسـمههـايي ار خميـر نـان
براي هديه به بچهها بودند .من جزو کساني بودم که خميرهاي نان را با آب دهـان ورز
ميدادند .بعضي خميرها را با آگهي روزنامهها يا قرصهـاي مسـکن رنـگ مـيکردنـد.
کساني هم آخر سر با مهارتي خاص از خميرهاي رنگين ،مجسمهها و گـردن بنـدهاي
زيبايي ميساختند .همة هديهها براي من سمبولي بودند از عشق و عطوفت و گرمـاي
سرانگشتان همبندان.
عشق و عطوفت جوانهايي که خودشان فرزندي نداشتند ،در تهية هديهها دو
چندان برايم بـارز بـود .بعضـيهـا بـا مهـارتي چشـمگير خميرهـاي بـيشـک را بـه
مجسمههايي زيبا تبدي ميکردند .يادم ميآيد کـه سـال بعـد در نـوروز  ،32نسـرين
س.که جواني نوزده بيست ساله و تازه به زندان افتـاده بـود ،بـراي پسـرم بهـرام جـت
زيبايي ساخت که چشمم از ديدنش خيره مانده بود.
هر چه به روز مالقات نزديک ميشديم ،از فکر ديـدار فرزنـدانم بـدون ميلـه و
توري و حفاظ ،بيتابتر ميشدم و دلـم بيشـتر شـور مـيزد .روز مالقـات از سـحرگاه
حاضر و آماده در راهرو قدم ميزدم .نميدانم ساعت صبحانه چگونـه گذشـت و از چـه
ساعتي اسامي مالقات کنندگان را اعالم کردند .نميدانم چرا به برخي مادرها ،از جمله
به تو ويدا! پشت در بزرگ حياط زنان عادي چند دقيقهاي مالقات حضوري دادند.
دور دوم يا سوم بود که نامم را در ليست شنيدم .قلبم داشت از دهـانم بيـرون
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ميزد ،سريع و دستپاچه مجسمة مـاهي و جوجـههـا و گردنبنـد را برداشـتم و بـه راه
افتادم .با نگهبان از بند خارج شدم و در گوشة راهروي بند زنان عـادي منتظـر مانـدم.
يادم نيست تنها بودم يا همبندان ديگري هم براي مالقـات فرزندانشـان بودنـد .راهـرو
دراز بود و مملو از زنان عادي که در رفت و آمد بودند و مرتب به پاسبانها فحشهـاي
رکيک ميدادند .درآن فضاي پر ازدحام و نامأنوس ،دلم شور فرزندانم را ميزد که سـر
و صداي گوشخراش در آهنين زنگ زده بلند شد .چنـد لحظـه بعـد دو کـودك چـون
دوقلوهايي بهم چسبيده با دستپاچگي وارد راهرو شـدند .دسـت يکـيشـان در دسـت
پاسبان بود و با قدمهاي کوچک ،تند تند به دنبـال پاسـبان مـيدويدنـد .مـدام دور و
برشان را نگاه ميکردند ،بهم بيشتر ميچسبيدند و هراسـناك در جسـتجوي آشـنايي
بودند.
نزديکتر که شدند يکهو دلم فرو ريخت ،فرزندان خودم بودند .براي ديدن من
بود که با اين تجربة دردناك روبرو ميشدند .وقتي ديدم شيرين کالهي فلزي به رنـگ
سياه بر سر گذاشته ،قلبم داشت از جا کنده ميشـد .رسـيدند بـه مـن ،در آغوششـان
گرفتم ،قلبشان مث گنجشک ميزد .هر دو را به خودم فشـردم و بـه سرشـان دسـت
کش يدم .تازه متوجه شدم که شيرين موهاي لطيفش را سراسر بـا سـنجاق سـر سـياه
پوشانده .همان طور که در بغلم مي فشردمش ،شتابان طوري که نگهبان متوجه نشود
در گوشم گفت« ،مامان فريده! سنجاقها رو يواش يواش و يکي يکـي از سـرم بـردار و
بزن به موهاي خودت!»
با تعجب پرسيدم« ،دختر عزيزم! چرا خودت رو اينقـدر اميـت کـردي و ايـن
همه سنجاق به سرت زدي؟ من فقط دو سه تا سنجاق ازت خواسته بودم».
آهسته در گوشم گفت« ،آخه مامان! مگه شما صد و بيست نفر نيستين؟ براي
همه سنجاق آوردم».
هر دو را در آغوش گرفتم و چشمان مهربـان شـيرين را بوسـيدم .بـا شـگفتي
متوجه شدم که دخترم خيلي بزرگتر و عاق تر شده .مالقاتهـاي دوسـال پـيش را در
بروجرد بياد آوردم که با نگراني و ترس از مأموراني حرف ميزد کـه مرتـب در خانـه و
مدرسه به سراغش ميرفتند و در بارة مخفيگاه پدرش ميپرسيدند .و اينکـه در دعـاي
صبحگاهي مدرسه به جاي اينکه بگويد« ،زنده و جاويد بـاد سـلطنت پهلـوي ،مـرده و
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سرکوب باد دشمن شاهنشهي» يواشکي در دلش ميگفته« ،مرده و نابود باد سـلطنت
پهلوي ،زنده و جاويد باد دشمن شاهنشهي»
از مدرسه و درسهايش پرسـيدم .و از اينکـه آيـا ديکتـهاش کـه در سـال اول
ابتدايي تجديد شده بود بهتر شده؟ با لبخندي پيروزمندانه گفـت« ،بلـه مامـان! حـاال
ديگه لغت تي رو که دوست نداشتم درست مينويسم .همون طور کـه گفتـه بـودين،
حاال ديگه ميدونم هر گ سرخ زيبايي حتماٌ تي هم داره!»

هميشه چيزي هست که بماند
هميشه چيزي هست
با محنت ها
تلخي ها و شيريني هايش
چيزي که به يادگار بماند
ناهيد

چهرة فرزندم
ناهيد ر.
بعد از ماجراي خودکشي فريده تناقضهايم شدت يافته بود و من در ميان آنها
وامانده بودم .قادر نبودم به تنهايي و با اتکا به شعور و فکر خودم تصميم بگيـرم .بـيش
از هر چيز ،از اين ميترسيدم که هر شک و ترديدي روحية انقالبي و قدرت مقاومت را
در من بشکند .اين را در بيرون آموخته بودم و به آن باور داشتم .تـرجيح مـيدادم تـا
حد ممکن از انديشيدن به پرسشها و شکهاي درونيم طفره بروم و سرسري بگذرم.
مدتي بود به دادگاه هم رفته بودم و در دادگاه اول به پانزده سـال و در دادگـاه
تجديد نظر به يازده سال محکوم شده بودم .در آن زمـان هـي کـس را بعـد از پايـان
محکوميت آزاد نميکردند .اين را پذيرفته بودم که تا آيندهاي دور و شايد تا آخر عمـر
زنداني ميمانم .اما اين را هم متوجه شده بودم که يازده سال زنـدان ،يعنـي عمـري را
درآن فضاي خاکستري گذراندن ،يعني تحم همـة آن سـختگيريهـا و برنامـههـاي
روزمره و… نه يک ماه ،نه يک سال ،نه دوسال… «آيا خواهم توانست بـا مقاومـت و
سربلندي تحم کنم؟»
پس از چندين و چند ماه ،پرسش هاي جديدي در برابرم قـرار گرفتنـد .ديگـر
نميتوانستم از پاسخ طفره بروم و سرسري بگذرم .ديگر نميتوانسـتم براحسـاسهـا و
عواطف مادر يم سرپوش بگذارم .چهرة پسرم صمد از درونم سـر بـرآورده بـود .بـه هـر
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توجيهي که متوس ميشدم دست از سرم بر نميداشت .دائم به او ،به حرکـاتش ،بـه
لبخندش ،به نگاه قدرشناسانهاش ميانديشـيدم .و از خـودم مـيپرسـيدم« ،سرنوشـت
فرزندم بدون من چه خواهد شد؟» شک و ترديدم نسبت به مبـارزة مسـلحانه هـر روز
بيشتر ميشد .رفته رفته منطقيتر و آگاهانهتر تغيير و تحـوالتِ درونـيم را مـيديـدم.
احساس ميکردم بال تر و پختهتر شدهام .اما ،همچنان کالمي از افکار و احسـاسهـايم
را با همبندانم در ميان نمي گذاشتم .بـه انـدازة کـافي بـه خـودم مطمـئن نبـودم و از
قضاوت دوستان و رفقايم سخت واهمه داشتم.
اولين باري که سرانجام پس از چندين ماه توانسته بـودم فرزنـدم صـمد را در
اتاق مالقات زندان قصر ببينم ،همهمة گوش خراشي فضـاي اتـاق را پـر کـرده بـود و
پسرم وحشت زده در بغ مادر شوهرم ميگريسـت و گـاه حيـرت زده بـه مـن خيـره
ميماند  .در آن اتاق کوچک و تاريک ،با دو رديف توري و يـک نگهبـان کـه در فاصـلة
ميان توريها قدم مي زد ،با يک مشت زنداني در اين سو و تعداد زيادي مالقـاتي درآن
سو ،مادر شوهرم يکبند فرياد ميزد« ،اگر عاطفة مادري داري ،اگر فرزندت رو دوسـت
داري يک کالم عفو بنويس و برگرد برسرخانه و زندگيت!»
دو دستي به توري چسبيده بودم ،بغض گلويم را گرفته بود و کالمي از دهـانم
بيرون نمي آمد .همين که فرصت کوتاه ده دقيقه اي بسرآمد به خود آمدم ،بـي اختيـار
زير لب گفتم«،کاش پدر و مادرم زنده بودند!»
در آن اولين مالقات غم انگيز عکسي از صمد به دستم رسـيد .بـا همـان نگـاه
معصوم و لبخنـد قدرشناسـانه برلـب .عکـس را چـون جـواهري گرانبهـا پنهـان نگـه
ميداشتم و هر وقـت کـه مـيتوانسـتم ،بـه دور از چشـم رفقـايم آن را مـيبوييـدم و
ميبوسيدم .به خود ميگفتم» ،بدون عواطف انساني که نميشه انقالبـي مانـد!» رفتـه
رفته به اين نتيجه رسيده بودم که تعبير و تفسيرهاي من و رفقايم از «انقالبي بـودن»
به احتمال اشکال دارد .اين نتيجه گيري را ،اگر چه با خودم صراحت يافته بود ،امـا بـا
کسي در ميان نميگذاشتم .مگر نـه ايـن کـه خـودم از مبلغـان سرسـخت «گذشـتن
ازعواطف و عالقههاي شخصي در راه انقالب وخلق» بودم؟ حال جرأت و جسارتِ بـروز
تغيير افکارم را در برابر«جمع» که خودم را متعلق به آن ميدانستم ،نداشتم .از منزوي
شدن وحشت داشتم.
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مالقات با فرزندم هم در آن اتاق تاريک و پـر همهمـه ،هـر بـار فاصـلهدارتـر و
مشک تر ميشد .مادر شوهرم کم کم از دادن صمد به خواهرها و برادرم طفره ميرفت
و ميگفت« ،طفلک هربار که از مالقات برمي گرده ،چندين و چند روز دم به دم بهانـه
ميگيره و گريه ميکنه!»
اما خواهرها و برادرم بيوقفه براي اجازة مالقات حضـوري بـا فرزنـدان تـالش
ميکردند و مرتب به مالقات من ميآمدند .در اعتصاب ها و بست نشـيني خـانواده هـا
شرکت فعال داشتند .مسـئوليت و دلسـوزي آنهـا در حمايـت از مـن ،در آن روزهـاي
سخت نقش تعيين کنندهاي براي من داشت.
اما من مالقات با فرزندم را حق طبيعي خود ميدانستم .قادر نبودم به فرزنـدم
مستق از خودم بينديشم .او را جزيي از وجود خودم ميدانستم و انگار ملکـي متعلـق
به من است .در بيرون هم با همين فکر ،يا بهتر بگويم بدون فکر او را همراه خـودم در
برابر خطر قرار ميدادم .در زندان حتي وقتي شنيدم فرزندم با زبان الکـن کودکانـهاش
براي همبازي هايش تعريف کرده که مادرش در باغ وحش زنـدگي مـيکنـد و پـدرش
شکم و پا ندارد ـ چون درمالقات با او فقط نيمي از بدنش را ميديد ـ باز هم تـاثير آن
مالقات هاي دهشتبار را بر فرزندم نمي توانستم عميقاً درك کنم .فکر ميکـردم او هـم
به اندازة من به اين ديدارهاي کوتاه نياز دارد .مادر شوهرم را با خانوادههاي ديگـر ،بـه
خصوص با مادر حليمه که هر هفته فرزندش را براي ده دقيقـه مالقـات از گرگـان بـه
تهران ميآورد مقايسه ميکردم و سخت دلگير ميشدم .هفته ها انتظار ميکشـيدم تـا
چند دقيقه فرزندم را ببينم ،بي آنکه قادر باشم به آسودگي چند کالمي با او رد و بدل
کنم.
هربار تلخکامتر و عاجزتر از اتاق مالقات بيرون ميآمـدم .پيغـام و پسـغامهـاي
اقوامم براي نوشتن عفو هم کالفهام کرده بود ،به خصوص پيغام پدر بزرگم که آيـتاهلل
سرشناسي بود .پيغام او را عموي همسرم که با پارتي بازي يک مالقات حضـوري جـور
کرده بود به من داد .پدر بزرگم پيغام داده بود که کافي ست يک نامة کوتـاه بـه فـرح
پهلوي بنويسم و از او به عنوان يک مادر بخواهم که وضعيت مـرا درك کنـد و امکـان
آزادي مرا فراهم بياورد .مي دانستم که نامه نوشتن به فـرح بـا درخواسـت عفـو ازشـاه
تفاوتي ندارد .اما استداللهاي من به گوش او نميرفت .در عالم ديگري سير مـيکـرد.
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پس از نيم ساعت جر و بحث با او ،مرا دوباره به زندان قصر بازگرداندند.

مجسمههاي ماهي
روزهــا بــه کنــدي مــيگذشــت و مــن مــيکوشــيدم بــا ورزش و کتــابخواني و
برنامههاي جمعي خودم را مشغول کـنم ،بـه فرزنـدم و بـه يـازده سـال زنـدان کمتـر
بينديشم.
نوروز  31فرا رسيد .در پي ديدار صليب سرخ بينالمللي سختگيريها کـاهش
يافته بود .مالقات حضوري با فرزندان در روزهاي عيد هم وضعيت بهتـري پيـدا کـرده
بود .عيد  32من تازه از کميته به قصر منتق شده بودم و آن را با جزيياتش درست به
خاطر نميآورم .اما يادم هست که عيد  31ما اعتصاب غذا کـرده بـوديم و بـه مالقـات
خانوادهها نميرفتيم .پس از پايان اعتصاب و به دست آوردن بيشتر خواستههايمـان ،از
دفتر زندان درخواست کرديم مالقات حضوري با فرزندانمان را که به خاطر اعتصـاب از
دست داده بوديم ،تجديد کند .درخواستمان از طرف دفترزندان پذيرفته شد.
اينبار شور و هيجاني بي سابقه همـة بنـد را گرفتـه بـود .همـه سـرگرم تهيـة
هديه اي براي فرزندان و خانوادههـا بـوديم .بـا نـخهـاي رنگـيِ جـورابهـا گـ دوزي
مي کرديم ،با خمير نان مجسمه ميساختيم و… من هم با نخهـايي کـه چنـد روز در
آب گرم خيسانده بودم ،چند تا مجسمة ماهي رنگي با خمير نان براي صـمد سـاختم.
مجسمه ها را در پنبه و کاغذ گز پيچيدم تا از چشم نگهبانهـا محفـوظ بماننـد .تمـام
شب را هيجان زده و نا آرام نتوانستم بخوابم ،و از کلة سحر حاضـر و آمـاده در راهـرو
نشستم.
کم کم سر و کلة مادرها با هديههاي کوچکي کـه هريـک بـه نـوعي جاسـازي
کرده بودند ،پيدا شد .همبنديها همه گرد آمده بودند .نظم هر روزي بند به کلي بهـم
ريخته بود .همه با صداي بلند تو حرف همديگر مي پريديم و هيجانزده لحظه شـماري
ميکرديم .باالخره طرفِ ساعت  71اولين مادر را براي مالقات صدا کردنـد .او را تـا دم
در راهرويي که به بند عمومي زنان باز ميشد بدرقه کرديم .هنوز يک ربع نگذشـته بـا
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رنگي پريده و چشماني گريان برگشت .تازه دانستيم که اگر چه تعداد روزهاي مالقـات
حضوري را بيشتر کرده بودند ،اما اجازة مالقات باز همان يک ربع مانده بود.
نزديک ظهر ،باالخره نوبت به من هم رسيد .دلـم مـي تپيـد ،لـرزان از درِ بنـد
بيرون رفتم .و در راهروي تاريک و حقير پشت بند منتظر ايستادم .پس از چند لحظـه
پسرم را آوردند ،او را در آغوش گرفتم .آرام بود و با همان نگاه معصومش به من خيـره
مانده بود .راه گلويم بسته شده بود و همة حرفهايي که تمام شب بـراي گفـتن مـرور
کرده بودم از کلهام پريده بود .بيکالم پسرم را در آغوش فشـردم و سـر و صـورتش را
بوييدم و بوسيدم .هنوز به خودم نيامده سر و کلة نگهبان دو بـاره پيـدا شـد .شـتابزده
مجسمههاي ماهي پيچيده در پنبه و کاغذ گزها را گذاشتم کف دست پسـرم .فرصـت
تمام شده بود و نگهبان عجوالنه او را از آغوش من بيرون کشيد و به راه افتـاد .پسـرم
همچنان که مجسمهها را در مشتهاي کوچکش ميفشرد ،دستهايش را به سوي من
دراز کرده بود و بيتابانه مي گريست .به بند که بازگشتم رعشهاي نا آشنا از درونم سـر
برآورد.
يکي از پزشک هاي بنـد قرصـي بـرايم آورد و روي تختـي درازکشـيدم .افکـار
پراکنده و تکه پارههايي از کودکيم ،از مادرم که سالهـا پـيش از دسـت داده بـودم ،از
فرزندم از بازجوييها و… به مغزم هجوم آورده بودند و در درونم به رعشههايي پي در
پي تبدي ميشدند .فکر مشخصي نداشتم ،همه چيز درهم و گسيخته بـود .نفسـم در
سينه حبس شده بود و باال نميآمد .دسـت و پـايم شـروع کردنـد بـه چنـگ شـدن و
يکباره فريادي ناهنجار و ناخواسته از گلويم بيرون جهيـد و ديگـر بنـد نيامـد .صـداي
نعره هاي دلخراش وخشک خودم درگوشم پيچيد و بدنم مث سنگ سـفت و منقـبض
شد ..از ده ها چشم نگران که به من خيره مانده بودند ،خودم هم وحشت کردم .چه بـر
سرم آمده؟ ديري نگذشت که چند نگهبان و پزشک زندان سر رسيدند ،با دستگاههاي
پزشکي براي قلب و… مي ترسيدم و نمي خواستم از رفقايم جدا شوم .بالفاصله با چند
آمپول قوي آرامبخش مرا خواب کردند و با برانکارد بردند به بهداري زندان زنان عادي.
چند روزي را در بهداري ،در حال خواب و بيداري ،تشن و فريـاد وتزريـق پـي درپـي
آمپولهاي آرامبخش گذراندم .يکبار هم به يکـي از رفقـاي پزشـک همبنـد و دوسـت
نزديکم اجازه دادند سري به من بزند .باالخره ،ناچار روزي از بهـداري فرارکـردم و بـه
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زحمت خودم را به پشت بند رساندم .درِ بند که باز شد خودم را انداختم تـوي راهـرو.
احساس کردم به پناهگاه و خانة خودم بازگشته ام .ولي بي نتيجه ،بازهم مرا به زور بـه
بهداري برگرداندند .سرانجام روز بعد ،با اجازه پزشک شهرباني و مسئوليت خـودم ،بـه
بند بازگشتم و با مراقبت رفقاي پزشک بند و دوستان نزديکم آهسته آهسته حـالم رو
به بهبود گذاشت.
اما هر وقت چهره گريان فرزندم را با مشتهاي بسـتهاش کـه بـه سـمت مـن
درازکرده بود ،بياد ميآوردم ،بياختيار اشکهايم سرازير ميشد.
دائم خودم را سرزنش مي کردم« ،بر مني کـه خـودم و فرزنـدم و زنـدگيم را
وقف سازمان و مبارزة مسلحانه کردهام ،چه ميرود؟» از اين کـه فکـر فرزنـد ،زنـدگي
دربيرون و نياز به آزادي برمن چيره شده بود ميترسيدم .از افکار خودم شرمنده بـودم
و جرأت بازگو کردن نداشتم.
رفيق پزشک مراقبم و دوست نزديکم مرتب از من ميخواست ،آنچه در کلـهام
ميگذرد و پريشان احوالم ميکند با او در ميان بگذارم .اما جرأت نميکردم راستش را
بگويم .در برابر پافشاري او چند روزي بيشتر طاقت نياوردم .بـا هـزار قـول و قـرار کـه
حرفهايم را هي کجا بازگو نکند ،وحشتم را از حس عميق عاطفه به فرزندم و آرزويم
را براي پيوستن به او ،برايش تشريح کردم .اما دوست نزديکِ پزشکم ايـن راز را فقـط
دو روز در دل نگه داشت .روز سوم ،به تخت مـن نزديـک نشـده از نگـاه سـردش يـخ
کردم .بي مقدمه با لحني خشک گفت« ،تو بايد احساست رو براي بقيه رفقا هم روشن
کني .من آن را با رفقاي ديگرِ کالس در ميان گذاشتم!»
بي آنکه منتظر پاسخ من بمانـد دور شـد .از خشـونت و بـي اعتنـايياش تـنم
لرزيد .براي آن کالسها اهميت ويژهاي قائ بودم .آن رفيـق پزشـک بـه پـانزده سـال
زندان محکوم شده بود .نقش مهمي در درمانها و توصيههاي پزشکي زندان داشت .او
نيز همچون رفقاي ديگر کالسِ ما مبارز بـود و مقـاوم و شـکنجههـاي سـختي از سـر
گذرانده بود .با واکنش خشک و نا منتظرة او ،آخرين قطـرات غـرورم درهـمشکسـت و
شرمنده از احساسهاي ناخواسته باخود گريستم.
همان روز يا روز بعد دو رفيق صميمي ديگر به سراغم آمدنـد .محکـم و قـاطع
در برابرم ايستادند و با لحني بيگانه و رسمي اعالم کردند که ديگر حاضـر نيسـتند بـا
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من کالس کتابخواني داشته باشند .شگفت زده پرسيدم چرا؟ گفتند« ،چـون شـنيديم
که عفو نوشتهاي!» بي اختيار پاسخ دادم« ،اگه بـه چنـين چيـزي بـاور داريـن ديگـه
نميبايست با من حرف ميزدين ،بايد به رويم تف ميکـردين!» از واکـنش قـاطع مـن
يکه خوردند .پس از کمي مکث به اين نتيجه رسيدند که« ،خوب! اگـر عفـو ننوشـته
باشي ،تا دو ماه ديگه در  23مرداد همه چيز روشن ميشه .تا اون وقت کالسمـون رو
قطع ميکنيم تا بهانه به دست سياسيکارها نديم .ما بايـد در عمـ نشـون بـديم هـر
کسي رو که عفو بنويسه تحريم ميکنيم ،حتي اگه از خودمون باشه!»
اين چنين ،از طرف نزديک ترين و عزيزترين رفقـايم تحـريم شـدم .منـي کـه
همواره ازتحريم و انزوا وحشت داشتم .هرچه حال و روزم نزارتر ميشـد ،بيشـتر مـورد
بياعتنايي دوستان و رفقاي نزديکم قرار ميگرفتم .انگـار فقـط بـه خـاطر احسـاس و
عالقه به فرزندم و نگراني از سرنوشت آينـدهاش گناهکـار بـه حسـاب مـيآمـدم .بـي
انصافي رفقايم مرا بکلي از پا در آورده بود .در آن محيط خشـک ،توجـه مادرانـة مـادر
شايگان و گوش کردنهاي صميمانة اشرف ربيعي به درد دلهايم برايم غنيمتي بود.
به کندي و همراه با درد ،مسير زندگيم به سمت رهايي از تابوهـا و تقـدسهـا
روي غلتک افتاده بود .در انزوا و تنهايي ناگزير به تأم و جستجو در خودم روي آورده
بودم؛ که چه شد کار من به اينجا کشيد؟ در بازخواني کتابها در خلوت و تنهـايي ،در
انديشيدنها و يادداشت برداشتنها ،رفته رفته نطفه هايي از آگاهي به روحيـة خـودم،
طرز تفکرم ،علقههايم و… در مهنم شک گرفت .تقدسي که براي «جمع» و اکثريـت
قائ بودم در من شکست .سرانجام توانستم خودم را بهتـر بشناسـم و مشـکالتم را بـا
اتکاء به شعور و تواناييهاي خودم پاسخ بدهم .چه نعمتي! آرام گرفتم و دل و جـرأت
پيدا کردم .ديگر خودم را به خاطر عشق به فرزندم سرزنش نميکردم و از خيـالهـا و
روياهايم وحشت نداشتم .انگار وارد عالم ديگري شده بـودم .بـه عـالم انسـانِ مختـار و
مسئول نزديک ميشدم .شايد بسياري کسان پيش از من و آسانتر از مـن وارد چنـين
عالمي شده باشند ،اما براي من راهي سخت و دردناك بود .به خـودم مـيگفـتم« ،بـه
آزادي فکرکردن و به فرزندم عالقه داشتن که دليـ ديـوانگي و شـرمندگي نيسـت!».
ترسم از قضاوت رفقايم و طرد شدن ريخته بود .ميتوانسـتم از آن ايـدههـاي از پـيش
تعيين شده ،که روزي خودم مبل آنها بودم ،فاصله بگيرم .امـا در ايـن مسـير شـور و
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شعف و خوش خيالي گذشته را هم از دست دادم و هرگز آن را بازنيافتم .آدمـي شـدم
ساکت و درخود فرورفته .شايد هم متفکر .دلم ديگر براي بيرون نميتپيد .شـتابي هـم
براي آزاد شدن نداشتم .زندان را با همة سختيها و تلخيهايش آگاهانـه پـذيرفتم .بـه
نقش خودم ،و طرز تفکر خودم و واکنش هاي احساسي و عاطفي خودم نيز درآن چـه
به تلخي زيسته بودم پي ميبردم .با آرامشي دروني ،زندان را تا گشوده شدنِ درهـايش
با انقالب  ،درتنهايي ،اما متکي به خود پشت سرگذاشتم.
پيش از آزادي آخرين زنداني ها در دي ماه ،شبي دير وقـت مـن و همسـرم را
جدا از بقيه بي سر و صدا آزاد کردند .منّتي هم به پدربزرگم ،آيتاهلل عظما گذاشـتند.
از لحظه اي که وارد خانه شدم ،پسرکم ،که چهار سال و نيمـه شـده بـود ،چسـبيد بـه
پاهايم و ديگر حاضر نشد لحظهاي از من جدا شود .هرجا که ميرفتم دنبالم مـيکـرد.
تا مدتها همه جا و همة لحظه ها با هم بوديم.

 -3دادگاه

نعنا داغ دفاعيه
زهره
در دادگاه به من حکم ابد دادند بي آنکه درعم کاري کرده باشم ،جـز آن کـه
يکي از چريکهاي فدايي را يک بار ديده بودم .سال  32احکام باال بود و بـه خيلـيهـا
ابد ميدادند .با اين همه ،باورنميکردم چنين حکمي به من بدهند.
خانواده ام کلي پارتي بازي کرده بود تا در دادرسي ارتش وکي کارکشـتهاي را
براي من تعيين کنند .روز پرونده خواني ،وکيلم با سماجت اصرار ميکرد در دفاعيـهام
از«شاهنشاه و انقالب سفيد» دفاع و به اصطالح خودش «نعنا داغش» را غلي کنم.
روز دادگاه ،بعد از تشريفات معمول و مضحک ،نوبت به دفاع من که رسيد نـه
اسمي از شاه برده بودم و نه از انقالب سفيد .دفاعيهام هنوز تمام نشـده وکـيلم شـروع
کرد به توضيح که «آقا اين آدم ديوانه است! تعادل رواني ندارد و بـه ايـن خـاطر ايـن
حرفها را ميزند!»
شگفت زده از اين همه اهانت ،پريدم ميان حرفش و گفتم« ،من اصال اين آقا را
بعنوان وکي قبول ندارم .ديوانه هم نيستم» و…
دادگاه بهم ريخت ،رئيس دادگاه با لحني تند و خشـن پايـان جلسـه را اعـالم
کرد .بعد از ده بيست دقيقه حکم ابدم را عجوالنه به اطالعم رساندند.
با اين که به توصية رفقاي نزديکم تالش کرده بودم دفاعية سـاده و مختصـري
بنويسم ،از برخورد اهانت بار وکي و حکم غير منصفانة قاضي سر در نميآوردم.
در دفاعيهام نوشته بودم کاري نکردهام ،جز آن کـه چنـد تـا کتـاب خوانـدهام.
کتاب خواندن را هم فقط به اين قصد انجام دادهام که راههاي بهبود زنـدگي مـردم را
بيآموزم .نوشته بودم يکي دو بار هم بيشتر با کسي تماس نگرفتهام.
خشمگين و دلخور به زندان قصر که بازگشتم ،قضيه را براي همبندان توضيح
دادم .جالب اين بود که آنها نيز مث وکيلم ،با ديدن دفاعيهام نگاهي عاق انـدر سـفيه
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به من انداختند که «مگر خبر نداري که کتاب خواندن جرم است؟»
به تجربه ميدانستند که همين چنـد کـالم سـاده هـم بـراي آن دادگـاههـاي
دربسته زياده روي بشمار ميآيد .من ،اما از سر بيتجربگي و سـادگي فقـط بـه خـاطر
اين که به کتاب خواندن عالقه داشتم ،در دفاعيهام نوشته بودم« ،جـز کتـاب خوانـدن
کاري نکرده ام!» خيال مي کردم ،کتاب خواندن کمترين جرم به حساب ميآيد .واال در
واقعيت امر کتابي نخوانده بودم .جز چند رمان و داستان و يکي دوتـا جـزوة ضـاله .در
دانشگاه هم کتاب هاي تئوري و سياسي يا تاريخي در دسـترس مـا نبـود .کتـابهـاي
معتبر ،همه ضاله بشمار ميآمدند و به دست ما نميرسيدند .من حتي بـه جـزوههـاي
درون تشکيالتي راي درآن دوران که دست به دست مـيگشـت نيـز دسترسـي پيـدا
نکرده بودم.
به احتمال ،به خاطر همين دفاعيه و برخوردم با وکي  ،در دادگاه تجديـد نظـر
حکم ابد را تاييد کردند.

اين پسر بچه رو ميگي؟
زينت
زمستان سال  ،32با چندين نگهبان مسلح مرا دست بسـته از زنـدان قصـر بـا
ماشين به دادگاه بردند .قلبم بـه شـدت مـي تپيـد ،انگـار زنـداني بـودنم را بـه شـک
ملموستري احساس مي کردم .از آن همه تجهيزات و گارد مسلح يکه خورده بودم ،تـا
آن روز تصور نميکردم منِ دانشآموز  73سـاله بـراي رژيمـي بـا آن دسـتگاه عظـيم
پليسي و نظامي اين قدر خطرناك باشم.
در اتاق انتظار نشسته بودم که مأموري آمد تـو و از اسـتواري کـه پشـت ميـز
نشسته بود پرسيد« ،پس متهم کو؟» دفتر دار مرا نشان داد .مأمور بـا تعجـب پرسـيد،
«اين پسربچه رو ميگي؟»
در اتاقي کوچک مرا در جايگاه مـتهم رديـف اول نشـاندند .تـا بـه آن روز ،نـه
چيزي دربارة دادگاه شنيده بودم و نه خوانده بودم .انگار وارد کالس درس شده بودم با
رديف صندليها و ميز رئيس ،دادستان و منشي و غيره.
چشمم که به متهم رديف دو افتاد ،حيرت کردم ،چه ربطي به هم داشـتيم؟ او
سال ها پيش فقط دو اطالعية سازمان مجاهدين را به من داده بود .در حـالي کـه مـن
هوادار سازمان چريکهاي فدايي خلق بودم و در ارتباط بـا خشـايار سـنجري و اعظـم
روحي آهنگران دستگير شده بودم .گرچه عضو رسمي سازمان نبودم.
دادستان در کيفرخواست مرا به مسلح بودن و عضويت سازماني خرابکار مـتهم
کرد .يک لحظه با خيال عضويت در سازمان شاد شـدم .امـا وقتـي از چنـد کتـاب بـه
عنوان جرم ديگرم نام برد و عنوان کتاب ساعدي را به غلط عزاداران بي تلف کرد ،تو
دلم گفتم« ،بي و کلنگ» و خنديدم .از نگاه غضبآلود دادستان و رئـيس دادگـاه زود
متوجه شدم که خنده را هم به حساب جرمم نوشتند .نوبت که بـه مـن رسـيد سـعي
کردم توضيح بدهم که هي وقت اسلحه نداشتهام .اما هنوز حرفم تمام نشده دادسـتان
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گفت« ،فرقي نميکنه ،اسلحه در کمر کسي بوده که تو با او راه ميرفتي!»
از اين استدالل تعجب کردم .اما متوجه شدم که توضيح فايدهاي ندارد .ساکت
نشستم و رفتم تو بحر قيافهها .همه پير و بيحال و ش و ول به نظر ميرسيدند .انگار
لباسها و سرشانههاي پرزرق و بـرقشـان داشـت از تـنشـان مـيريخـت ،امـا سـعي
مي کردند قيافة جدي به خود بگيرند .همه چيزِ آن دادگـاه بـه نظـرم مضـحک آمـد و
بياختيار لبخندي زدم .باورم نميشد که همين آدمهاي بيحال و مضحک قـرار اسـت
با يک حکم سرنوشت مرا رقم بزنند.
مجموعة جرمهايي که به من نسبت داده شده بود عالوه بر ارتبـاط بـا «اشـرار
مسلح» و «اقدام عليه امنيت کشور» ،داشتن يک چاقوي شکاري براي رفـتن بـه کـوه
بود ،ساختن مهر براي تبلي سياهک و چند کتاب از صمد بهرنگي و حميد مبمني که
در کتاب فروشيها هم پيدا ميشد.
با اتکا به همين جرمها که دادستان يکي يکي و به تفصي روي آن مکث کرد،
مرا به حبس ابد به اضافة  53سال محکوم کردند .متهم رديف دوم را هم به زندان ابـد
محکوم کردند ،اصالٌ نميفهميدم به چه مناسبتي با مـن يکجـا دادگـاهي شـده و چـرا
رديف دوم قرار گرفته .با حيرت به او نگاه کردم .اما ما حتي حق حـرف زدن بـا هـم را
نداشتيم.
مي دانستم که از سال  32خشونت و شکنجه شدت يافته ،ميزان دستگيريهـا
باال رفته و محکوميتها طوالنيتر شده ،اما تا زماني که به بند عمومي قصـر بازنگشـته
بودم سنگيني ،يا بهتر بگويم معناي واقعي آن حکـم را احسـاس نمـيکـردم .فقـط بـا
ديدن چشمان اشکآلود ،نگاههاي حيرت زده و چهرههـاي غمگـين همبنـدانم ،انگـار
يکباره برگشتم روي زمين و متوجه معناي آن حکم شدم .از همبندانم شنيدم که مـن
اولين زني هستم که  53سال هم اضافه بر حکـم ابـد گرفتـهام ،يعنـي اگـر هـم روزي
شام عفو ميشدم فقط آن  53سال از حکم حذف ميشد .به گمانم بعد از من به يک
نفر ديگر هم چنين حکمي دادند.
اما فقط همان روز اول نسبت به آن حکـم و پيامـدهاي سـخت و سـنگين آن
تأم کردم .از آن پس ،ديگر به معناي واقعي آن بيتوجه ماندم .خـودم را تنهـا حـس
نميکردم ،به جز من پانزده نفر ديگر از همبندان و دوسـتان دور و نـزديکم حکـم ابـد
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گرفته بودند .ابد به اضافة  53سال را به بايگاني مهنم سپردم و زندگي در زنـدان را بـا
سختيها و خوشيهايش پذيرا شدم.
با اين همه ،هر صبح با گ شـودن چشـمانم واقعيـت تلـخ زنـدان بـا ديوارهـاي
بلندش را حس ميکردم و غمـي سـنگين بـر دلـم مـينشسـت .امـا بـا شـروع ورزش
صبحگاهي در کنار دوستان نزديک و همبندانم ،شور و شوق زندگي دو باره به سـراغم
مي آمد .تا شب مشغول کالس رفتن ،آموختن ،تفريح و بـازي مـيشـدم .زنـدگي را در
ميان همبندان پرمحبت و پر تحرك به شب ميرساندم و شب همه چيز را با خـود بـه
خواب ميبردم .درخوابي عميق و پر از رويا وجود خودم را درزندان فراموش ميکردم.
چند سالي بيشتر نگذشت که طعم آزادي را با تمام وجود چشيدم .رژيم شاه و
دستگاه عظيم ساواك به رغم اسـتفاده از هـر وسـيلهاي بـراي رعـب انـداختن بـه دل
جوانان ،به رغم آن همه سرکوب و شکنجه ،اعدام و احکام ابد و اضافه بر ابد نتوانسـت
از قيام مردم و سرنگون شدن خود پيشگيري کند.

بخش چهار
7531 -7531
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فهيمه م.
تابستان سال  7533بود .مرا از سلول انفرادي بند زنان اوين به سلولي عمومي
منتق کردند .همين که وارد سلول شدم چشمم به هم پروندهايم افتاد ،به سويش
دويدم و در آغوشش گرفتم .در حالي که او را ميبوسيدم نگاهم به روزنامههايي افتاد
که کف سلول پخش بود .رفتم که با هم سلولي ديگرم روبوسي کنم ،هيجان زده
پرسيدم« ،به شما روزنامه ميدن؟» .رفيق هم پروندهام شتابزده پاسخ داد« ،به منصوره
روزنامه ميدن!» .نگاهم روي منصوره ماند ،ديدم موهايش را با گيرهاي فلزي پشت
سرش جمع کرده .با تعجب پرسيدم« ،به شما گيرة مو هم ميدن؟» .رفيقم بالفاصله
با لحني طعنه آميز گفت« ،به منصوره گيرة مو هم ميدن!» ديگر تقريباً دوزاريم افتاد
که طرف مشکوك است و امکاناتي در اختيارش گذاشتهاند .البد ما دو نفر را هم به آن
سلول فرستادهاند تا مطمئن شوند که «حرف هايمان» را زدهايم .آخر قرار بود ما را به
زودي دادگاهي کنند.
بعد از ناهار که به دستشويي رفتيم ،رفيقم در فرصت مناسبي در گوشي به من هشدار
داد که حواسم جمع باشد و حرفي نزنم که منصوره ابدي است ،اما به خاطر همکاري
دارند آزادش ميکنند .ديگر سلول باال با سلول انفرادي پايين فرقي برايم نداشت.
چون تمام حرکاتمان تحت کنترل بود .نميتوانستيم سرود بخوانيم يا درد دل کنيم.
يک هفتهاي گذشت ،روزي در سلول باز شد و دختر جواني با چشماني شـفاف
چون آسمان آبي وارد سلول شد .ابتدا من و رفيقم بـا احتيـاط بـه او برخـورد کـرديم.
نکند او هم مشکوك باشد! ولي پس از مدت کوتاهي دستمان آمد کـه او قابـ اعتمـاد
است و به اشاره به او فهمانديم که مواظب منصوره باشد .نامش زهرا آقـا نبـي قلهکـي
بود ،زري صدايش ميکرديم .بيست و يک سـالي بيشـتر نداشـت و شـوهرش در يـک
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درگيري کشته شده بود .گاه در فرصتي که منصوره در سلول نبود و مـيتوانسـتيم بـا
هم صحبت کنيم ،براي ما تعريف ميکرد که هنگـام تـرور بعضـي مقامـات بـه عنـوان
«پوشش» جلو اتومبي مينشسته .ميگفت ،وقتي در يک خانة تيمي در شمال زندگي
ميکرده ،هر روز صبح بايد با ميني بوس به شهر مجاور ميرفته و «خبر سالمت» خانة
تيميشان را به رفقايشان ميرسانده و بازميگشته.
سالها بعد که با طرز کار دستگاه فاکس آشنا شدم ،بـه يـاد زري افتـادم و بـا
خود فکر کردم اگر دستگاه فاکس در آن سالها وجود داشت ،شـايد سـاواك دسـتگاه
فاکس را به جاي زري اعدام ميکرد.
در آن زمان ،ميدانستيم که حد اق محکوميـت زري حـبس ابـد اسـت .ولـي
احتمال اعدامش بيشتر بود .خود زري هم اين را مـيدانسـت .بارهـا از زبـان بازجوهـا
شنيده بود .اما اميد به زندگي و مي به زنده ماندن در او شديد بود و حرف بازجوها را
جدي نميگرفت .با او در مورد کارهايش و اينکه ترور و مبارزة مسلحانه جدا از تودهها
ثمري ندارد صحبت ميکردم .به نظرم ،خودش هم به اين نتيجه رسيده بود که با ترور
يک مقام ساواکي يا يک آمريکايي نميتوان با رژيم و امپرياليسم مبارزه کرد و ايـن راه
سرانجام درستي ندارد.
روزهاي آخر که با هم بوديم بيشتر اوقات دنـدان درد داشـت .سـروان روحـي،
رئيس زندان به صراحت به او گفته بود« ،تو اعدامي هستي ،لزومـي نـداره دنـدونت رو
معالجه کنيم ،قرص مسکن برات کافيه!»
يک روز غروب که به سلول ما روزنامه دادند ،پـس از چنـد دقيقـه دنـدان درد
زري شدت گرفت و در اثر کمبود هواي سلول قلبش هم بـه شـدت بـه تـپش افتـاد و
شروع کرد به صداي بلند ناله کـردن .نگهبـان او را از سـلول بيـرون بـرد .همـين کـه
چشمم به روزنامه افتاد خبر اعدام اعظم روحي آهنگـران و دو چريـک فـدايي مـرد را
خواندم .خبر را به اشاره به رفيقم نشان دادم .مي دانستيم کـه آنهـا از رفقـاي نزديـک
زري هستند .هر دو تصور کرديم که او با خواندن خبر اعـدام دوسـتانش دچـار تـپش
قلب شده .چند دقيقه بعد که او را به سلول بازگرداندند ،حالش کمي بهتـر شـده بـود.
رفتم کنارش و آهسته در گوشش گفتم« ،رفيق سعي کن تحم کني! تو کـه روحيـة
خوبي داشتي!» يکهو با چشمان از حدقه در آمده به من خيره شـد و بـه صـداي بلنـد
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پرسيد« ،مگر چه شده؟» .وقتي قيافة متحير و رنگ پريدة ما دو نفر را ديد ،با صـدايي
بلندتر فرياد زد« ،چه شده؟» منصوره ،حسابي متوجة ما شده بود و به دقت مـا را زيـر
نظر گرفته بود ،درست مث يک دوربين فيلمبرداري .ديگر کار از کار گذشته بـود .مـا
خيال ميکرديم زري خبر را خوانده و ميخواستيم او را دلداري بـدهيم ،غافـ از ايـن
که کار را خراب تر کرده بوديم .ناچار به روزنامه اشاره کردم .تا چشمش به خبر افتـاد
شروع کرد به زار زار گريستن .بعد به آرامي شروع کرد مرا ببوس را زمزمه کردن :مـرا
ببوس /براي آخرين بار  /خدا تو را نگهدار  /که ميروم بـه سـوي سرنوشـت … .دلـم
آتش گرفته بود .مي خواستم ،اقالً آن دخترة عوضي ،منصوره را با دستهايم خفه کنم.
فردا صبح زود زري را از سلول ما بردند.
زري شکنجه هاي سخت جسمي و رواني را از سر گذرانده بود .وقتي در کميتة
مشترك بود ،روزي منوچهري ،يکي از بازجوهايش به او گفته بود« ،زري امشب بيـدار
بمان! ميخواهيم برايـت کلـه پاچـه بيـاوريم!» زري از حـرف او سـر در نيـاورده بـود.
نيمه هاي شب او را چشم بسته به سرد خانة بيمارستان شهرباني برده بودند تا اجسـاد
چند تا از رفقايش ،از جمله ناصر و ارژنگ فرزندان  1ساله و  77سالة مـادر شـايگان را
شناسايي کند .زري ميگفت« ،گي شده بودم ،باالي سر تک تک بچهها زانو ميزدم و
با دستم چشمهاشان را باز ميکردم و دو باره ميبستم و بـه آرامـي لبخنـد مـيزدم! و
منوچهري فحشم ميداد» زري بارها از مکاوت و هوش ناصر و ارژنگ که مدتي با آنهـا
در خانة تيمي زندگي کرده بود ،ميگفت .از تلخي روزي ميگفت کـه او را سـر جسـد
حميد اشرف و ساير رفقايش برده بودند .از اين مي گفت که بعد از آن روزهـاي تلـخ و
دردناك ،دچار آشفتگي و پريشان حالي شده بود .زري بعد از آن ديگر نتوانسـته بـود،
به آرامي بخوابد .مرتب در خواب جي مي زد .حاال خبر اعدام سه تن ديگر از رفقـايش
او را از پا انداخته بود.
چند ماه بعد در زندان قصر ،شبي در روزنامه خواندم که زري را اعدام کردهاند.
از همسلوليهايش شنيدم ،به رغم اعصاب نـا آرام و آشـفتهاش ،بـا روحيـهاي خـوب و
استوار به پاي جوخة اعدام رفته بود.
زري خيلي وقتها از خانواده و خواهر کوچکش که اگر اشـتباه نکـنم اسـمش
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مريم بود ،برايمان تعريف ميکرد .چند بار به من سفارش کـرده بـود کـه «وقتـي آزاد
شدي پيش مادرم برو و سالم مرا به او برسان ،به خصوص خواهر کوچکم را هزار بار از
طرف من ببوس» .اما من هـي گـاه نتوانسـتم بـه ايـن خواسـت زري عمـ کـنم .در
بحبوحة انقالب با باز شدن در زندانها من هـم آزاد شـدم .زمـاني کـه ايـران آبسـتن
طوفاني هولناك بود .زماني که گردبادي سهمناك همة مـا ،و کـ مملکـت را در هـم
پيچيد ،فرصتي دست نداد که به ديدار مادر دردمند زري بروم ،سالم او را بـه مـادرش
برسانم و خواهر کوچک او را در آغوش بفشارم .شايد هم اين نوشته را به خاطر عـذاب
وجدانم ميدهم به تو ،ويدا! .باشد که در اين جهان کوچک ،روزي از اين طريـق سـالم
زري به مادرش و خواهرش برسد .يادش گرامي باد.

گالبي و آزادي
ناهيد ر.
تابستان  33بود ،روزي در سلول عمومي کميته از هـرم گرمـا از نفـس افتـاده
بوديم که در سلول باز شد و دختر جوان تر و تميزي آمد تو .با چهـرة زيبـا ،دوگـيس
بلند بافته و لباسهاي نونوارش ،در آن فضاي گرم و تاريک و کثيـف سـلول ،همچـون
نسيم با طراوتي بود که به سلول راه يافته بود .دورش جمع شديم .با آرامش سالم کرد
و با اطمينان و بدون ترس به سي پرسشهاي ما پاسخ گفت .قيافـه و رفتـارش هـي
وجه مشترکي با ما نداشت .به خودش مسلط بود و واهمهاي نداشت .هرجـا کـه دلـش
مي خواست با لهجة غلي ترکي پاسخ ميداد ،هر جا هم که نميخواست بـا شـوخي و
طعنه برگذار مي کرد .معلوم بود که از بندي در کميته نيامده ،تـازه وارد و نـا بلـد هـم
نيست .انگار فرشتهاي بود که ازآسمان به سلول ما افتاده بود.
ازش پرسيديم از کجا ميآيي؟
ـ از اوين.
مشتاقانه پرسيديم ،محکوم شدهاي يا آزاد؟
با لبخندي مرموز گفت ،گالبي شدهام.
ـ گالبي ديگر چه صيغهاي ست؟
ـ گالبيام ديگر! خودتان معما را ح کنيد.
يکي دو روزي کنجکاوانه دورش ميپلکيديم و کلي حدس و گمـان مـيزديـم.
کم حرف بود و گاه در سکوتي سنگين فرو ميرفت و غمي عميق بـر چهـرهاش سـايه
مي انداخت .معما ،اما همچنان ح نشده باقي مانده بود .غروبها که هوا کمـي خنـک
ميشد او را ميبردند هوا خوري و آن طور که خودش مـيگفـت ،چـاي و سـيگار هـم
بهش ميدادند .ميگفت ،اسم او صفا ست و با اين که هي کاري نکرده ،بـيش از يـک
سال است که در زندان مانده ،اما چون پارتياش کلفـت اسـت بهـش مـيرسـند .ايـن
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حرف آخرش را معلوم نبود به جد مي گويد يا به طنز .از خودش هي حرفـي نمـيزد،
اما معلوم بود که بار فشاري را بر دوش ميکشد .بعدها فهميديم که به خاطر خواهرش
صبا بيژن زاده که مخفي شده بود و سپس در درگيري با ساواك جانباخته بود ،کلـي
شکنجه ديده.
شب سوم که از هوا خوري برگشت و دورش جمع شـديم ،بـا لحنـي جـدي و
حالتي رسمي پرسيد،
ـ معما رو باالخره ح کردين؟ فهميدين گالبي چيه؟
هر کسي تعبير و حدس خودش را گفت.
من گفتم ،گالبي ميوة خوش مزه و لطيفي است مث تو.
خنديد و گفت ،درست بر عکس .يکبار انجيري را بردند پيش دخو و پرسيدند،
اين چيه؟ دخو فکري کرد و با لهجة قزوينـياش توضـيح داد کـه « ،ايـن انگـور بـوده
چالندن ،تو آفتاب خشکاندن ،خشخاش بهش پاچاندن ،چوب تو کونش چپانـدن ،تـازه
شده گالبي!»
با اين طنز تلخ بود که ما براي اولين بار دانستيم که ساواك ،گويـا بـه توصـية
موساد تصميم گرفته زنداني ها را پس از پايان محکوميت هم آزاد نکند .وضـعيتي کـه
در زندان مردان به آن ميگفتند «ملي کشي» .فريده يکي از ابدي هاي شوخ طبع لـر
اين را در زندان زنان ،جا انداخته بود که «تازه شديم گالبي!»

گلدان ما
شهين
از روزهاي اول سال  32در سلول انفرادي اويـن بـودم .پايـان محکوميـت مـن
اواسط  33بود .درست يادم نيست چند ماه مانده به پايان محکوميـت يـا بـه اصـطالح
خودمان تبدي شدن به «گالبي» ،به سلولي عمومي راه يافتم.
از آغاز دستگيريم در اواي سال  ،31بس که به اين سلول انفرادي و آن سلول
در اين زندان و آن زندان منتق شده بودم ،حساب روز و ماه و سال از دستم در رفتـه
بود .چيزي که برايم مانده بود خصوصيت و روحية هميشگيام بود که دوسـت داشـتم
لحظات زندگيم را با آنچه در اختيار دارم به بهترين وجه ممکن بگذارانم.
وقتي در سلول تنها بودم و هي چيـز در اختيـار نداشـتم ،بـا خـودم مشـاعره
مي کردم ،اشعار زيـادي کـه از حـاف  ،سـعدي و پـروين اعتصـامي مـيدانسـتم از بـر
ميخواندم .هميشه هم سعي ميکردم شعرهاي روز قب را تکرار نکنم .مثالٌ بـه خـودم
ميگفتم از لحظها ي که اين نقطة ديوار با نورِ ،مستقيم يا غير مستقيم ،آفتـاب روشـن
ميشود تا وقتي که به نقطة ديگري در فالن گوشه برسد ،با خودم مشاعره ميکـنم يـا
حاف را ميخوانم .درست کردن مجسمه با خمير نان هم يکي ديگر از سـرگرميهـاي
من در سلول بود.
خيلي از همسلوليها و همبندانم اين روحية مرا به مسائ سياسي ،مقاومـت و
مبارزه ربط ميدادند .اما اين روحيه ربطي به هي کدام از اين مسائ نداشت ،جزيي از
وجود من بود و هنوز هم هست.
به گمانم اواسط  32بود که مرا از سلول انفرادي بردند به سلول عمومي .سلول
عمومي اوين اتاق نسبتاٌ بزرگ و روشني بود با پنجرههايي رو به باغ .پيش از من شـش
هفت نفر در آن اتاق زنداني بودند .تا جـايي کـه بـه خـاطر دارم خـانم رضـايي بـود و
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دخترش فاطمه ،سه نفر از خويشان هوشنگ اعظمي بودند و مريم و بـه گمـانم صـفا.
همگي يکي از خويشان نزديکشان متواري و مخفي بود .سـيمين خـواهر مـن هـم از
اواخر سال  35به فداييان پيوسته و مخفي شده بود .فقط بعد از آزادي بود که شـنيدم
در سال  33در يک درگيري مسلحانة خياباني کشته شده .بعد از انقالب عکس جنـازة
خواهرم را در روزنامهها ديدم.
در اوين هي مالقاتي نداشتم و از همه چيز بيخبر بودم .به سلول عمومي هم
که رفتم وضع بقيه هم بهتر از من نبود .يکي دو نفر زيـرِ اعـدام بودنـد و چنـد نفـري
منتظر دادگاه و همه بدون مالقات .بعد از مدتي حرفها و خاطرهگوييهـا تمـام شـده
بود و تعدادمان ثابت مانده بود .زمان کند ميگذشت و حالتي از کالفگي و پرخاشگري
بر فضا سنگيني ميکرد .شروع کرده بوديم به بهانه گرفتن و به پر و پاي هم پيچيدن.
با اين نوع حال و هواها به تجربه آشنا بودم ،چه در بيرون که معلم بودم و چـه
در زندان .به تجربـه مـي دانسـتم بهتـرين راه حـ در حـال و هـوايي کـه کالفگـي و
پرخاشگري بر روح و روان آدمي مسلط ميشـود ،رو آوردن بـه کـار اسـت .کـاري کـه
احساس آفرينش ،توليد کردن و مفيد بودن را در وجود آدم برانگيزد ،زنده کند.
ما هم در اين حال و هوا بوديم که به اين فکر افتادم يک کاري راه بيندازم .در
آن وضعيت که هي چيز در اختيار نداشتيم ،به فکر مجسمهسازي با خمير نان افتادم.
شروع کردم خميرهاي غيرقاب مصرف نان را با آب دهـان خـيس کـردن و ورز دادن.
دلم ميخواست چيزي بسازم که بقيه هم بتوانند در ساختن آن سـهيم باشـند .گفـتم
ميخواهم يک گلدان به اندازة يک ليوان بسازم و هر که بخواهد ميتوانـد در ورز دادن
و رنگ کردن خمير به من کمک کند.
ساختن گلدان را شروع کرديم .براي رنگ کردن خميرها هرکسـي پيشـنهادي
ميداد ،استفاده از آگهيهاي رنگي روزنامه ،قرصهـايي کـه از بهـداري مـيگـرفتيم و
بعضي رنگهايي که در غذاها پيدا مـيشـد .هـر روز يکـي بيمـار مـيشـد و از بهـداري
تقاضاي قرص ميکرد .بيماريهايي را در نظر ميگرفتيم کـه رنـگ قـرصهـايش را از
بيرون ميشناختيم .ميدانستيم برخي قرصهاي مسکن رنگي هسـتند و رنـگ قـرص
سالي سيالت نارنجي روشن است.
اما مشک آنجا بود که قرصها را هي وقت به دست ما نميدادند ،نگهبان بايد
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قرص را در دهان به اصطالح بيمار ميگذاشت و بلعيدن آن را با آب ،به چشم ميديـد.
ما قرص را زير زبان پنهان ميکرديم و اداي بلعيدن در ميآورديم .گاه نگهبـان مـدتي
دم در ميماند و سئوالهايي ميکرد ،بيچاره کسي که قرص زير زبانش بـود نبايـد آب
دهانش را قورت ميداد تا رنگ قرص در دهانش بماند .تازه مجبور بود بـه حـرفهـاي
نگهبان هم پاسخ بدهد .بيش از يک هفته طول کشيد تـا تعـدادي قـرص رنگـي جـور
کرديم.
مدتي هم طول کشيد ،تا خميرها را خرد خرد رنـگ کـرديم .خميرهـا را بايـد
مرتب ورز ميداديم تا ترش نشود و کپک نزند و توي پالستيک ميپيچيدم تـا خشـک
نشود .تا جايي هم که ميتوانستيم آن را از چشم نگهبان دور نگهميداشـتيم .هـر روز
بعد از صبحانه و خلوت شدن راهروها ،هرکسي ميرفت سر خميـر يـا خميرهـايي کـه
مسئوليت آن را به عهده گرفته بود .گاه نيمـه شـب يـک نفـر را مـيديـديم کـه دارد
خميرش را ورز ميدهد ،مبادا ترش شود.
شور و شوق ،زمان را در سلول به حرکت در آورده بود .در بـارة گلـدان حـرف
ميزديم ،براي نقش و نگارهاي آن پيشنهادهايي ميداديم و در انتظـار سـاخته شـدن
بدنة اصلي آن روز شماري ميکرديم.
باالخره بعد از پانزده شانزده روز با خمير اصلي که ورز دادن آن بعهده من بود
و با خاکستر سيگار به رنگ مغال در آورده بودم ،شروع کردم به ساختن بدنـة گلـدان.
همه دور من جمع شده بودند ،شک گرفتن گلدان را به دقت ميپاييدند و پيشـنهادها
و توصيههايي ميکردند تا باالخره گلدان صـاف و صـوفي بـه انـدازة يـک ليـوان و بـه
ضخامت نيم سانتيمتر ساخته شد.
بعد از آن بودکه به نقش و نگار روي بدنة گلدان پرداختيم .با الهام از طرحهاي
قديمي ،نقش و نگارها را با ساقههاي نازك چوب جارو روي بدنه کندهکـاري کـرديم و
به تدري خميرهاي رنگي را به باريکي سوزن يا به پهنـاي الزم لولـه مـيکـرديم و در
کندهکاريها با آب دهان ميچسبانديم.
براي ساختن گلدان حدود يک ماه با جان و دل کار کرده بوديم .بدنة گلدان و
نقشهاي برجستة روي بدنه چنان محکم و يکپارچه از آب درآمده بود که انگار سـنگ
مرمــري را تــراش داده باشــيم.گلدان زيبايمــان را بــا نقــشهــاي رنگــين برجســتهاش
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گذاشتيم روي لبة پنجره .ديگر نميخواستيم آن را از چشمها پنهان کنيم .در حال راه
رفتن و در هرگوشة اتاق که بوديم با عشق به آن نگاه مـيکـرديم و در بـارة زيبـايي و
محاسن آفريدة خودمان حرف ميزديم.
تا روزي که سرانجام نوبت بازرسي اتاق ما رسيد .نگهبانها گلدان را با تحسين
فراوان از اتاق بردند .چند روزي غصه خورديم .تا اينکه يکي از همسلوليها گلدان ما را
در ويترين مخصوص دفتر رئيس زندان ،سروان روحي ديد .جايي که زيباترين کارهاي
دستي زندانيان زن و مرد در اوين ،گردآوري ميشد .از جمله مجسـمة اسـبي کـه تـو
ساخته بودي ويدا!
ديگر خيالمان راحت شد .ميدانستيم که حاص کارمـان از ميـان نرفتـه و در
کنار کارهاي هنري ديگري ،حتي زيباتر از خود جا گرفته است.

اتاق گالبيها
عاطفه
اواسط سال  ،33چند روز مانده به آزادي و پايـان محکوميـت ،از زنـدان قصـر
منتق شدم به اتاق «گالبيها» در طبقة دوم بند زنـان در اويـن .بـا ورود مـن شـديم
حدود ده نفر .تا جايي که به خاطر دارم ،شهين بود و منظـر ،اعظـم ،مهـوش ،فرشـته،
سيمين ك .و الهه و من .به جز دو نفر ،دوران محکوميت بقيه به پايان رسـيده بـود و
بي صبرانه در انتظار آزادي بودند.
ويدا ،تو يکي از آن دو نفري بودي که بازجوها مـيخواسـتند بـراي رفـتن بـه
تلويزيون و اظهار ندامت يا نوشتن عفو در آن اتاق بماني و زير نظر و فشار باشـي .تـازه
مادرت را از دست داده بودي .يکي دو ماه بيشتر با ما نماندي ،بردندت به اتاقي ديگر و
بعد هم دوباره به زندان قصر.
ديگري خانم اعظم طالقاني بود که به خاطر متـواري شـدن بـرادرش مجتبـي
دستگير شده بود .در آن سال ،ساواك مذهبيهاي طرفدار خميني و روحانيون را جمع
کرده بود در اوين .خانم طالقاني را هم که قرار بود زودتر آزاد کنند ،گمان ميکـنم بـه
خاطر پدرش آورده بودند به اتاق ما.
ماجراي انشعاب مارکسيست ـ لنينيستهاي مجاهد و تـرور دو نفـر از اعضـاء
مخالف ،شريف واقفي و صمديه لباف ،فرصتي به دست ساواك داده بـود تـا بـا پخـش
جزوة اعترافات وحيد افراخته در ميان روحانيون و دادن پارهاي امتيازها ،آنـان را عليـه
کمونيستها و مجاهدين به موضعگيري وادارد .خيلي زود به مقصودش رسيد.
ساواك در اوين کتابخانهاي براي آنها جور کـرده بـود و اجـازة کـالس تفسـير
قرآن به آنها داده بود که خانم طالقاني هم مرتب در آن شرکت ميکرد .هر بار کـه بـه
مالقات پدرش مي رفت ،با آب و تاب از اين کالسها براي ما تعريـف مـيکـرد .همـان
روزها بود که شنيديم آيتاهلل منتظري و طالقاني و چند روحـاني ديگـر فتـوايي عليـه
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کمونيستها و مجاهدين صادر کردهاند .گفته ميشد چندي بعد طالقـاني امضـايش را
پس گرفته بود .اما در اوين فضاي مذهبي روز بروز بارزتر ميشد .خانم طالقاني شـروع
کرده بود بر سر نجس و پاکي ايراد گرفتن ،مثالٌ کشمشهاي عدس پلو که مورد عالقة
همه بود ،به بهانة اين که تخمير ميشود و حرام است از غذا حذف شد .آرزو ميکرديم
زودتر آزادش کنند ،تا نفس راحتي بکشيم.
هي کدام از ما مالقاتي نداشتيم ،جز خانم طالقاني .ولي ما خـوراکيهـاي او را
بيآنکه رسماٌ اعالم کنيم ،تحريم کرده بوديم .اگر چه ،يک بـار کـه بـراي کـالسهـاي
قرآن رفته بود ،يواشکي دلي از عزاي زولبيا و باميههايش درآورديم…
با همة اينها ،تا زماني که روحانيون و مذهبيها به قـدرت نرسـيدند ،بـه ايـن
تغيير و تحوالت در زندان و برنامة ساواك هي توجهي نداشتيم.
هي وقت زندان به سختي آن روزها بـر مـايي کـه محکوميـتمـان بـه پايـان
رسيده بود ،نگذشت .دائم مواظب بوديم کـه حرفـي نـزنيم و کـاري نکنـيم مبـادا کـه
گزارش شود و آزادي ما را بيش از بيش به تأخير بيندازد .حتي وقتـي بـه مـا روزنامـه
دادند ،تا جايي که ميتوانستيم خودمان را بيعالقه به روزنامه و اخبار نشان ميداديـم،
مبادا گزارش شود .ميدانستيم که براي ساواك هر رفتار کوچکي نشـانة بزرگـي اسـت
در مخالفت با رژيم .شرط آزادي يکي از هماتاقيها را که ساواك نتوانسـته بـود حتـي
جرمي براي او بتراشد و به دراز مدت محکـومش کنـد ،همکـاري گذاشـته بودنـد .تـا
باالخره روزي از سروان روحي پرسيده بود« ،منظورتـون از همکـاري چيـه؟» و پاسـخ
شنيده بود که «مثالً پسر همسايه رو زير نظر بگير ،ببين چه رفتاري داره .جدي ست،
کتاب خونه؟ به دخترها توجه ميکنه يا نميکنه؟ و غيره .همـة ايـن عاليـم رو بـه مـا
گزارش بده» .دختر با تعجب پرسيده بود« ،مگر از اين عاليم هم ميشه به کسي انـگ
سياسي زد؟» رئيس زندان اوين به سادگي پاسخ داده بـود« ،تـو کـارت نباشـه ،فقـط
گزارش بده!»
ساواك با اين نوع گزارش ها از کارهاي ريز و درشت ،به نتيجهگيريهاي معين
خودش مي رسيد .يکي را به خاطر جدي بودن دستگير ميکرد ،يکي را ضـعيف تلقـي
ميکرد و زير فشار ميگذاشت ،يکي را آزاد نميکرد و… ما هـم دائـم مواظـب بـوديم
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بهانه اي به دست ساواك ندهيم .حتي وقتي ليست باال بلند کتابهاي بسيار جـالبي را
که خواندنش در بيرون جرم به حساب ميآمد ،به ما دادند فوراً حدس زديم که کلکـي
در کا رست و به جز چند تا رمان ساده و يکـي دو تـا کتـاب زبـان ،کتـاب ديگـري در
خواست نکرديم .طي چندين سال و به تجربه با کلکهاي ساواك آشنا شده بوديم.
در واقع خود سانسوري ميکرديم .محکوميت ما تمام شده بود و دليلـي بـراي
ماندن در زندان نميديديم .اما حاضر نبوديم با شرط و شروط ساواك براي آزادي کنار
بياييم .با اين همه ،روزي که مرا به مالقات پدرم بردند تا او مـرا بـراي نوشـتن «ورقـة
ندامت» قانع کند ،از برخورد صريح و قاطع پدرم يکه خـوردم .وقتـي بـازجو بـه پـدرم
گفت« ،شما به دخترتون بگين! کافيست اين ورقـه رو امضـا کنـه و آزاد بشـه!» پـدرم
گفت« ،من هم اگه اين همه سال زندون ميکشـيدم ،حاضـر نمـيشـدم بـراي آزادي
چنين چيزي بنويسم .چرا عاطفه امضاء کنه؟»
مأمور ساواك اصالً از پدر پيري که دو تا از فرزندانش در زندان بودنـد ،چنـين
انتظاري نداشت .به تلخي چند لحظه سکوت کرد و بعد با تغّير گفـت« ،مالقـات تمـام
شده ،تشريف ببريد!»
هرکدام از ما که در«اتاق گالبـيهـا» بـوديم بـه انـواع و اقسـام بيمـاريهـاي
گوارشي ،کليوي و سردردهاي ناشي از فشارهاي جسـمي و عصـبي مبـتال بـوديم .امـا
بيماريهاي ناشي از فشارهاي عصبي و رواني را بـه رسـميت نمـيشـناختيم .بيمـاري
عصبي را لوس بازيهاي بـورژوايي تلقـي مـيکـرديم و بـا دردهايمـان تـا جـايي کـه
ميتوانستيم سر ميکرديم و به روي خودمان نميآورديم.
من هم از بيماري مثانه در رن بودم که هر روز بيشتر آزارم ميداد .سالهـا در
شرايط سخت جلو ادرارم را گرفته بودم ،حاال در آن اتاق که در روز سه بار اجازة رفتن
به دستشويي داشتيم ،ديگر قادر نبودم جلو خودم را بگيرم .بـا هـماتـاقيهـايم توافـق
کرده بوديم از سط پالستيکي که گاه در آن غذا ميگرفتيم اسـتفاده کـنم ،البتـه بـه
دور از چشم خانم طالقاني .دور او را گرفتن و سر و صدا راه انداختن ،پشـت پتـو تـوي
سط بي سر و صدا ادرار کـردن و بعـد آن را پنهـاني در دستشـويي خـالي کـردن و
شستن و… به راستي که براي همة ما به کار شاقي تبدي شده بود .انرژي و توان مـا
را تحلي ميبرد .دو ماه تمام همه دراين قايم باشک بازي به من کمک کردند ،بـي آن
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که قضيه لو برود.
با همة مالحظه کاريها و خود سانسوريها ،وقتي پس از انقالب پرونـدهام بـر
حسب تصادف به دستم افتاد و توانستم همة حرفها و کارهايي که از اتاق گالبيها بـه
دفتر رئيس گزارش شده بود بخوانم ،يکه خوردم.
روزي شکراهلل پاك نژاد که با هم در کانون زندانيان سياسي ضد امپرياليست و
ضد ارتجاع داخلي همکاري داشتيم ،پروندهام را به من داد .بعد از انقالب پرونـدههـاي
زيادي از اوين به دست هدايت متيندفتري افتاده بود .در پروندة من هرکاري که کرده
بوديم و هر چه گفته بوديم ريز به ريز گزارش شده بـود .حتـي شـوخيهـا و مسـخره
بازيها و حرفهاي بيربطي که در اتاق گالبيها زده بوديم گزارش شده بود .و البته با
تأکيد بر اين که همة حرفها و شوخيهـاي مـا «پوششـي» بـوده بـراي آزاد شـدن و
پيوستن به چريکها .در واقع ،اين حرف چندان دروغ هم نبود .در اتاق گالبيها ،همـة
ما ميکوشيديم بر فکر و احساسمان «پوشش» بگذاريم ،هي حرف جـدياي نـزنيم و
کار «خالفي» نکنيم ،مبادا آز ادمان نکننـد .بـا ايـن همـه ،در آن گـزارش بـه گونـهاي
مغرضانه و مسخره ريز به ريز حرفها و کارهاي روزمرة ما بـه دقـت آمـده بـود .حتـي
نوشته شده بود که عاطفه بعد از آزادي قصد پيوستن به چريکها را دارد .اگر انقالبـي
در کار نميبود ،معلوم نبود با يک چنين گزارشي کار ما «گالبي ها» به کجا ميکشيد.
بعد از آزادي و نزديک شدن انقالب ،بيشتر هـماتـاقيهـا بـه نسـبت روابـط و
گرايشهاي سياسيشان به تشک ها و جريانهاي سياسي موجود پيوستند و مـن هـم
به سازمان فداييان .تا جايي که به خاطر دارم ،فرشته ازهدي نـازنين بـا پيوسـتن بـه
مجاهدين در اواي سال  27در يک درگيري مسلحانه به همراه همسرش کشـته شـد.
يادش گرامي ،جوان خوش روحيه اي بود و در آن اتاق با چـه محبتـي مـا را همراهـي
کرد.
پرونده ام را با آن گزارش کذايي مدت ها پنهان نگهداشتم تا شـايد روزي آن را
منتشر کنم ،اما از بد روزگار هنگامي که مجبور شدم ايران را تـرك کـنم ناچـار آن را
سوزاندم.
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معاينة پزشکي!
چند ماهي بود که در اتاق گالبيها روزهاي تلخـي را مـيگذرانـديم ،بـيآنکـه
کسي را آزاد کنند .روزي بيمقدمه همة ما را ،همراه چند زنداني ديگر سـوار کـاميوني
کردند و دست بسته و چشم بسته بردند به کميتة مشترك .تازه توي کاميون نشسـته
بوديم که يکباره فرياد خشمگين زني را شنيديم که «مرديکه مگر کوري که پـاي مـن
رو لگد ميکني؟ من چشمم بسته است ،تو که چشمبند نداري!»
نمي دانم از لحن صدايش بود يا از شيوه اعتراض آميزش با مأموران ساواك که
فوراٌ فهميديم رفيق مادر (شايگان) است .او را از اتاق ديگري آورده بودنـد ،امـا روحيـة
قوي و مقاومت او در برابر شکنجه و تسليم ناپـذيرياش در برابـر مـأموران سـاواك را
همگي ميشناختيم .او بيشتر دوران محکوميت را در سلولهاي کميته و اوين گذرانده
بود .يکي دوبار هم چند هفته يا بيشتر او را به بند عمـومي قصـر بـرده بودنـد همـراه
بودن با او قوت قلبي بود براي همه.
اما از اين نق و انتقال حيران بوديم و از خودمان مـيپرسـيديم « ،چـه خبـر
شده ،آيا موضوعي لو رفته؟» از قضيه سر در نمي آورديم .در کميته ما را دو نفر دو نفر
انداختند توي يک سلول .همه در خود فرو رفته بوديم و حرفي نميزديـم .غـروب کـه
شد دوباره همه را با کاميون برگرداندنـد بـه اويـن و مـا را بـه اتـاق گالبـيهـا .قضـيه
پيچيدهتر شد .تا دير وقت شب انواع و اقسام حدسها و تحليـ هـاي ممکـن را بـازگو
کرديم بي آن که به نتيجة مشخصي برسيم .صبح روز بعد هنـوز از حيـرت در نيامـده،
دوباره همان برنامة بردن به کميته را اجرا کردند .دلهرهها بيشتر شد .من و شهين کـه
از همه قديميتر بوديم ترجيح داديم سکوت کنيم و به ترس و دلهرة بقيه بيشتر دامن
نزنيم.
در کميته ،بازهم ما را دو نفره يا سه نفره در سلولهاي جداگانه انداختند ،مـن
و شهين را هم به يک سلول .همان طور ايستاده شروع کرديم به تفسير وقايع و حدس
و گمان  .ياد معاينة پزشکي در اوين افتاديم .بعد از  3سال اولين بار بود که ساواك بـه
فکر معاينة پزشکي افتاده بود .معلوم بود که کلکي در کارست .امـا در چـه کـاري؟ در
اتاقي بزرگ با پنجرههاي رو به باغ ،ما را تک تک روي تخت تر و تميزي ميخواباندنـد
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و معاينهاي سرسـري مـيکردنـد .مضـحک تـر بـه نظرمـان ايـن آمـد کـه از همـه مـا
مي خواستند شلوارها را تا زانو باال بزنيم .در حين معاينه هم چند نفر به دقت به سـاق
و کف پاهاي ما نگاه ميکردند .روشن بود که به دنبال آثار شکنجه هسـتند .امـا بـراي
چه؟
حاال در جستجوي آن بوديم که ارتباطي ميان آن معاينة کذايي پزشکي و اين
نق و انتقالها پيدا کنيم .اما از قضيه سر درنميآورديم .به کلي گي شده بوديم.
بعد از مدتي که گي و مبهوت ،همچنان وسط اتـاق مشـغول حـدس و گمـان
ايستاده بوديم ،پسري که داشت راهرو را جارو ميکرد تقـهاي بـه در زد و پرسـيد« ،از
کجا ميآين؟» دهانمان را چسبانديم به سوراخ کليد و گفتيم از اوين .توضيح داد کـه،
« صليب سرخ بين المل داره از زندان ها باز ديد ميکنه و هر که رو ميخوان از چشم
اونها دور نگهدارن ،جا بجا ميکنن».
بعد از مدتي که از حيرت اين خبر بي سابقه درآمديم ،مانده بـوديم کـه حـاال
چه بکنيم؟ صليب سرخ را عام امپرياليسم ميدانستيم .فکر کرديم چه بهتر که مـا را
جا بجا ميکنند ،درد سرش کمتر.
بعد از ظهر در سلول را که باز کردند ،يکباره سه مرد موبور و چشم زاغ و تـر و
تميز با دو مأمور ساواك وارد سلول شدند .يکيشان پرسيد« ،شما امروز صبح ايـن جـا
نبوديد ،مگر نه؟» ما در سکوت به آنها نگاه کرديم .از قب تصميم گرفته بوديم بـا آنهـا
حرف نزنيم .هم به صليب سرخ هي اعتمادي نداشتيم ،هم نمـيخواسـتيم بـه دسـت
ساواك بهانه اي بدهيم و دوباره بـه تخـت شـکنجه بسـته شـويم .هـر بهانـة نـاچيزي
ميتوانست آزادي ما را به تعويق بيندازد .سکوت را به هر کار ديگري ترجيح ميداديم.
سئوال شان را چندين بار تکرار کردند .ما کنار ديوار نشسته بوديم ،زانوهايمـان
را در بغ گرفته بوديم و بربر نگاهشان ميکرديم .باالخره يکي شـان آمـد جلـو و روي
زمين زانو زد و يکبار به فرانسه ،يکبار به انگليسـي توضـيح داد کـه« ،امـروز صـبح در
همين سلول را باز کرديم و هي کس را نديديم .بعد از ظهر قرار بود بـرويم بـه اويـن،
اما برگشتيم همين جـا ».آن کـه ايسـتاده بـود گفـت« ،مـا بـدنبال شـهين و عاطفـه
هستيم».
من و شهين هي به هم سقلمه مي زديم ،شگفت زده از اين که اسم مـا را هـم
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ميدانند! بيآن که حرفي با هم رد و بدل کـرده باشـيم ،احسـاس مـيکـرديم شـک و
ترديد را بايد کنار بگذاريم .بايد از خر شيطان پايين بياييم و حرف بزنيم .باالخره بعـد
از رد و بدل چند اشاره ،شهين به فرانسه و من به انگليسي خودمان را معرفي کـرديم.
انگليسي و فرانسه را در زندان از تو ياد گرفته بوديم.
آنها توضيح دادند که ليست زنداني ها را در خارج و پيش از آمدنشان به ايـران
تهيه کرده اند و از ما خواهش کردند وضع خودمان را براي آنهـا تشـريح کنـيم .مـن و
شهين نگاه مان را دوخته بوديم به آن دو مأمور و حواسمان شش دانـگ بـه آنهـا بـود.
يکي از صليب سرخيها از مأمورها خواست کـه برونـد بيـرون .رفتنـد و در را بسـتند.
مانديم ما و سه صليب سرخي .باالخره به حرف آمديم و پيش از هر چيز گفتـيم« ،مـا
را دوباره ميبرند زير شکنجه و ديگر آزادمان نميکنند!» اولين کلمـهاي کـه مـن بـه
انگليسي ياد گرفته بودم کلمة شکنجه بود. torture ،
صليب سرخيها به ما قول دادند که حرفهاي مـا هـي گـاه بـه سـاواك درز
نکند .قيافه و رفتارشان خالف تصوري بـود کـه از آنهـا در مهـن داشـتيم .روي گلـيم
کثيف سلول نشسته بودند و از ما خواهش ميکردند کـه حـرف بـزنيم .مـن و شـهين
تصميم مان را عوض کرديم و شروع کرديم به حرف زدن .من پاهايم را که هنـوز پـس
از پن سال آثار زخم و شالق بر آنها مانده بود نشان دادم .گفتيم که روز قب سـاواك
ما را به معاينة پزشکي فرستاده .شهين از اعدام همسر و برادرش گفت .من از شـکنجه
هاي چندين و چند باره و آزارهايي که در زندان ديده بودم و… هرچه ميگفتـيم بـه
دقت گوش ميدادند ،ياداشت بر ميداشتند و چشمهاشان به طور غريبي بـرق مـيزد.
برقي از همدردي و حيرت .جثة ريز و نحيف شهين را ورانداز مـيکردنـد و سـر تکـان
مي دادند .گفتگو با آنها شايد از يک ساعت هم بيشتر طول کشيد .هي شتابي از خـود
نشان ندادند .هنگام خروج با نگاهي از همـدردي بـا مـا دسـت دادنـد و مرتـب تکـرار
ميکردندBon courage! Bon courage! ،
به محضي که پايشان را از سلول گذاشتند بيرون ،مـن و شـهين بـي اختيـار
همديگر را در آغوش گرفتيم .من مرتب از او مي پرسيدم« ،بون کوراژ يعني چه؟ بـون
کوراژ يعني چه؟» ،به آرامي گفت يعني« ،با دل و جرأت باشيد! چيزي شبيه به اين».
با رفتن آنها انگار يک باره سبک شده بـوديم .بـاري را از دوشمـان برداشـته
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بوديم .هر دو مطمئن بوديم که پاي حرفهايي که زدهايم ميايستيم .حتي اگر دوبـاره
شکنجه شويم.
نمي دانم چرا بعد از آن هي وقت به بـازنگري آن روز شـگفتانگيـز و آرامـش
بخش نيازي نيافتيم .گويي با رد و بدل اشاره همة احسـاسهـا و حـرفهايمـان را بـه
همديگر منتق کرده بوديم .رازي ميان ما برقـرار شـده بـود کـه نيـازي بـه بـازگويي
نداشتيم.
شب که شد دوباره ما را منتق کردند به اوين ،به همان اتاق گالبـيهـا .هـي
کس از آنچه ديده بود و بر سرش آمده بود حرفي بـر زبـان نرانـد .مـن و شـهين هـم
سکوت را ترجي داديم .در توافقي نا گفته زندگي روزمره و کسـ کننـده و در انتظـار
آزادي از سر گرفته شد.
آبان ماه  ،7532يکي دو ماه پس از ديدار صليب سرخيها ،ما گالبيهـا را آزاد
کردند .در مجموع با زندان مردان هفتاد و چند زنداني سياسـي بـوديم کـه در عـرض
چند روز به تدري آزاد شديم.
هنگام آزادي يک سال و سه ماه اضافه بر محکوميت کشيده بـودم .روزي مـرا
چشم بسته به اتاقي در محوطة اوين بردند و لباسهايم را تحوي دادند .تهراني بـازجو
ورقهاي براي امضاء کردن جلويم گذاشت .گفتم:
ـ اول بايد اون رو بخونم.
ـ امضاء کن ديگه پدر سوخته! بايد بخونم ديگه چيه؟
ـ بعد از اين همه سال ميخوام چيزي رو که امضاء ميکنم بخونم.
در آن ورقه نوشته شده بود« ،قول ميدهم با هي گروهي تماس بر قرار نکـنم
و هر چيزي ديدم اطالع بدهم».
روي جملة آخرِ «هرچيزي ديدم اطالع بدهم» ،با قلـم خـط کشـيدم و رو بـه
تهراني گفتم هرگز چنين کاري نخواهم کرد .بر خالف انتظارم به روي خودش نيـاورد
و گفت« ،حاال امضاء کن ديگه!» .با رضايت خـاطر و احسـاس نـوعي پيـروزي ورقـه را
امضاء کردم .بعد از آزادي شنيدم که بيشتر زندانيها بر خوردي مشابه من داشتند.
با چهار نفر مأمور سوار اتومبي شدم و پس از مـدتي سـرگرداني و تمـاس بـا
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اوين و پيدا کردن تلفن زن عمويم ،سرانجام خانة او را در تهران نو پيـدا کردنـد و مـرا
تحوي دادند .فرداي آن روز پدر و مادرم و بسياري از خويشاوندان به تهران آمدنـد .در
راه بازگشت به بابـ بـ ه همراهـي دوازده اتومبيـ بـه هـر شـهري کـه مـيرسـيديم
گوسفندي جلو پايم ميکشتند .اولين گوسـفند را پسـر خالـهام در گردسـنگ کشـت،
دومي را عمويم در آم  ،عمهام کمي جلوتر و دم در خانة پدرم يک گاو کشتند.
عمويم که پيش از اين از کارهاي من و به زندان افتادنم شرمنده بود و تا پـاي
عوض کردن نام حانوادگي در شناسنامه اش پيش رفته بود ،حاال بر سر اين کـه اولـين
گوسفند را چه کسي جلو پاي من بايد بکشد با پسر خاله ام جر و بحث ميکـرد .حـاال
هر کسي در پي آن بود که خودش را به مـن نزديـک تـر و مهربـان تـر نشـان بدهـد.
معلمهايم ،همکالسيهايم و خيلي از بابليهايي که اصالً نميشناختم ،به ديـدنم آمـده
بودند .سر سفرة شام همه با هم حرف ميزدند و نظري ميدادند .يکي يکي ،دوتا دوتـا
بغلم ميکردند و ميبوسيدند و کنارم مينشستند و خوش آمد ميگفتنـد .امـا ،از غـذا
براي من خبري نبود .نگو که آنها تصور ميکردند چون از زنـدان آمـدهام بايـد غـذاي
سبک بخورم .آن شب را هم مجبور شـدم بـا آش بـدمزه و رقيقـي سـر کـنم کـه بـي
شباهت به آش هايي نبود که هفت سال در زندان خورده بودم.
از آن پس ،در برابر اين پرسش که اگر به زندان نميافتادم ،چه سرنوشتي پيدا
ميکردم؟ همواره يک پاسخ داشته ام ،به سر نوشت زني همچـون بسـياري از زنهـاي
دور و برم .زندان مسير و شک زندگي مرا به کلي تغيير داد.
آيا الزم بود اين همه سختي بکشم تا به اين جا برسم؟ بـه سـادگي مـيگـويم
آري! من در اروپا به دنيا نيامدهام .اه باب هستم با خانوادهاي متوسط .در مدرسـهاي
درس ميخواندم که معلم از ترس ساواك ،حتـي آن حـداق هـاي الزم را هـم بـه مـا
نمي آموخت ،شايد هم خودش اطالعي نداشت .همکالسيهـايم چيـزي بيشـتر از مـن
نميدانستند.
من باالخره جرأت آن را يافته بودم که براي دنيايي بهتر و عادالنهتـر ،در حـد
توان و شعور خودم و در وضعيت و شرايط آن روزها بـه مبـارزه برخيـزم .مـرا بايـد در
چارچوب آن روزها در نظر گرفت ،نه امروز که کلي تجربة داخلي و جهاني را پشت سر
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داريم.
در جامعه اي مث جامعة ما ،بدون گذار از مبارزات آن سـالهـا چـه وسـيلهاي
براي تجربه اندوختن در دسترس داشتم؟ منظورم ايـن نيسـت کـه همـة هـم سـن و
سالهاي من ميبايستي به زندان بيفتند تا تجربه بيندوزند .مـن از خـودم مـيگـويم.
زندان براي من تجربهاي مثبت بود و اين امکان را برايم فراهم آورد که از مقـدسهـا و
قيد و بندها ديگر نترسم .جرأت سـنتشـکني را بـه دسـت آورم و بـه عنـوان انسـاني
مستق روي پاي خودم بايستم.
امروز ميدانم که مسائ پيچيدهتر از آنند که ما تصور ميکرديم .زندان به مـن
آموخت که فقط به عم در لحظه نينديشم ،از دماغم دورتر را ببيـنم .در آن سـالهـا
فکر ميکردم اگر ما هم به قدرت برسيم مجبوريم دشمنانمان را زنداني کنـيم .امـا بـا
اعدام در همان زمان هم مخالف بودم .امروز با زندان سياسي هم مخالف هستم .وجـود
زندان سياسي در هر کشوري ،يعني نبود آزادي در آن کشور.
اين را هم بگويم که شناختن زندان زنان عادي و تماس نزديـک بـا ايـن اليـة
محروم اجتماعي بسيار چيزها به من آموخت ،از جمله اينکه تغيير ريشهاي يک جامعه
در جهت آزادي و عدالت بدون آنکه زندگي و فرهنگ اکثريت مردم در همة اليهها بـه
درجهاي از حداق رشد و پيشرفت نرسيده باشد ،ناممکن است.

و اين منم
زني تنها
در آستانة فصلي سرد
در ابتداي درك هستي آلودة زمين
فروغ

«شب يلداييها»
زري
اواسط اسفند ماه  33بود ،عصري تاريک و سرد .مـن و فـاطي گوشـة يکـي از
سلولهاي بند  5کميته کز کرده بوديم و گپ ميزديم .ناگهان چنـد نگهبـان ريختنـد
توي راهرو و با عجله درِ سلولها را باز کردند و ما را با هول و وال جمع کردند پشت درِ
بند .حدود بيست نفر بـوديم .خيلـي از مـا اولـين بـار بـود کـه همـديگر را از نزديـک
ميديديم .چندين نگهبان دورمان را گرفتند و با عجلـه و بـدون چشـمبند دوان دوان
بردندمان به بند  .3وارد راهرو که شديم حيرت زده ديديم دارنـد همـه جـا را موکـت
ميکنند .سه تا سلول بزرگ واگذار کردند به زندانيان زن ،که کَف آن سرتاسر موکت و
ديوارهايش تازه رنگ شده بود.
هي کس نميدانست چه اتفاقي افتاده يا مي خواهد بيفتد .فقط چند نفـر کـه
به قصر منتق و بعد از دو سه روز عجوالنه بازگردانده شده بودنـد ،بـا صـدايي آهسـته
ميگفتند« ،شنيدهايم که قرار است يکي از سازمانهاي حقوق بشر جهاني از زندانهـا
ديدن کنند!» اما ،خودشان هم به شنيدهشان چندان اعتمادي نداشتند.
روز پيش هم تعدادي از زندانيهايي که شکنجه شده بودند ،از جملـه يکـي از
همسلوليهاي ما را که در زندان شيراز شکنجه شده بود ،به جايي نامعلوم منتق کرده
بودند .اما ما نه به اين نشانه ها توجهي داشتيم ،نه به اخباري که از فضاي عمومي شهر
جسته و گريخته به گوش ما مي رسيد .حتي تغيير و تحول در شيوة بر خورد بازجوهـا
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نيز توجه مان را جلب نکرده بـود .تحليـ مشـخص و روشـني هـم از اوضـاع و وقـايع
نداشتيم.
آن شب هم ،وقايع آنقدر عجيب و دور از مهن بودند که قدرت حداق تأمـ و
تحلي ـ را از دســت داده بــوديم .ســلولهــاي موکــت شــده و تميــز ،اســتفادة آزاد از
دستشوييهايي که از تميزي برق مي زدنـد ،بـا قاشـق و چنگـال غـذا خـوردن ،پلـو و
خورش خوشمزه فسنجان ،ميوه و کمپوت براي دسر و… همه و همه چنان نـامنتظره
و تصور ناپذير بود که به کلي گي شده بوديم .به مغزمـان هـم خطـور نمـيکـرد کـه
ساواك از ترس ديدار صليب سرخ جهاني متوس به امتياز دادن به مـا زنـدانيان شـده
است .خيال مي کرديم ،به روال معمول کلکي در کارست .آن شب همين قدر توانستيم
با کساني که هـمپرونـده شـده بـوديم اطالعـاتي رد وبـدل کنـيم ،فرصـت را غنيمـت
بشماريم و کپه کپه دورهم بنشينيم و تا دير وقت شب شادمانه گپ بزنيم.
اين وضعيت نامنتظره  22ساعت بيشتر طول نکشيد .دوباره همه را برگرداندند
به سلول هاي قبلي .همسلولي شيرازي شکنجه شدة ما را هم که برده بودنـد بـه اويـن
دوباره برگرداندند .به اين نشانه ها هم چندان تـوجهي نداشـتيم و وقـايع را بهـم ربـط
نميداديم .چند نگهبان سختگير را هم مأمور بند کرده بودند که ميکوشيدند بـه مـا
القاء کنند همه چيز به روال قبلي پيش ميرود .يکي از نگهبانها دم به سـاعت وسـط
راهرو ميايستاد و با صدايي کريه و رعبانگيز فرياد ميزد« ،بنـد  3را فرامـوش کنيـد!
ياد شالق باشيد و دستبند قپاني!»
همة ماجرا را ميگذاشتم به حساب کلکها و توطئههاي ساواك .هرچه بود آن
شب کذايي توانستم از علت دستگيري خودم و از «معماي» دستگيريهـاي گسـتردة
مربوط به سازمان آزاديبخش خلقهاي ايران که در کميته به «شب يلداييها» معروف
شده بودند بيشتر سردربياورم .گرچه همسلوليام فاطي که گويا در خارح عضو سازمان
انقالبي حزب توده بود و در ايران در ارتباط با سازمان آزادي بخش دستگير شده بـود،
نکاتي برايم گفته بود ،ولي تا پيش از آن شب خود او هم به گمانم به پيچيدگي قضـيه
و اص «معما» پي نبرده بود .تازه از خارج آمده بود و دائـم از قـانون و حقـوق زنـداني
سياسي حرف ميزد .به نوعي تئاتر بازي ميکرد ،انگار ساواك و بيقانوني و بيحقـوقي
را اصالً نميشناسد.
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مرا نيز در بهمن ماه دستگير کرده بودند .در بازجوييهاي اوليه فهميـده بـودم
که به خاطر گزارش يکي از اعضاء سازمان آزاديبخش دسـتگير شـدهام ،در حـالي کـه
حتي او را بدرستي نميشناختم.
شبي که چند تا ساواکي مسلح در اتاق کوچک من در شاهي به دنبـال اسـلحه
ميگشتند ،باور نميکردم به خاطرچنين گزارش بيربطي به سـراغم آمـده باشـند .نـه
تنها هي رابطة مستقيم و غير مستقيمي با سازمان آزاديبخش نداشتم .بلکـه از چنـد
سال پيش عضو گروهي بودم که مخالف مشي مسلحانه و معتقد بـود بـه مارکسيسـم-
لنينيسم ،انديشة مائوتسه دون .وظيفة اصلي گروه مطالعة متون و کتب مارکسيستي و
تاريخي در بارة ايران و کار در ميان تودهها بود.
پيش از آشنايي با اعضاء اين گروه ،همزمان با تحصي در رشتة جامعه شناسي
در دانشگاه تهران ،مدتي در کتابخانههاي کانون پرورش فکري کودکان و نو جوانان در
محله هاي مختلف جنوب تهران کار کرده و به نقش سواد در آگاهي نوجوانان پي بـرده
بودم.
اما با رهنمود گروه به حرفة مددکار اجتماعي در شهرستان شـاهي روي آوردم
که در ارتباط تنگاتنگ با تودههاي کارگر و دهقان بود.
از اسفند  35تا بهمن  ،33حدود  73عضـو گـروه و از جملـه آمر کـه مسـئول
مستقيم من بود ،دستگير و به حبسهاي دراز مدت محکوم شده بودند.
ولي من ،بعد از دستگيري آنان به اميد بازسازي و ارتباط مجدد با ساير اعضـاء
گروه همچنان در شاهي به حرفة خودم ادامه دادم.
اين بود که نميفهميدم چرا ساواکيها در اتـاقم در شـاهي بـه دنبـال اسـلحه
ميگردند؟
سر انجـام در کميتـه از«معمـا» سـردرآوردم .نگـو کـه سـازمان آزاديـبخش
خلق هاي ايران ،به گفتة اعضايش بر اساس طرح سازمان امنيت بـه وجـود آمـده بـود.
رهبر آن سيروس نهاوندي ،عضو پيشين سازمان انقالبي حزب تودة ايران ،در سال 37
به کمک و تبليغات وسيع ساواك از زندان فـرار کـرده بـود و پـس از مـدتي سـازمان
آزاديبخش را با تشکيالتي سنتي و سلسله مراتبي پي ريختـه بـود کـه وظيفـة اصـلي
اعضاء آن گزارشدهي بود .هر عضوي مـيبايسـت تمـام کارهـاي شخصـي ،ديـدارها و
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گفتگوهاي روزمرة خود را با افراد مختلف به مسئول تشکيالتي گزارش دهد ،و مسئول
پايين تر به مسئول باالتر .اعضاء در عين حال وظيفه داشتند در گروههاي سياسـي ،در
تجمع هاي دانشـجويي و در محـ کـار و… نفـوم کننـد .حتـي از دوسـتان و اعضـاء
خانواده شان هم گزارش تهيه ميکردند .ک گزارشها آخر سر از آرشـيوهـاي سـاواك
سردرمي آورد .همة اين کارها با چنان توجيه سياسـي و ايـدئولوژيکي همـراه بـود کـه
هي يک از اعضاء شکي به دل راه نداده بودند و بدون چون و چرا بـه «وظيفـة اصـلي»
خود عم مي کردند .تا زماني که در شب يلدا يکجا در نشستي همگاني دستگير شدند
و در پي بازجوييها و ديدن دستنوشتههاي خودشان تازه به دامي که ساواك برايشان
گسترده بود پي بردند .گويا ساواك در صدد بود براي بـه دام انـداختن افـراد بيشـتري
دستگيري ها را به زماني ديرتر موکول کند .ولي شک و ترديد چند نفر بـه شـيوههـاي
نهاوندي ،برنامة ساواك را جلو انداخت .ساواك ميدانست چنـد تـن از کسـاني کـه از
طرف سازمان انقالبي به ايران آمده بودند ،گويا به قصد جدا شدن از نهاونـدي خـود را
مسلح کردهاند.
شب يلدا ،بنا به «دستوري تشکيالتي» همة اعضاء به روال معمول به خانههاي
مخصوص تجمع و «آموزش همگاني» کشانده شدند و ساواك همـه را يکجـا دسـتگير
کرد .تعدادي از جمله پرويز واع زاده ،ماهرخ فيال و مينـا رفيعـي مسـلحانه مقاومـت
کردند و کشته شدند .چگونگي سرنوشت مهوش جاسمي و معصومه طوافچيان هيچگاه
به درستي معلوم نشد .گفته ميشد که زير شکنجه کشته شدهاند.
تعدادي از مسئوالن و کادرهاي سازمان در هفتههاي اول دستگيري شکسـتند
و به مصاحبههاي تلويزيوني و نوشتن مقاله در روزنامههاي رسمي تن دادند .اما کساني
هم بودند که باوجود روبرو شدن با واقعيت هولناك دامي که در آن گرفتار آمده بودند،
مقاومت کردند .به رغم بيخوابي هاي طوالني و رو شدن دستنويس گزارشهاشان ،تا به
آخر هم حاضر نشدند ندامت کنند يا همکاري با ساواك را بپذيرند.
هر بار که براي رفتن به اتاق بازجويي از کنار ميلههاي دايرة معروف به «»S S
رد مي شدم ،از زير چشمبند چند زنداني را ميديدم که سرپا ايستادهاند .ساواك که در
آن زمان از ترس ديدار صليب سرخ جهاني از شکنجههايي که اثر آن روي بـدن بـاقي
ميماند دست کشيده بود ،به تحمي بيخوابي رو آورده بود.
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سرانجام در اواخر بهار  ،32با ديدار صليب سرخ اوضـاع بـه کلـي عـوض شـد.
بازجوها دست از آزار و اميت کشيدند و ما را به همان اتاقهاي تميز موکت شدة بند 3
در طبقة سوم بازگرداندند .بازجوها تا حدي مبدب شده بودنـد ،هفتـهاي دوبـار حمـام
ميرفتيم ،هفته اي يکبار مالقات حضوري داشتيم و دريافت همه نوع پوشاك و خوراك
از خانواده آزاد بود ،با قاشق و چنگال و در بشقاب غذا ميخورديم ،دستشويي و توالـت
آزاد بود ،حتي مسواك داشتيم و…
روزي که تعدادي از زندانيهاي قديميتر را از قصر به کميته آوردند ،با چنـان
بدبيني شگفت آوري به آن وضعيت نگاه ميکردند که قادر نبودند واقعيت عقب نشيني
ساواك را بپذيرند .ناچار همة آن تغييرات را به سازش و همکاري سـازمان آزاديـبخش
نسبت مي دادند .حتي حاضر نبودند بين رهبران خود فروخته و اعضايي که نادانسـته و
ناخواسته در دام افتاده بودند تفاوتي قائ شوند .افرادي چون من را هم کـه بـه خـاطر
يک گزارش بيربط با اعضاء آن سازمان همپرونده شده بودم با يک چوب ميراندند.
حتي به ما که به مارکسيسم -لنينيسم -انديشة مائوتسه دون معتقد بوديم بـا
انگ چينيها يا پروچيني برخورد ميکردند .امروز هم هر وقت ايـن نسـبت نـاروا را از
دهان همبندان سابقم مي شنوم ،خشمي توأم با تأسف بـه مـن دسـت مـيدهـد .ايـن
اصطالح براي من اصطالح راي روسوفي يا آنگلوفي را تداعي ميکند کـه بـه مشـتي
جاسوس و حقوق بگير روسيه يا انگليس اطالق ميشد.
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متهم رديف 2
زري
در اواسط خرداد  32اولين دادگاه ما تشکي شد .از دو ماه قب مراح مختلف
تعيين وکي تسخيري ،پرونـده خـواني ،سـئوال و جـوابهـا  ...انجـام گرفتـه بـود .بـا
تشريفاتي تو خالي که به نظرم مسخره مي آمد .همه چيز از قب توسط بازجويم تعيين
شده بود .با اين همه برايم باورکردني نبود که چگونه با وصـله پينـه مـرا وصـ کـرده
بودند به چند عضو گروه سيروس نهاوندي ،در حالي که آنها را اصالٌ نميشناختم.
چون اعضاء دستگير شدة اين گـروه تعـداد زيـادي بودنـد ،سـاواك آنهـا را در
دستههاي جداگانه به دادگاه ميفرستاد .من جزو آخرين دسـتة ده نفـرهاي بـودم کـه
جزو اعضاء گروه نهاوندي به دادگاه ميرفتم .پيش از ما يک دسـته از اعضـاء گـروه در
دادگاهي علني اظهار ندامت کرده بود.
ما ده نفر بوديم ،بيآنکه هم پرونده باشيم يـا همـديگر را بشناسـيم .شـايد بـه
خاطر اين که در آن وضعيت ساواك نميتوانست هريک از ما را تـک تـک بـه دادگـاه
بفرستد ،اين شگرد عجيب و غريب را جور کرده بود .هي گـاه از آن دادگـاه مضـحک
سر در نياوردم.
متهم رديف  7سهيال بود که بيست ساله به نظر ميرسيد .متهم رديـف  2هـم
من بودم .ما همديگر را در کميته شناخته بوديم .مي دانستم که او جزو کسـاني اسـت
که به اصطالح معمول از مواضعاش در ضديت با رژيم دفاع کـرده .پسـرها را هـم کـه
اصالٌ نديده بودم ،مگر در مينيبوسي که ما را به دادرسي ارتش آورده بود.
دادگاه با شعر دادستان آغاز به کار کرد :ترحم بر پلنگ تيز دندان /ستم کـاري

بود بر گوسفندان
و با انگشت به ما زندانيان به عنوان پلنگ تيز دندان و به رئيس و بقية مقامات
دادگاه به عنوان گوسفندان اشاره کرد .بعد مشغول خواندن کيفرخواست شـد و شـرح
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خرابکاري ،جاسوسي براي بيگانگان ،قصد براندازي و غيره .در پايان هم خواسـتار اشـد
مجازات براي هر يک از ما شد.
سهيال در برابر پرسش رئيس دادگاه که «آيا به جرم خـود معتـرف هسـتيد؟»
پاسخ مثبت داد .استقامت و سرسختي او برايم جالـب بـود ،امـا از اينکـه در دادگـاهي
دربسته که افسارش دست ساواك است ،چنين اعترافي ميکرد .تعجب کردم.
بعد نوبت رسيد به دفاع وکالي تسخيري .هر کدام طوطيوار جمالتي از قبي ،
ناداني ،جواني ،اظهار ندامت متهم و بزرگواري اعليحضرت و غيره تکرار کردند .از همـه
مضحکتر وکي من ،سـرهنگ پيـري بـود کـه دسـتهـايش مـيلرزيـد و حتـي نـام
خانوادگي مرا نميتوانست به درستي تلف کند و در عوض فقط از نام کوچک استفاده
ميکرد و جمالت ساير وکال را به عينه تکرار ميکرد .طوري که در همان دادگاه بعضي
از پسرها شروع کردند به خنديدن .بعد از آن هم وکي من شـده بـود سـوژة خنـده و
مسخره بازيِ همسلوليها.
بعد از تعطي شدن چند دقيقهاي دادگاه ،احکام ما صادر شد .متهم رديف يک
ابد ،رديف دو هشت سال و بقيه بين ده تا دوسال.
يک ماه بعد در دادگاه دوم حکم ابد متهم رديف  7به  71سال کـاهش يافـت،
حکم من به عنوان متهم رديف  2به  71سال افزايش يافت .حکم کسي را که  71سال
بود ،به شش سال محکوميت تقلي دادند .او در آبان  7532شام «عفو ملوکانه» شد
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از اواسط سال  32نشانههايي از تغيير و تحـول سياسـي در جامعـه بـه چشـم
مي خورد ،اما نه به چشم من که در زندان بودم .در آمريکا کارتر به رياسـت جمهـوري
رسيده بود و مسئلة حقوق بشر در کشورهايي چون ايران را مطرح ميکرد .هويدا پـس
از چهارده سال از مقام نخست وزيري برکنار شد و جمشيد آموزگـار جـايش نشسـت.
تعدادي از روشنفکران در نامهاي سرگشـاده خواسـتار رعايـت قـانون اساسـي و آزادي
زندانيان سياسي شده بودند .صـحبت از بازديـد صـليب سـرخ جهـاني از زنـدانهـاي
سياسي بود و… اما ،در بند ما در قصر حساسيت ويژهاي نسبت به اين تحوالت وجـود
نداشت و بحث جدي در بارة آن نشنيده بودم .در آن سـال هـا هـر نـوع اصـالحات در
چارچوب رژيم هاي سـرمايه داري نفـي مـي شـد و سـرنگوني قهـر آميـز رژيـم ،سـاير
تاکتيکهاي سياسي را تحت شعاع قرار داده بود .تمکين رژيم شـاه بـه ديـدار صـليب
سرخ جهاني نيز صرفاً به پز توخالي رژيم تعبير ميشد .دست کم در بحثهايي کـه بـا
رفقايم چريک هاي فدايي در زنـدان داشـتم ،هـي گونـه تفـاوتي ميـان سياسـتهـاي
دولت مردان و قدرتهاي سرمايه داري ،نهادهايي مث عفو بـين الملـ و صـليب سـرخ
جهاني قائ نبوديم .همه سياستها را همسو و همة دولتمردان را همدست يا کارگزار
«امپرياليسم جهاني» ميدانستيم و نفي ميکرديم.
خود من نيز با اين که از نو جواني با بحثهاي بيژن جزني آشنا بودم و به طور
نسبي آموخته بودم که به مبارزات سياسي و صنفي توجه داشته باشم و از کنار آن بـه
آساني نگذرم ،با اين که در همکاري بـا گـروه معـروف بـه «مهندسـين» ،بـه ويـژه در
همکاري با بهروز ارمغاني به اهميت مسائ سياسي و کارهـاي تبليغـي ـ سياسـي پـي
برده بودم و در اين نوع کارها فعال بودم ،ليکن طي دوسـال زنـدگي در محـيط تنـگ
زندان و تحت تأثير فضاي غالب بر زندان و دور بودن از جامعه ،به تـدري توجـهام بـه
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تغيير و تحوالت سياسي کاهش يافته بود و مث بيشتر همبندان همه چيـز را يکسـره
نفي ميکردم.
در بند ما ،حتي از بحث هاي جزني هم چندان خبري نبود .بيشتر چريکهـا و
طرفداران فداييان ،تحلي هايشان حول همان بحث هاي مبارزة مسلحانه ،هم تاکتيـک
هم استراتژيِ مسعود احمد زاده دور ميزد .تعدادي از مجاهدين هم يا در زندان يـا در
بيرون تغيير ايدئولوژي داده و به فداييان نزديک شده بودنـد ،گـروههـاي سياسـيکـار
طرفدار تزهاي مائو هم تا جايي که من يادم هست ،تا چند ماه مانده به انقالب تحليـ
مشخصي از تغيير و تحوالت سياسي نداشتند .جريانهاي مذهبي غير مجاهد هـم کـه
چشم به فتواي روحانيون داشتند ،جز خط کشي و مرزبندي بـا چـپهـا و مجاهـدين
تحليلي از اوضاع نداشتند.
در اين فضا بود که وقتي يکي از روزها ما را به نوبت بـراي «معاينـة پزشـکي»
بردند به کلي غافلگير شده بوديم و از قضيه سر در نميآورديم .در يک اتاق خالي توي
راهرو بيرون بند ،چند پزشک کنـار يـک ميـز و صـندلي ايسـتاده بودنـد ،بـيآن کـه
معاينه اي در کار باشد ،فقط پاها و کف پاهامـان را بـه دقـت بـازبيني مـيکردنـد و بـا
ظاهري از همه جا بيخبر در بارة ورم پاها ،تاولها ،گوشتهاي اضافي و آثـار زخـمهـا
سئوال ميکردند .و وقتي ميگفتيم در زندان اين طور شده ،بـا تعجـب مـيپرسـيدند،
«چرا؟ چگونه؟»
آن تعدادي هم که جرأت کردند بگويند« ،در اثر شکنجه و شالق» ،بيشترشان
را فرداي آن معاينة کذايي از بند بردند .گر چه بعد از مدتي آنها را دوباره بازگرداندند.
قصد و منظور سـاواك از ايـن کارهـا بـراي مـا روشـن نبـود .بيشـترمان فکـر
ميکرديم کلکي در کار است و ساواك براي آزار و اميت ما به دنبال بهانههاي جديدي
است .به خصوص که ميدانستيم بيش از يک سال است که هي کس را حتـي بعـد از
پايان محکوميت هم آزاد نکردهاند.
هنوز پاسخ روشني در مورد قضية معاينه نيافتـه بـوديم کـه يـک روز ناگهـان
عضدي و منوچهري و رسولي که بسـياري از مـا را بـازجويي و شـکنجه کـرده بودنـد،
شتابزده ريختند به بند و دستور دادند همگي بـه سـرعت از بنـد بـرويم بيـرون .داد و
بيداد راه انداخته بودند که «عجله کنيد ،بدويد بيرون!» و هر کـه جلـو دستشـان بـود
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محکم هول ميدادند به سمت درِ بند .همه بـا هـول و وال مـيدويـديم ،آنهـا کـه روي
تخت ها نشسته بودند ،شتابزده مي پريدند پايين و… بعضيها با دمپاييهاي لنگه به
لنگه يا حتي با پاي برهنه مجبور شدند از بند خارج شوند .همه را به صـف بردنـد بـه
سالني ،به گمانم در زندان زنان عادي .به رديف روي صندلي نشاندند و يکي يک ورقـه
به دستمان دادند ،درس ت مث روز امتحـان .بازجوهـا ميـان رديـف صـندلي هـا قـدم
ميزدند و مرتب هشدار ميدادند که «اجازه ندارين با هم حرف بزنين! يک ربع بيشـتر
وقت ندارين و…»
همة سرها پايين بود و حيرت زده به ورقه ها نگاه ميکرديم .ورقـه را هـر چـه
بيشتر مي خواندم ،حيرتم بيشتر ميشد :نام ،نام خـانوادگي ،متأهـ يـا مجـرد ،مـدت
محکوميت ،ميزان تحصيالت ،آيا مي خواهيد در زنـدان ديـپلم دبسـتان يـا دبيرسـتان
بگيريد؟ به چه چيز عالقمند هستيد؟ نقاشي دوست داريد؟ چه پيشنهادي داريد و…
سئوالهاي عجيبي که شاخ در آورده بودم به چه کارشان ميآيد.
زير چشمي به بغ دستي نگاهي انداختم ،ديدم او هم سرش را پايين انداختـه
و به ورقه اش خيره مانده .تا آمـدم آهسـته سـئوالي ازش بکـنم ،عضـدي بـا آن لحـن
خشنش فرياد زد« ،حق ندارين با هم حرف بزنين!»
باالخره پن دقيقه به آخر وقت مانده به ناگزير هويتام را نوشتم و به چنـد تـا
سئوالي که فکر ميکردم به هـي جـا بـر نمـيخـورد و بهانـهاي بـه دسـت بازجوهـا
نميدهد ،پاسخ دادم .اما ،راجع بـه پيشـنهاد و نقاشـي و درس خوانـدن و ايـن دسـت
سئوالها چيزي ننوشتم .بازجوها ورقهها را جمع کردند و شتابان رفتند و دستور دادند
نگهبانها ما را به بند باز گردانند.
در حياط بند جمع شده بوديم و هرکسي از ايـن اتفـاق غيـر منتظـره تفسـير
خودش را ميکرد .توي حرف همديگر ميدويديم و با تب و تاب در بارة سئوالها نظـر
ميداديم .عدهاي نظرشان اين بود که نبايد به سئوالها پاسخ مـيداديـم .عـدهاي هـم
برعکس ،ميگفتند بايد به همة سئوالها به دقت پاسخ ميداديم .اما هي کس تحليـ
و ارزيابي روشني از قضـيه نداشـت .چنـد روزي همـة حـرفهـا دور ايـن اتفـاق و آن
سئوالهاي عجيب و غريب دور مي زد.
تا آن که روز مالقات از خانوادهها شنيديم که صليب سرخ جهاني قرار اسـت از
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زندانها ديدار کند .تازه دوزاري ما افتاد .اما اولين واکنش ما اين بود که صـليب سـرخ
ربطي به ما ندارد ،کارگزار امپرياليسم امريکا و در بده بستان با رژيم شاه است.
روزي هم که معاون زندان و چند نگهبان دو تا ميز پينگ پنگ به بند آوردنـد،
ميزها را گذاشتيم توي انباري گوشة حياط و تصميم گرفتيم از آن ها استفاده نکنـيم.
خوش سيرت ،معاون زنـدان هـر روز حيـرت زده از مـا مـي پرسـيد« ،چـرا ميزهـا رو
گذاشتين تو انباري و بازي نميکنين؟» ما هم استدالل ميکرديم« ،خيلي از کتابهـا
و وساي ما رو بردين و پس ندادين ،ميز پينگ پنگ به چه دردمان ميخوره؟»
حتي نگذاشتيم نزهت و سحر که به کلـي حسـاب خودشـان را از جمـع جـدا
کرده بودند ،از ميزهاي پينگ پنگ استفاده کنند .آن هم به زور و دعوا.
با اين همه ،موضوع بازديد صليب سرخ را چندان به جد نگرفتيم .تـا ايـن کـه
شنيديم به بازديد زندان پسرها رفتهاند .آن وقت قضيه برايمان جدي و فضاي بنـد بـه
کلي عوض شد .چند روزي همة برنامهها را تعطي کـرديم .گلـه بـه گلـه ،چنـد نفـره
دورهم جمع شديم و بر سر اين که با صليب سرخ چه برخوردي بکنيم بـا هـم تبـادل
نظر ميکرديم .بيشترمان نظر و تصميممان اين بود که اگـر بـه بنـد مـا آمدنـد ،هـي
حرفي با آنها نزنيم .اما چند تن از همبنديها ،از جمله تو ويدا! کـه در خـارج از ايـران
زندگي يا تحصي کرده بوديد و نهادهاي حقوق بشررا در کشورهاي اروپـايي و آمريکـا
تــا حــدودي مــيشــناختيد ،نظرتــان متفــاوت بــود .صــليب ســرخ را نهــادي مســتق
ميدانستيد و اين که ما ميتوانيم با مطرح کردن وضع خودمان بـه درسـتي از بازديـد
آنها استفاده کنيم .اما اين استدالل تأثير چنداني در فضاي غالب بر بند نداشت.
در گير و دار اين بحث ها بوديم که يک روز درِ بند باز شد و دوتا جوان شـيک
و آراسته ،چشم زاغ و موبور وارد حياط شدند و شروع کردنـد بـه انگليسـي چيزهـايي
گفتن .اخوان و افسر نگهبان ساکت و مبدب پشت سرشان ايستاده بودند .بعد از چنـد
لحظه که ما در سکوت به اخوان خيره مانده بوديم .يکي از آنها به انگليسي بـه اخـوان
گفت« ،شما برويد بيرون!» .رئيس پر کبکة زندان بعد از کمـي مقاومـت و مـن و مـن،
سرش را انداخت پايين و همراه افسر نگهبان رفت بيرون .هي وقت اخوان را اين جـور
ملي نديده بوديم .شايد همين باعث شد که بـا اطمينـان بيشـتري دور آن دو جـوان
جمع شويم و به دقت به حرفهاي آنها گوش بسپاريم .نسرين و زهره ،که در آمريکا و
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انگليس تحصي کرده بودند و از بقيه به زبان انگليسي مسلط تر بودند ،شـروع کردنـد
به ترجمه .گفتند که از طرف صليب سرخ جهاني براي بازديد زندانهاي ايران آمدهانـد
و اه سويس هستند و زبان اصلي شان فرانسـه اسـت .ويـدا ،تـو هـم کـه در فرانسـه
تحصي کرده بودي بخشي از کار ترجمه را به عهده گرفتي .نـيم سـاعتي از مأموريـت
خودشان و ليست زندانيهايي که در اختيار داشـتند و غيـره بـه دقـت توضـيح و بـه
پارهاي پرسشهاي ما با صميميت پاسخ دادند .سر آخر گفتند که تـا دو روز ديگـر بـاز
ميگردند.
در عرض چند ساعت فضاي بند از اين رو به آن رو شـد .انگـار بـا حـرفهـا و
رفتارشان آن فضاي بد بيني و شک را شکسته بودند .پس از رفتن آنها ديگر حرفـي از
تحوي نگرفتن آنها در ميان نبود .فقط بايد بر سر چگونگي سـازماندهي جمـع متنـوع
خودمان براي گفتگو با آنها تصميم ميگرفتيم .مهمترين مسئله براي بيشتر ما اين بود
که ساواك از حرفهاي ما با آنها اطالع پيدا نکند .مطمئن نبوديم که بعد از رفتن آنهـا
ساواك چه سياست و رفتاري با ما در پيش خواهد گرفت .در آن روزها شکسته شـدن
فضاي سرکوب و شک گيري روند انقالب به مهنمان اصالٌ خطور نمـيکـرد .در نتيجـه
سازماندهي پيچيده اي را براي گفتگو با صـليب سـرخيهـا در نظـر گرفتـه بـوديم تـا
بهانهاي به دست ساواك ندهيم.
درست بعد از دو روز يکي از صليب سرخيها ،طبق قرار به بند آمد .به محـض
ورود نگهبان را از بند فرستاد بيرون .خيالمان جمعتر شد .اما بنا به همان سازماندهي
که ميان خودمان به توافق رسيده بوديم ،او را برديم به اتاق  3در ته راهرو که از همـة
اتاقها بزرگتر و دن تر بود .چند تـن از همبنـدان در وسـط راهـرو بـه نوبـت کشـيک
مي دادند تا از نزديک شدن بقيه به اتاق و اطالع يافتن از اين که چه کساني با صـليب
سرخ به گفتگو نشسته اند ،پيشگيري کنند .هر کس بنا به تصميم خودش ميتوانسـت
به تنهايي يا با هم مسلکان نزديکاش ،با صليب سرخ گفتگو کند ،بيآن که ديگران بـا
خبر شوند .انتخاب مترجم هم به تصميم خود افراد بود .همه در انتخاب و تصميم آزاد
بودند و هي کس جز خود فرد و نزديکانش از اين تصميم اطالعي نمييافـت .در ايـن
مورد افراد و گروههايي که در اقليت بودند ،خودشان را زير فشار تصميمهاي اکثريت يا
به اصطالح «جمع» احساس نمي کردند .برعکس ،تالش همه در اين بود کـه هـر فـرد
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بتواند آزادنه تصميم بگيرد .نگراني نسبت به واکنش ناشناختة سـاواك ،مثـ هميشـه
موجب شده بود ،خود به خود همبستگي و همياري به شيوة دموکراتيک در ميـان مـا
شک بگيرد.
شب که شد ،چند نفر را بردند به دفتر زندان .بازگشت آنها به بند مدتي طـول
کشيد ،ما سخت نگـران شـده بـوديم .در بازگشـت يـک نفرشـان يواشـکي بـه گـوش
«شهردار» رساند که رسولي و عضدي آنها را در مـورد ايـن کـه بـا صـليب سـرخ چـه
رفتاري شده بود و چه حرفهايي زده شده بود ،بازجويي کردهاند.
روز دومي که جوان صليب سرخي به بند آمـد ،قضـية بـازجويي شـب قبـ و
نگرانيمان را از واکنش سـاواك پـس از رفـتن صـليب سـرخ از ايـران ،بـا او در ميـان
گذاشتيم .دفترچهاش را که نامهاي ما در آن ياداشت شده بود به ما نشـان داد و قـول
داد که همواره وضعيت تک تک ما را در زندان پيگيري کند.
من نيز مث بسياري ديگر از همبندان تصميم گرفته بودم ،بـه رغـم بـازجويي
شب قب و گزارشهايي که ساواك درپياش بود ،وضعيت خودم را با صليب سرخيهـا
در ميان بگذارم.
 25ساله بودم که در ارديبهشت سال  33در ارتبـاط بـا سـازمان چريـکهـاي
فدايي خلق در رشت دستگير شدم .مسئول سازماني من بهروز ارمغاني يکي از بقايـاي
گروه معروف به مهندسينِ تبريز بود .آشنايي من با گروه مهندسين بـر مـيگشـت بـه
سال هاي  21 -23گروه کـه بيشترشـان مهنـدس و فـارغ التحصـي دانشـکدة فنـي
دانشگاه تبريز بودند و اهميت ويژهاي براي مسائ نظري و تئوريک قائ بودنـد .بهـروز
ارمغاني در دستگيري اول و طي دوران محکوميتش در زندان قزل قلعه با بيژن جزنـي
آشنا شده بود و از همفکران نزديک او به حساب مي آمـد .هنگـام آزادي در اوايـ 35
توانسته بود همراه عابدين زاده ،تعدادي از نوشتههاي جزني را مخفيانه از زندان خارج
و در سال هاي  35 - 32نقش مهمي در اشاعة نظرات او در سازمان ايفا کند.
در سالهاي  21 -23من از طريق گروه مهندسين بـا ادبيـات زيـر زمينـي آن
دوره آشنا شده بودم .بخشي از سرماية مارکس ،نوشتههـايي از لنـين و تـاريخ انقـالب
روسيه و… را خوانده بودم .در دنياي تنگ تبريز اين کتابها افق بازتر و روشـنتـري
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به روي من که در آن زمـان  72سـال بيشـتر نداشـتم ،گشـوده بـود .احسـاس غـرور
ميکردم و اتکاء به نفسم زيادتر شده بود .خود را جزو آن دسته از مردم ميدانستم که
براي نابرابريها و رشد و تعالي جامعه ميانديشند و راه ح ميجويند.
و اکنون دستگير شده بودم .بيشتر اعضاء و مسئوالن سازمان ،از جملـه بهـروز
ارمغاني يا در درگيريهاي مسلحانه و محاصره خانههاي تيمي جـان باختـه بودنـد يـا
پس از شکنجههاي سخت اعدام شده بودند ،يا به حبسهاي طوالني مدت محکوم .من
نيز شکنجه هاي سختي را از سرگذرانده ،در دادگاه اول به ده سال و در دادگاه دوم بـه
هفت سال زندان محکوم شده بودم .ديگر اميدي به آزادي نداشتم .از اواخـر  32ديگـر
هي کس را حتي پس از پايان محکوميت هم آزاد نکرده بودند.
تمام اين حرفها را براي نمايندة صليب سرخ تعريف کردم و او به دقت گـوش
سپرده بود .همراه دو تن از دوستان تبريزيام به اتاق  3رفته بوديم .طوري کـه جلـب
توجه نکنيم ،به ويژه جلب توجه کساني که به نظرمان مشکوك مـيرسـيدند .زهـره را
به مترجمي انتخاب کرده بوديم .صليب سرخي کنـار ديـوار روي زمـين نشسـته بـود.
پيش از هر چيز اطالعاتي در بارة سيمين ن .و چند زنداني شهرستاني که معلوم نبـود
کجا هستند از ما خواست و توضيح داد که ساواك بعضيها را مرتب از ايـن زنـدان بـه
آن زندان و بازداشتگاه منتق ميکند تا از دسترس صليب سـرخ بـدور نگهـدارد .بعـد
شروع کرد از وضعيت خود ما پرسيدن و از حرفهاي ما ياداشت برداشتن .بـه موضـوع
شکنجه که رسيديم با شگفتي سئوال هايش را تکرار ميکرد و توضيحهاي دقيقتـري
از ما ميخواست.
در زندان رسم نبود و عادت نداشـتيم کـه از خودمـان و شـکنجههـايي کـه از
سرگذرانده بوديم با جزييات حرف بزنيم .هم به اين خاطر که نميخواستيم حمـ بـه
خودنمايي بشود ،هم اين که حرف زدن از شکنجه به طـور جـدي و بـا جزييـات کـار
آساني نبود ،هنوز هم آسان نيسـت .مـيکوشـيديم بـا خنـده و شـوخي روي تـرس و
واهمهمان از شکنجه سرپوش بگذاريم .حاال مجبور شـده بـوديم بـا جـديت و دقـت از
آنچه بر سرمان رفته بود حرف بزنيم .نمايندة صليب سرخ مرتب از متـرجم مـا ،زهـره
ميخواست به پرسشهاي او به دقت پاسخ بدهيم .براي اولين بار ،در برابـر آن صـليب
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سرخي بود که از جزييات آنچه بر سر دو دوست بغ دستيم رفته بـود بـا خبـر شـدم.
شگفتي ما سه نفر از توضيحات همديگر ،نماينده صليب سرخ را شگفتزدهتر ميکرد.
وقتي از انواع شکنجههايي که از سر گذرانده بودم ،از مشـت و لگـد گرفتـه تـا
شالق و آويزان کردن از م دست مي گفتم و ايـن کـه بـراي شـکنجه بايـد در نوبـت
مي ايستادم و… سرم را پايين انداخته بودم ،بدنم داغ شده بـود و عـرق کـرده بـودم.
نمي دانم ،باالخره توانستم آنچه بر سرم آمده بود به دقـت بگـويم يـا نـه .همـين قـدر
ميدانم از در اتاق که بيرون آمديم ،نفس راحتي کشيدم .انگار باري از دوشام برداشته
شده بود.
صليب سرخي ،پس از سه روز که کار يادداشت برداري و باز ديدش از بنـد بـه
پايان رسيد ،هنگام وداع با لحني صميمي و اندکي ستايشگرانه توضيح داد کـه ابعـاد
شکنجه بيش از آن چيزي بوده که در تصورش ميگنجيده و اين کـه زنـدان سياسـي
زنان در ايران ،بعد از اندونزي ،بيشترين تعداد زنداني را در جهان دارد .مـيگفـت« ،در
اندونزي  221زنداني زن وجود دارد .امروز تعداد شما در ليستي که ما در اختيار داريم
حدود  721نفر است .اما از نظر سطح تحصيالت دانشگاهي و مشاغلي نظيـر پزشـکي،
داروسازي ،مهندسي و… شما زندانيان سياسي زن ايراني در باالترين سطح در جهـان
قرار داريد!»
با احساسي از غرور و اعتماد او را تا دم در بدرقه کرديم.

تفاوتها
اواخر اسفند  ،32بعد از ديدار نمايندگان صليب سـرخ و تغييـر فضـاي زنـدان
رفته رفته به اين فکر افتاديم که پارهاي ازخواستهايي را که زندانبانان هي گاه پاسـخ
مثبت به آن نداده بودند ،دو باره مطرح کنيم .دريافت کتـابهـاي بيشـتر بـا محتـواي
بهتر ،مهمترين خواست ما بود .به طور معمول ک بند يک ليست کتاب به دفتر ارائـه
ميداد و به تعدادي از کتابها به تدري اجازة ورود به بند داده ميشد .اما از زماني که
مذهبي هاي طرفدار روحانيت و خميني با فتواي منتظري همه چيزشان را از مـا جـدا
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کرده بودند ،دفتر زندان به دسـتور سـاواك در حمايـت از ايـن جـدايي ،از جملـه بـه
کتابهاي مذهبيها بيشترين اجازة ورود به بند را ميداد و ما چپيها تقريباٌ بيکتـاب
ميمانديم .خواست ما اين بود که ليست جداگانهاي بـدهيم و کتـابهـاي بيشـتري از
خانوادهها دريافت کنيم .خواستهاي ديگري هم داشتيم ،از جمله برخـورداري از يـک
راديو و وسيله اي براي گرم کردن آب و غذا بود .اما زنـدانبانان هـي تـوجهي بـه ايـن
خواستها نشان نميدادند .باالخره با توافق همگاني تصميم گرفتيم اعتصاب کنيم.
در آن زمان خيليها را برده بودند به زندان اوين و بعضيهـا را هـم آزاد کـرده
بودند ،فکر ميکنم در قصر صد و ده پانزده نفر مانده بوديم .يک يا دو روز هم بحث بـر
سر اين بود که اعتصاب خشک باشد يا با آب .سياسيکارهـا بـر سـر اعتصـاب خشـک
پافشاري ميکردند .اين نوع برخوردهاي تند سياسيکارهـا بـراي مـا طرفـداران مشـي
چريکي ،به خصوص زندانيان قديميتر قاب قبول نبود .به تجربه ديده بوديم کـه ايـن
نوع حرف هاي تند در عم توخالي از آب در مي آيد .باالخره بعد از بحثهاي زياد ،سر
اعتصاب با آب به توافق رسيديم .اين توافق را هم کرديم که کساني که ناراحتي معـده
داشتند يا فشار خونشان پايين ميافتد ،مث حميده در اعتصاب شرکت نکنند .اما آنها
پر شور و شر بودند و آن تصميم را نپذيرفتند .حميده حتي در شب دوم اعتصـاب کـه
حالش بهم خورد باز هم حاضر نشد به بيمارستان منتق شود .البته اين به نفع ما بـود.
چون زندانبانان مجبور ميشدند زودتر پاسخ دهند.
ويدا! يادم ميآيد شب پيش از شروع اعتصـاب ،تـو بعـد از شـام بـراي مخيـرة
انرژي! آن قدر نان اضافي خوردي که به دلدرد شديدي دچار شدي ،شکمات ورم کرد
و از روي تخت نميتوانستي تکان بخوري .ما به اين کار عجيب تو کلي خنديديم.
يادم نيست يک يا دو روز بعد از شـروع اعتصـاب بـود يـا بيشـتر کـه مالقـات
داشتيم .در مالقات بود که از خانوادهها شـنيديم زنـدان مردهـا هـم در همـان روزهـا
اعتصاب کرده اند .قبالٌ از تصميم آنها هي خبري نداشتيم و اتفاقي اعتصاب ما بـا آنهـا
همزمان شده بود .وقتي شنيديم يکي از خواسـتهـاي آنهـا نظـارت بـر آشـپزخانه يـا
شرکت در پخت غذاست ،ابتدا باور نکرديم .توجـه بـه غـذا در بنـد مـا از جانـب همـة
گروهها امري لوکس به حساب ميآمد و ما هي وقـت بـه غـذاي بـد زنـدان اعتراضـي
نکرده بوديم ،تا چه رسد به خواست نظارت بر آشپزخانه!

032زندان قصر 65-62

بــا شــروع اعتصــاب ،کســاني کــه عفــو نوشــته بودنــد يــا بــه داليـ مختلــف
نمي خواستند در اعتصاب شرکت کنند ،غذاي خودشان را از قابلمههاي پشـت در بنـد
به طور جداگانه برمي داشتند .يادم هست کـه يکـي از کسـاني کـه عفـو نوشـته بـود،
غذايش را به دور از چشم نگهبانها ،در همبستگي با ما نميخورد .بـه مـا هـم چيـزي
نميگفت.
هميشه در مواقعي که با زندانبانان درگيـر مـيشـديم يـا دسـت بـه اعتصـاب
ميزديم ،جالبترين و اطمينانبخشترين چيز براي من ميزان همبسـتگي همبنـديان
بود .چه منفرد بوديم ،چه در پيوند با اين و آن گـروه در مقابـ زنـدانبانان يکدسـت و
يکصدا عم مي کرديم .توافقي بود ناگفته ،اما همه به اين همبستگي اطمينان داشتيم.
در اين موارد همة اختالفهاي سياسي و برخوردهاي ناجور در حاشيه قرار ميگرفت و
جا براي همدردي و رعايت همديگر باز ميشد .حتي کساني که بيدلي مورد ظـن مـا
قرار گرفته و تحريم بودند ،در اين طور مواقع فرصتي مييافتند تا خلـوص خـود را بـه
بقيه نشان دهند .من هربار سخت تحت تأثير تالش و خلوص آنها قرار ميگرفتم .اما با
پايان درگيري روز از نو و روزي از نو ،بازهم بيشترمان به دسـته بنـديهـا ،رفتارهـاي
ناجور و تحريمهاي نا موجه ادامه ميداديم.
نمي دانم چند روز از اعتصاب گذشته بود که خوش سيرت ،معاون زندان اطالع
داد که همگي خودمان را براي انتقال به محلي ديگر آماده و وسـاي مـورد نيازمـان را
جمع کنيم .چند دقيقه نگذشته خوش سيرت و چند نگهبان براي انتقـال وارد حيـاط
شدند .ناچار هر کدام وساي مان را بقچه کرديم و راه افتاديم.
ما را دسته دسته با اتوبوس بردند جلوي يک ساختمان قديمي و کهنة زنـدان
مردان عادي ،با حياطي بزرگ و نسبتاٌ پر درخت و پنجرههايي رو به حياط کـه طبقـة
اول آن را براي ما آماده کرده بودند .در آنجا بود که شنيديم قصد دارند اتـاق هـايي را
که از مدت ها پيش روي پشت بام بند ما ساخته بودند با پله به اتاقهاي همکف وصـ
کنند .اين هم از برکات ديدار صليب سرخيها بود.
هنوز نق و انتقال به طور کام انجام نگرفته بود کـه مردهـاي زنـدان عـادي
جلوي پنجرههاي حياط جمع شدند .ما جوانترها کـه مـدتهـا بـود جـز همبنـدان و
نگهبان ها با کس ديگري سر و کار نداشتيم ،با اشتياق دمِ پنجرهها جمع شـده بـوديم.
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آنها از زناني نام ميبردند و حال و احوال مـيپرسـيدند کـه مـا اصـالٌ نمـيشـناختيم.
باالخره يکي از نسرين و بعد از زينت پرسيد« ،چقدر گرفتي؟»
 ابد و ابد به اضافة  53سال. به اين جواني! مگه جنس چقدر داشتي؟ کتاب داشتيم.نه ما از سئوال آنها چيزي دستگيرمان شد ،نه آنها از جواب زينت .هنوز چنـد
ساعتي از ورود ما نگذشته ،شروع کردنـد بـه فرسـتادن نامـههـاي عاشـقانه از طريـق
پنجرهها .باالخره معلوم شد که ما را با زنهاي عادي اشتباه گرفتهاند .ما هم نـاگزير در
جلسه اي عمومي تصميم گرفتيم ،بنا به تجربة همبندان قديمي ،رفتـاري جـديتـر بـا
آنها در پيش بگيريم تا تفاوت ميان ما و زنان عادي بـراي آنهـا مشـخص شـود .خـانم
شادماني هم براي به اثبات رساندن اين تفاوت هر روز روي يکي از تختهـاي روبـروي
پنجره ،چهار زانو مينشست و قرآن ميخواند.
چند روزي طول کشيد تا مردان عادي ،سياسي بودن و تفاوت ما را با زنهـاي
عادي به رسميت شناختند و روابط احترامآميزي با ما برقرار کردند .از آن پـس مرتـب
از طريق دانشجويان پسري که گاه به زندان عادي منتق مي شـدند ،مـا را در جريـان
اخبار اعتصاب زندان مردان سياسي قرار ميدادند و به گفتة خودشان از وضع ما هم به
آنها خبر ميدادند.
حدود  71روزي آنجا مانديم .بيش از هر چيز شبي در خاطرم مانده که دو نفر
از همبندان خوش صداي ما ،فريده ك .و سهيال س .طبـق معمـول شـروع کردنـد بـه
خواندن ترانههاي محلي شيرين جان و دايه دايه وقت جنگه ...
بعد از چند دقيقه ديديم که مردها کنار ديوار به رديف نشستهاند و زانو به بغ
و سرها به زير در سکوتي غمآلود به ترانهها گوش سپردهاند .درست مث روضه خواني.
اما نگهبان بند مث هميشـه ترانـة دايـه دايـه وقـت جنگـه را بهانـه کـرد و نگذاشـت
آوازخواني ادامه يابد .در بند قصر هم هر وقت سهيال بـا صـداي رسـايش ايـن ترانـه را
ميخواند ،با نگهبانها درگير ميشديم .اما فضاي غمگين آن شب و سکوت سـنگين و
درخود فرو رفتة آن زند انيان مرد بـا قطـع شـدن صـداي سـهيال ،انگـار سـنگينتـر و
غمانگيزتر شد .يأس آن مردان و آن فضاي غمآلود را هي وقت فراموش نکردهام.
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چهره و رفتار آنها را هم در روزي که داشتيم دوباره به بند زنان بازميگشـتيم،
فراموش نکرده ام .ما براي وداع از آنها دسته جمعي ايستاديم و ترانـة دايـه دايـه وقتـه
جنگه را برايشان خوانديم .آنها ساکت و آرام ايستاده بودنـد و بـا محبـت بـه مـا نگـاه
مي کردند .ترانه که تمام شد و ما راه افتاديم ،در سکوت به پنجرهها نزديک و نزديکتـر
شدند .نمي دانستند چه بگويند و چه کاري بکنند ،فقط مـا را بـا محبتـي آميختـه بـه
احترام نگاه ميکردند و به سمت پنجرهها کشيده ميشدند.
يادم نيست اول اعتصاب را شکستيم و بعد به بنـد خودمـان بازگشـتيم يـا در
بازگشت به بند اعتصاب را شکستيم .اما يادم هست در بازگشت بود که اشرف به رغـم
همة هشدارهاي مستوره که آرام ،کم حجم و به فاصله غذا بخوريم ،آن قدر شـتابزده و
با حجم زياد اعتصاب را شکست که تا يکي دو روز دچار تورم روده و دلدرد شد.
اين را هم به ياد دارم که تقريباٌ به همة خواستهاي ما پاسخ مثبت دادند ،بـه
جز راديو که تا به آخر هم به آن دست نيافتيم .اولين بـاري بـود کـه بـي دردسـر بـه
خواستهايمان رسيده بوديم .روزي سه تا روزنامه به بند مي آمد ،وسايلي براي آرشـيو
روزنامه ،تعداد کتابهاي بيشتر ،يک چراغ براي غذا گرم کردن و از اين قبيـ وسـاي
اوليه به دست آورديم .به بند هم که بازگشتيم يک اتاق تر و تميـز و بـزرگ در پشـت
بام به اتاق هايمان اضافه شده بود .از دست يافتن به اين خواستها کلي شاد بوديم .اما
وقتي از خواست هاي زندان مردان به طور کام باخبر شديم ،تفاوت ميان خواستهاي
ما و آنها چشمگير بود و عجيب .از همه عجيبتر قضية نظارت بر آشپزخانه بود.
روز اول يک نفر از زندان سياسي مردان به نام منوچهر آمـد پشـت در و از مـا
خواست تا نمايندة خودمان را براي تعيين برنامة غذا معرفي کنيم .نظارت بر غذاي مـا
هم افتاده بود به عهدة زندان مردان .ما اصالٌ در اين باره فکري نکرده بوديم .نمـيدانـم
چه کسي را به عنوان نماينده فرستاديم .وقتي شنيديم براي دو نفر يـک مـرغ تعيـين
کردهاند ،باورمان نميشد .انگار با يک انقالب رو به رو شده بـوديم .نمـيدانسـتيم چـه
قضاوتي بکنيم .در بند ما يک چنين خواستي مردود و با انگ ضد انقالب يا بورژوا طرد
ميشد .اما ديگر نمي توانستيم به زندان مـردان اتهـام ضـد انقالبـي بـزنيم .بنـد زنـان
حسابي تکان خورده بود .اما براي من عجيبتر از همه اين بود که معياري که سـالهـا
در بند ما تثبيت شده بود ،در يک چشم بهمزدن در مهن ما شکست .حتي بحثي هـم
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در مورد آن نکرديم .خود به خود از اين که ميتوانستيم بيدغدغة خاطر غذاي بيشـتر
و بهتري بخوريم شاد شده بوديم.
پيش از آن هم شنيده بوديم که در بعضي از بندها يکي از خواستهاي مردان
سياسي عدم استفاده از اونيفورم زندان است .درست برخالف ما کـه اصـرار داشـتيم از
اونيفورم زندان استفاده کنيم و همه يک رنگ و يک دسـت باشـيم .حـال مـيديـديم
خيلي از معيارهاي ديگر هم در زندان مردان با بند ما متفاوت است .اين تفاوتها براي
من سئوال برانگيز بود .اما تا زماني که در زندان بودم ،هي بحث و حتي تأملي در ايـن
مورد نکرديم.
به نظرم با اين که زندان مردان تجربهاي پنجاه ساله پشـت سـر داشـت و بنـد
زنان سياسي تازه شک گرفته بود ،براي توضيح قضيه کافي نبود .به گمانم ،يـک طـرز
فکري بر بند غالب بود که کسي جرأت نميکرد خالف آن بينديشد يـا مخالفـتاش را
بر زبان بياورد .آن سختگيريها در بند ما ناشي از تعبيرهاي خشکتر و نامنعطفتـر از
مبارزه بود .آن قدر نامنعطف که به حقوق خودمان در زندان هم تـوجهي نداشـتيم .تـا
جايي که يادم هست هي وقت در مورد حقوق زنـداني سياسـي تأمـ و بحـث نکـرده
بوديم .عالوه بر اين که بيشترمان جوان بوديم و فرصت اندوختن تجربههاي اجتمـاعي
را نداشتيم .فکر مي کرديم با محروم نگهداشتن خودمان ،حتي در زندان ،بـه ظرفيتـي
باالتر و مقاومتي بيشتر براي مبارزه دست مييابيم .نگاه ما به خودمان و جهان نگـاهي
بود حتي محدودتر و تنگتر از نگاه راي در جريانهاي چپِ آن سالها و تفـاوت ميـان
زندان زنان و مردان ،به نظرم ناشي از مسلط بودن اين نگاه در بند ما بود.

رو در رويي
پايان يافتن موفقيت آميز اعتصاب ،آشنايي با زنـدان مـردان عـادي و شـناخت
نسبت به تفاوت ميان خواستهاي ما با زندان مردان تجربة آموزندهاي بود .اما ماجراي
درگيري با سحر در آن روزها خاطرة تلخي در مهن من باقي گذاشت.
سحر به گمانم اواخر  32دستگير شده بود ،گويا در ارتباط بـا بـرادرش کـه بـا
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يکي از چريک هاي فدايي از نزديک آشنا بود .اما کسي از پروندة سحر چنـدان خبـري
نداشت .اواي که به قصر آمده بود رفتاري عـادي داشـت ،امـا خـرد خـرد از «جمـع»
فاصله گرفت .نمي دانم عفو نوشته بود يا نه ،اما بياعتنايش نسبت به جمـع و مقـررات
بند چشمگير بود .آدم سرسخت و غـدي بـه نظـر مـي رسـيد .بـه گمـان مـن همـين
بي اعتنايي و غدي او بود که براي جمع تحم ناپذير بود .وگرنـه بـه خـاطر نـدارم و از
کسي هم نشنيده بودم که عم مشکوکي از او سرزده باشد ،منظورم گزارش دهـي بـه
دفتر زندان يا ساواك است.
سرش به کار خودش بود .بيشتر اوقات مشغول نقاشي بود .يکبار کـه بـا مـواد
غذايي و دارو يک جعبهرنگ براي نقاشي درست کرده بود ،روزکاريها با اين اسـتدالل
که رنگها کپک زده و بو گرفتهاند ،جعبه رنـگ او را انداختـه بودنـد تـوي آشـغالهـا.
بي آنکه دست کم خود او را در جريان بگذارند يا به فکر راه حلي (مثالٌ گوشـة انبـاري)
براي آن رنگها باشند .اما در آن زمان اين شيوة ناپسند دور ريختن رنـگهـاي مـورد
عالقة او اصالٌ براي من و تا جايي که ميدانم براي ديگران سئوالي برنينگيخت.
از آن پس سحر هر روز بيشتر از جمع فاصله گرفت تـا جـايي کـه بـا يکـي از
زندانياني دوست شد که آشکارا با دفتر زندان ارتباط داشت و براي همـه مسـج بـود
که از بند گزارش ميدهد .ديگر آن سالم و عليک حداق هم با سحر قطـع و بـه کلـي
تحريم شد .او نيز بيش از پيش مقررات بند را زيـر پـا مـيگذاشـت .غـد بـود و کوتـاه
نميآمد .لجبازيهايش در برابر مقررات به نظرم غير منطقي و ناجور بود.
با همه چيز لجبازي مي کرد .در زندان مردان عادي که بوديم ،قرار بر اين شده
بود که براي پيشگيري از آلودگي محيط ،در اتاقها از دمپايي استفاده نکنيم .سـحر از
سر لجبازي يا بيتفـاوتي بـه ايـن قـرار تـن نمـيداد و مرتـب بـا دمپـايي در اتـاقهـا
مي چرخيد .همين کار او بهانه اي به دست همبندان داد تا به قصد رو کـم کنـي چنـد
مشت و لگد به او بزنند .با فريادهاي سحر و مداخلة نگهبان ،مـاجرا بـه سـرعت پايـان
يافت .اما سحر و دوستش را از ما جدا کردند ،به خصوص که سحر به نگهبان گفته بود
از ما ميترسد و در کنار ما امنيت ندارد .نميدانم اين حـرف را هـم از سـر لجبـازي و
براي آزار «جمع» زده بود يا به راستي چشمش از ما ترسيده بود.
اولين باري بود که در بند ما چنين برخوردي با يک همبندي پيش آمده بـود.
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به کساني ،درست يا نادرست ،مشکوك ميشديم يا بعضيها را تحريم مـيکـرديم ،امـا
هي وقت به طور مستقيم با کسي رو در رو نشده و اهانت نکرده بوديم .به همين خاطر
ماجراي درگيري با سحر به تلخي در مهنم مانده.
در همان زمان ،با اين که بعضيها برخورد به سحر را بـراي رو کـم کنـي الزم
مي دانستند ،ديگراني هم بودند که اين کار را اشتباه تلقي کردند .به خصوص کـه ايـن
قضيه مورد بهره برداري زندانبانان قرار گرفته و سحر و دوستش را از ما جدا کردند.
از اين جنبه هم بند ما زنان با مردان تفاوت داشت .شايد بشـود گفـت تفـاوتي
زنانه و با عطوفتي بيشتر .بسيار شنيده بوديم که در زندان مـردان ميـان جريـانهـاي
محتلف کار به زد و خوردهاي خشن کشيده شده و مورد بهـرهبـرداري سـاواك قـرار
گرفته بود .اما در بند ما اولين باري بود که چنين برخوردي پـيشآمـده بـود و از نظـر
برخي از همبندان ناشي از ندانم کاري و بيسياستي بود.
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دو سه روزي بود که سارا و فريده ا .را برده بودند به سلول انفـرادي .فقـط بـه
اين خاطر که در بازرسي ماهيانة بند ،بنا به توافق قبلي با دفتر زندان ،به نماينـدگي از
طرف جمع براي نظارت در داخ بند مانده بودنـد .آن روز بـرخالف هميشـه سـرگرد
اخوان ،رئيس زندان دستور داده بود که هي کس در بند نماند ،امـا سـارا و فريـده بـه
دستور او عم نکرده و گفته بودند« ،ما به نمايندگي جمع اينجا هستيم».
اين سر پيچي ،موجب کتک خوردن سارا و فرسـتادن هـر دو آنهـا بـه سـلول
انفرادي شده بود و ما همة اين ماجرا را از توي حياط ميديديم .از همـان لحظـه ايـن
فکر در ميان ما شک گرفت که بايد در دفاع از آن دو به طور جمعي اعتراض بکنيم.
يکي دو روز مرتب به دفتر پيغـام مـيفرسـتاديم کـه آن دو از طـرف بنـد بـه
نمايندگي تعيين شده بودند و بايد هر چه زودتر به بند بازگردانده شـوند .امـا پاسـخي
نشنيديم .سر انجام در خواست کرديم ،رئيس زنـدان را ببينـيم .ايـن درخواسـت هـم
بيپاسخ ماند.
 75تيرماه  31بود .تصميم گرفتيم از باز شدنِ در براي دادن قابلمههـاي شـام
جلوگيري کنيم .به روال هميشگي خوش سـيرت ،معـاون زنـدان ،خبـر داد کـه خـود
سرهنگ محرري ،رئيس ک زنـدان قصـر مـي آيـد تـا بـه وضـع بنـد رسـيدگي کنـد.
شستمان خبر دار شد که محرري مث هميشه قصد دارد با گارد يورش بياورد به بند.
در آن زمان حدود صد نفر ميشديم .مذهبيهاي غير مجاهد مدتي بود کـه بـا
فتواي منتظري از اوين ،حساب و کتاب و اتاقشان را به کلي از ما جدا کرده بودند .مـا
را نجس مي دانستند و غذايشان را هم در قابلمهاي جداگانه ميگرفتند .ساواك هم بـه
اين ضديت آنها عليه کمونيستها و مجاهدين تا جايي که ميتوانست دامن ميزد .امـا
آنشب آنها هم قابلمهشان را نگرفتند.
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در انتظار رسيدن گاردِ همراهِ محرري ،خودمان را براي مقابله آماده کرديم .هر
چـه ســوزن و ســيخ و مــيخ جاسـازي کــرده بــوديم بــا نمـک و فلفـ ريختــيم تــوي
جيب هايمان تا هر که به ما نزديک شد نمک و فلف بريزيم به چشمشان يا به دست و
پاي آنها سوزن بزنيم .ساعتي بعد ،از دور ديديم کـه محـرري همـراه يحيـايي و گـارد
زندان دارند ميآيند به طرف بند .من که ابـدي بـودم و جلـوي در ايسـتاده بـودم بـه
محرري گفتم« ،خودتون بدون گارد بيايين داخ بند».
حرف مرا اصالٌ نشنيده گرفت .براي پيشگيري از باز شدن در ،دسته جمعي در
را از پشت محکم گرفتيم ،اما گارد با فشار در را باز کرد .به خاطرم هست که سـربازها
با باطوم افتادند به جان ما و ما هم سـربازان گـارد را از سـوزنهـا و فلفـ و نمـکهـا
بي نصيب نگذاشتيم .فريادهاي ما و سربازان درهم آميخته بود .بعد از مـدتي درگيـري،
عدهاي از همبنديها به حياط پناه بردند و عدهاي هم به داخ اتاقها.
سرانجام محرري دستور داد که در بند را بـه روي اکثريـت مـا کـه در حيـاط
بوديم ببندند .بازهم طبق معمول براي کساني که در حياط مانده بوديم ،نطـق کـرد و
شعر هميشگياش را خواند :آنجا که عقاب پر بريزد /از پشة ناچيز چه خيزد
در سرماي آن شب بيهي وسـيلهاي تـا صـبح در حيـاط مانـديم .حـدود 21
سرباز گارد هم مجبور شدند تا صبح سرپا بمانند و ما را زير نظر بگيرند .با اين همه ،تا
دير وقت از راه پنجره با کساني که داخ مانده بودند مشورت کـرديم و مثـ هميشـه
در اين طور وضعيتها تنها راه اعتراض را در اعتصاب غذا يافتيم .مذهبيها هم به رغم
تمام اختالفها با ما ،به نشانة همبستگي در اين تصميم سهيم شدند.
با بعضياز سربازها به بهانههاي مختلـف همشـهري بـودن سـر صـحبت را بـاز
کرديم .تا صبح با آنها کلي گپ زديم و عل درگيري را به آنها توضـيح داديـم .بعضـي
اعتراف کردند که محرري قصد دارد ما را  23ساعت در حياط نگهدارد.
اما روز بعد يک افسر اطالعاتي که از طرف سـاواك فرسـتاده شـده بـود بـراي
گفتگو با ما به بند آمـد .اول بـا لحـن تهديـدآميزي شـروع کـرد بـه صـحبت و مـا را
«شورشي» خواند و غيره .ولي در برابر مقاومت و سر سختي مـا رفتـه رفتـه لحـناش
عوض شد و گفت« ،حاال ميرم با مقامات صحبت ميکنم ،ببينم چه ميشه!»
به فاصلة دو سه ساعت در حياط را باز کردند و رفتيم داخـ بنـد .اگـر قضـية
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ديدار صليب سرخ جهاني از زندانها نبود ،بيترديد ماجرا به آن شک پايان نمييافت.
اما ما براي بازگشت رفقا از سلول ،به اعتصاب غذا ادامه داديم .روز دوم آنهـا را
آوردند و اعتصاب را شکسـتيم و بـراي مـا از دفتـر دوغ آوردنـد .پزشـکهـاي بنـد بـا
هوشياري هشدار مي دادند که دوغ نخوريم ،وگرنه باد ميکنـيم .چنـد نفـري کـه دوغ
خوردند ،روز بعد صورتشان از ورم غير قاب شناسايي بود .نميدانم آيا به عمد براي مـا
دوغ آوردند يا به سهو.
در آن چند روز همبندان قديمي با هوشياري حواسشان بود که در برخورد بـا
زندانبانان به تند رويهاي بيجا و افراط کشيده نشويم .چرا که به تجربـه مـيدانسـتند
زندان يک رو ندارد.
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در کالس دوم دبيرستان در مدرسهاي مذهبي به نـام فـروردين اسـم نوشـتم.
دبير رياضي ما نزهت روحي آهنگران بود و زهرا قلهکي و زهـره شـانهچـي همکالسـم
بودند که چندين سال بعد هريک به نوعي در مبارزه بـا رژيـم جـان باختنـد .گـرايش
سياسي و دگرگونيهاي فکري من در اين مدرسه شک گرفت.
در سيک دوم مدرسهام را تغيير دادم و در رشتة ادبي ثبت نـام کـردم .از نـو
جواني عاشق ادبيات و فلسفه بودم ،و اگر دوست داشتن انسانها و هموطنان را بتـوان
کاري سياسي محسوب کرد ،من عاشق انسانها بودم.
از زمـاني کــه کـار سياســي و امتحـانهــا و حجـم درسهــا در کـالس ششــم
دبيرستان بيشتر و جديتر شد ،بيشتر دچار تضاد و تناقض شـدم .امـا متعهـد بـودم و
ادامه دادم .تا  23ارديبهشت  33که دستگير شدم.
دو روز از گفتگوي تلفني من با زهره شانهچي مـيگذشـت .غافـ از اينکـه در
همين دو روز دوستم زهره و بهروز ارمغاني که قرار بود بـه ديـدنم بيايـد و بسـياري از
اعضاء و کادرهاي فداييان کشته و بسياري ديگر دستگير شده بودند.
بعد از گذراندن روزهاي سخت شکنجه و بـازجويي و کشـيده شـدن کـارم بـه
بيمارستان ،در کميتة مشترك نگهمداشتند .روزهـاي بـازجويي مـن مصـادف بـود بـا
امتحانات نهايي .به خودم ميگفتم اين هم نوع ديگري از امتحان است بايد قبول شوم.
بعد از چند ماه به اوين منتق شدم و در دادگاه به حبس ابد محکومم کردند.
دو سال پيش از آن ،جرمي مشابه جرم مرا به سه سال حبس محکوم ميکردند.
با انتقال به زندان عمومي قصـر در اواخـر سـال  ،33چنـد مـاهي گذشـت تـا
توانستم به سختيهاي زندگي ميان حصارهايي تنگ و تاريک ،با دويسـت نفـر انسـانِ
متفاوت عادت کنم.
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در ميان آن شلوغي و ازدحام ،دوستي با جوانان هم سن و سال خـودم دوبـاره
مرا به فکر درس خواندن انداخت .سرانجام توانسـتم پـس از يـک سـال وقفـه ،ديـپلم
دبيرستانم را در زندان بگيرم .از بهترين کارهايم در زندان!
در بند عمومي قصر تضادها و تناقضهايم سمت و سويي مشخصتـر يافتنـد و
انرژي دروني من خود به خود به سمت کارهايي کشيده ميشد که ميتوانسـتم در آن
خالقيت به خرج دهم .به خصوص به موسيقي .به يکـي از دوسـتانم مـيگفـتم ،کـاش
روزي يک وعده غذا بدهند ،در عوض موسيقي خوب پخش کنند! در آن روزها چندين
تصنيف و شعر در مهن داشتم که همه را از ياد بردهام .تنها تصنيفي را به ياد دارم کـه
روزي با شهين ر .بر وزن تصنيفِ معروفِ دلکش ،آمد نوبهار /طـي شـد هجـرِ يـار ...در
وصف زندگي يکنواخت و سختِ قصر به طنز سروديم که بعضي از قسـمتهـاي آن را
فراموش کردهام :آمد روزِکار /جارو رو بيار T /روي زمين /دستمال رو هـوا /صـبح شـد
گشنهايم /چايي دم بيار /جيرهاي نون بده /مرهاي کره  / ...پتـويِ زمخـت /ملحفـه تـو

مشت /هر ماهي يازده قرقره /اي خداي من چه مشکله /يـک دو ،بـه دو تـو صـف /دل
پيچه به هدف /فالني تو خال /ما شديم مبتال... /که بنا به مصلحت وقت دو قسمت آخر
و بعضي از قسمتها را حذف کرديم.
قرار بود اين تصنيف را شبي براي همبندان اجرا کنيم که خوش سيرت معاون
زندان ،شهردار بند را صدا کرد و به اعتراض گفت« ،کجايِ يـازده تـا قرقـره کمـه؟» و
نگذاشتند تصنيفمان را اجرا کنيم.
اواسط سال  32دوباره به اوين منتق شدم .دو اتاق بزرگ و پنجرههاي رو بـه
دهکدة سر سبز و پر درخت اوين ،با فضاي تنگ و خاکستري و پرجمعيت قصر به کلي
متفاوت بود .به ويژه که با نزديک شدن ديدار صليب سرخ از زندانها سـختگيريهـا و
فشارها هم رو به کاهش بود .فضاي داخ بند هم منعطفتر از بنـد قصـر بـود .ديـري
نگذشت که درِ دو اتاق بزرگ و اتاق کوچک ،و درِ رو به حياط زيبـا و پـر درخـت بنـد
اوين هم باز شد.
در آن روزها ،آزاديهاي نسبي فردي و برخورداري از حداق حريم خصوصـي
در داخ بند و بهره بردن از طبيعت زيبا و سکوت شبهاي پرستارة اويـن ،يـاد دوران
کودکي و خانة پدري را در من زنده ميکرد .داالن و حيـاط و حـوض و باغچـه و زيـر
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زمين و اتاقهاي متعدد و درختان نـارن را .خانـهاي کـه کاشـيهـاي ديـوارش نقـش
زيبايي برمهن و جان ما ميزد .و بازيهاي کودکانه ،شـعر و نمـايش و رقـص و آواز ،و
يــک صــندلي لهســتاني کــه نقــش مهمــي در خانــه و نمــايشهــاي مــا داشــت .در
نمايشنامههايي که دختر خاله ميساخت و در خانه يا مدرسه اجرا ميکرد ،نقـش مـن
يا نوکر بود يا رقاص .نقش دختر خاله ملکه بـود و بـرادرم پادشـاه ،خـواهرم شـاهزاده
خانم .گوش کردن به راديو و حف تصنيفها با من و خواهرم بـود .بـا فخـري ،دختـرِ
دوستِ مادرم بحر طويلي اجرا ميکـرديم بـا ايـن مضـمون :کجـا ميـري آبجـي نسـا؟

ميخوام برم خونة آقا...
اما فوت پدرم در  1سالگيِ من به شاديهاي ما خاتمه داد.
در اوين ،جاي پاي آنچه را که در کودکي بر من گذاشته شده بود بازميديـدم
و بازميشناختم .در جو کم و بيش منعطف داخ بند و وجود همبنداني هنـر دوسـت،
هويت واقعي خودم را رفته رفته بازمييافتم .شبها تا دير وقت از پنجرة اتاقِ کـوچکي
که نام «منطقة آزاد» يا «اتاق بيداري» به آن داده بوديم ،در سکوت شب به سـتارههـا
خيره ميماندم و به کودکيام ،به آنچه عالقه داشـتم و دلـم مـيخواسـت دنبـال کـنم
ميانديشيدم .توان واقعيام را ميسنجيدم و به سختي از ميان کوره راهها ،راه آينـدهام
را ميجستم.
خوابهاي هشـداردهندهاي مـي ديـدم .شـبي خـواب ديـدم بـا يـک گـروه کـه
نميشناسم رفتهايم بـه کوهسـتان .در آنجـا هريـک از همراهـان کـه هنگـام مـرگش
ميرسيد ،در يک گودال مسطح دراز ميکشيد و ميمرد .من اين جماعت ناشـناخته را
رهبري ميکردم .ميان راه يکي از همراهان در يخبندان زمين خورد و به من پرخـاش
کرد که«چرا ما را به کوه آوردي؟» و من پاسخ دادم« ،مگر من به شما نگفته بودم کـه
راه دشوار است؟»
گويي همراهان ناشناس تکههاي ناشناختة وجود خـود مـن بودنـد و آنهـا کـه
ميمردند انگار خصلتهاي غير قاب قبول خود من بودند .نميتوانم بگويم ايـن خـواب
چه تأثير عميقي بر من گذاشت .گويي آموزگار بزرگي از درونم سر برآورده بود.
در خوابي ديگر بازهم با همراهانم به کوهپيمايي رفته بـوديم .بـه يـک بلنـدي
رسيديم همراهانم رفتند .به من اصرار ميکردند با آنها بروم و من ميترسيدم از بلندي
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بپرم .بعد از اين خوابها و تجربة زندان بود که نگاهم به مبـارزة سياسـي تغييـر کـرد.
متوجه شدم که انسانها را ميتوان در کنار هم به صورت يک ک ديد ،با تفـاوتهـا و
تضادها و تناقضاتشان ،با خوبيها و بديهاشان .حال چه فعاليت سياسـي بکننـد ،چـه
نکنند .متوجه شدم هزاران انسان بهتر از من زندگي و به مـردم خـدمت مـيکننـد .از
کجا معلوم که من بهتر از آنها فکر ميکنم؟ چرا ميخواهم راهنماي زندگي خصوصـي
و سياسي آنها باشم و به جاي آنها تصميم بگيرم؟ در واقع «هنرمندترين هنرمند کسي
شد که راز زندگي را فهميد ».کاش من هم بفهمم و بتوانم عم کنم.
از اواخر سال  32از امکانات بيشتري ،از جمله يک پخـش صـوت و چنـد نـوار
خوب موسيقي سنتي برخوردار شديم.
در يکي از آن شبها در «اتاق بيداري» شـعري سـرودم بـه وزنِ پـيشدرآمـدِ
بيات ترك به نام به ياد عارف( ،با اجراي محمد رضا شجريان و محمد رضا لطفي) کـه
با چند تن از همبندان به اجرا در آورديم:

اي ملت ايران بپا بپا /بايد کني جان را رها رها /بهر وطن چـون مـيتپـد ،ايـن
قلب ما /آري بپا بپا /اين قلب ما ،آري بپا بپا /ايران بپا ،ايران بپا /کز خلق تو ،کـز خلـق
تو ،خونها به جا به جا /اين سرزمين پرخون شده /جانا وطن گلگون شده ...
عالوه بر شعر و موسيقي ،نقاشي ميکردم و گوبلن ميبافتم .ويدا! يادم ميآيـد
اسبي کشيده بودم به رنگ ماليم و لطيف .آن را به تو نشان دادم .تو پيشـنهاد کـردي
شکم اسب را سايه بزنم تا حجم پيدا کند .اما من گفتم ،نه! و تو با شـيطنت و طنـزي
جذاب گفتي« ،اوه  !...يک اسب رمانتيک!!»
روي صحنه آوردن پـردة آخـر نمايشـنامة اتللـو ،انديشـهاي شـيرين بـود کـه
نميگذاشت شبها خوابم ببرد .دائم به زيباتر کردن و درسـت بـودن حرکـت و نقـش
خود و بقيه فکر ميکردم .و با وساي سادهاي که در اختيار داشتيم به طراحي صـحنه
و لباس با شور و شوق ميپرداختم و دوستان همبندم در پيش بـردن نمـايش يـاري و
همراهي ميکردند .کتابي داشتيم در بارة کـ نمايشـنامههـايي کـه استانيسالوسـکي،
بازيگر معتبر روس به اجرا درآورده بود .کتاب به تقاضاي طاهره از خانوادهاش وارد بند
شده بود و حسابي به دردمان خورد .شهين با استفاده از کتاب ،مسئوليت گريم کـردن
را به عهده گرفت و با موهاي همبندان براي اتللو و ياگو ريـش و سـبي درسـت کـرد.
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مخم سياه براي شن اتللو را اشرف ربيعي با مي و رغبت به من قرض داد.
انتخاب بازيگران هم موضوع مهمي بود .اول شهناز را براي نقش يـاگو در نظـر
گرفتيم ،اما وقت روخواني نمايش ،لهجة کردي شهناز ما را از خنده بـيتـاب کـرد .در
نتيجه پيرايه نقش ياگو را به عهده گرفت ،ثريا نقش دزده مونا ،شـهناز نقـش نديمـه و
من اتللو را .مدتي با جديت تمرين کرديم.
روز نمايش همه همبندان با شور و شوق به تماشا نشستند ،حتي صـديقه کـه
سردرد شديدي داشت و بيمار بود .با اجـراي آن نمـايش گـويي چيـزي در درون مـن
متولد شد.
سرانجام اول بهمن ماه  ،31سـاعت هشـت شـب از زنـدان قصـر همـراه مـادر
شايگان و اشرف ربيعي و فاطمة جريري بر دوش مردم ،با هلهله شادي جمعيت جلوي
زندان آزاد شديم .از همان جـا بـه کـاخ دادگسـتري رفتـيم و بـه تحصـن خـانوادههـا
پيوستيم .فران (رقيـه) از ميـان جمعيـت متحصـن فريـاد کشـيد« ،فـرخ ! فکـرش را
ميکردي اين جوري آزاد بشي؟»
سه سال زندان برايم تجربه و پشتوانهاي شد که هنـوز کـه هنـوز اسـت از آن
بهره ميبرم .اگر چه مدتها طول کشيد تا خـودم را بـا مردمـان غيـر سياسـي و نـوع
ديگري از زندگي منطبق کنم .امروز به تدريس موسيقي براي کودکان و بزرگسـاالن و
ساختن آهنگ مشغولم .خوشحالم که افتان و خيزان و گاه سـرفراز بـه زنـدگيم ادامـه
ميدهم.
ياد همبندان و دوستان عزيزي که در آن سالها از دست دادم هميشه بـا مـن
است.

بنازم به بزم محبت
ژاله ح.
چند ماهي بيشتر نبود که به زندان قصر منتق شده بـودم .روزي همـراه پـن
شش تن از دوستانم ،اعظم ،زيبا ،فرشته و ژاله ا .داشتيم در حيـاط زنـدان قصـر آواز و
سرود مي خوانديم که از دفتر صدايمان زدند و همگي مـا را بـه اضـافة ثريـا و مهـري،
بي هي توضيحي يکسره بردند به زندان زنان عادي .دو سه نفرمـان را انداختنـد تـوي
سلولهاي پشت ساختمان زنان و بقيه را بردند به طبقة دوم پيش زنهـاي عـادي .تـا
جايي که يادم هست به جز مهري ،بقيه مخالف مشي مسلحانه بوديم و هـي کـدام از
اين انتقال سريع سر در نميآورديم .بعد از يکـي دو روز فهميـديم کـه قضـيه مربـوط
مي شود به گزارش نگهبان شاهرخي در مورد آواز نوايي نوايي ،بـه خصـوص آنجـا کـه
ميگويد ،بنازم به بزم محبت که آنجا  /گدايي و شاهي مقاب نشينند ..../با اين تعبيـر
که ما قصد اهانت به شاه را داشتهايم.
براي رهايي از آن وضعيت ناچار دست به اعتصاب غذا زديم .بعد از يـک هفتـه
اعتصاب غذا بردندمان به کميته و پس از چند هفته به اويـن .اواسـط سـال  32بـود و
بيشترمان تا به آخر هم در اوين ماندگار شديم.

فرار ساختگي
بهمن  33دستگير شده بودم .پس از ليسانس رياضي ،به عنـوان افسـر وظيفـه
در سپاه دانش ،در مدرسه اي در محلـة قلعـه مرغـي درس مـيدادم .شـبهـا هـم در
مدرسهاي در محلة امامزاده حسن معلم بودم.
شب يلداي آن سال ،ساواك حدود  211دانشجو ،معلم و کارمند و … را يـک
شبه در رابطه با سازمان رهايبخش خلقهاي ايـران دسـتگير کـرده بـود .همـة اعضـاء
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سازمان به دستور رهبرشان سيروس نهاوندي موظف بودند گزارشي کتبي از وضـعيت
خودشان و همة کساني که حدس ميزدند گرايش سياسـي عليـه رژيـم دارنـد ،تهيـه
کنند .تا جايي که بعدها فهميدم ،هدف اصلي آنها ايجاد ارتبـاط بـه شـک نفـومي بـا
محاف ـ و گــروههــاي سياســي بــود و تهيــة گــزارش کتبــي از فعاليــت آنهــا .پــس از
دستگيري هاي گستردة اعضاء ،معلوم شد آرشيو کام اين گزارشها توسـط سـيروس
نهاوندي در اختيار ساواك قرار ميگرفته .سـاواك بـا شـناختي دقيـق از فعاليـت ايـن
سازمان و اعضايش ،در شب يلدا جلسة جمعي رهبري و کادرهاي اصلي را در محاصره
قرار داده بود .دوازده نفر ،از جمله حسن زکـي زاده ،پرويـز واعـ زاده و … مقاومـت
کرده و در درگيري با ساواك جانباختند ،بقيه همه دسـتگير شـدند .گفتـه مـيشـد
مهوش جاسمي و شکوه طوافچيان زير شکنجه جان سپردهاند .پس از انقالب هم گويـا
تهراني دريکي از برنامههاي تلويزيوني جمهوري اسالمي مربـوط بـه دادگـاه او و آرش،
هم طرز فرار ساختگي و همکاري سيروس نهاوندي را بـا سـاواك تشـريح کـرد و هـم
کشته شدن مهوش را زير شکنجه ،در اثر خون ريزي مغزي ،تاييد کرد.
ساواك پس از دستگيري رهبـري و همـة اعضـاء سـازمان رهـايبخش ،از روي
آرشيو گزارشهايي که در اختيار داشت همة کساني را کـه حتـي دورادور بـا يکـي از
اعضاء سازمان رابطه يا آشنايي حداق داشتند دستگير کرده بود ،از جمله مرا.
در کميته فهميدم که مرا به خاطر گزارشـي کـه حسـن زکـي زاده در بـارهام
نوشته ،دستگير کرده انـد .بـازجويم سـپهري تـا مـرا ديـد گفـت« ،کـه ايـن طـور! در
کوهنوردي خوب نون و پنيرها را مي خوردي!»
با حسن در دانشکده دوست شده بودم ،با هم در مورد مسائ سياسـي بحـث
ميکرديم و در بيشتر برنامههاي کوهنوردي شرکت داشتيم .آدم شريف و صادقي بـود.
باورم نميشد که آدمي مث او به دستورهاي تشکيالتي تا آنجا اعتماد کنـد کـه حتـي
در بارة ميزان پنير خوردن من هم به مسئول تشکيالتياش گزارش کتبي بدهد .بعدها
شنيدم که گزارشهايي از اين دست و با تمام جزييات ،طرحي بـوده از طـرف سـاواك
براي شناختي روانشناسانه از روحية جواناني که به مبارزه ،به ويژه به مبارزة مسـلحانه
عليه رژيم کشيده ميشدند.
ويدا! شنيده بودم اقدس هم که سال  37همراه کورش الشايي دسـتگير شـده
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بود و در اويـن دو مـاهي بـا تـو گذرانـده بـود ،پـس از آزادي و پيوسـتن بـه سـازمان
رهايبخش ،گزارش کتبي موجزي از دوستي عميقاش با تو ،از افکار و رفتار تو در اوين
به سيروس داده بود که البته در اختيار ساواك قرار گرفته بود .خود اقدس هـم اواخـر
سال  33دو باره دستگير شد .عجب سرنوشتي!
فرار ساختگي سيروس ،البته با فضـاي قهرمـان سـازي و قهرمـان پـروري آن
سال ها همخواني داشت .ساواك حتي براي مهم جلوه دادن اين فرار سـاختگي ،پـدر و
مادر سيروس را دستگير و حدود دو ماه در زندان قزل قلعه حبس کرده بود.
البد براي حسن هم با اعتمادي که مث بسياري ديگر به رهبـري سـازماناش
داشت ،همة اين گزارشهاي جزيي و بي ربط توجيه شده بود .در گزارشش در بارة من
روي اين موضوع هم تأکيد کرده بود که من بالقوه آدمي ضد رژيم هستم .شايد به اين
اميد که من هم به عضويت سازمانشان پذيرفته شوم .اما ،همين يک جمله باعث شده
بود ساواك دست از سرم بر ندارد .پن ماه در کميته نگهم داشـتند و کلـي بـازجويي
پس دادم .سر آخر هم مرا به سه سال حبس محکوم کردند .جاي شکرش باقي بود که
در آن دوره از شدت شکنجه کاسته شده بود و سر و کاري با تخـت شـکنجه و شـالق
پيدا نکردم.
اما حسن ديگر نبود .در آن شـب يلـداي کـذايي بـه خـاطر مقاومـت در برابـر
ماموران ساواك کشته شده بود .يادش گرامي.

بند قصر و زنان عادي
پيش از دستگيري ،گرايش من بيشتر به کار در ميان توده ها بود ،اما به نـوعي
طرفدار مشي مسلحانه هم بودم و بر سر اين موضوع با حسن بحث و جدل هاي زيادي
داشتم .اما در سلول عمومي کميته ،با بحثهايي که با چند همسـلولي مخـالف مشـي
مسلحانه داشتم و با شناخت بيشتر نسبت به ضرباتي که فداييان و مجاهـدين خـورده
بودند و دستگيري هاي گسترده و روز افزون و … شک و ترديدهايم نسـبت بـه ايـن
مشي بيشتر شده بود.
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در زندان قصر به اعظم صادقي نزديک شدم که هم مثـ مـن آمري بـود ،هـم
آدم راحتي بود .يادش گرامي ،درسال  21به اتهـام عضـويت در سـازمان پيکـار در راه
آزادي طبقة کارگر ،در جمهوري اسالمي اعدام شد.
اعظم مرا به دوستانش ثريا ،زيبا ،فرشته و… معرفي کـرد .آنهـا رويهـم پـن
شش نفر ميشدند و در بند قصر وضعيتي ويژه داشتند .گرچه با سياسـيکارهـا رابطـة
نزديک تري داشتند و مخـالف مبـارزة مسـلحانه بودنـد ،امـا فـداييهـا را بـه کلـي رد
نمي کردند .از همان ابتدا به نظرم آدمهايي خونگرم و منعطف و نسـبت بـه فضـاي آن
روزها گشاده نظرتر رسيدند .ميديدم با بعضي از فداييها هم رابطة نزديکي دارند.
در آن فضاي خشک و تنگ قصر ،براي من که در ميـان بـيش از  711زنـداني
هي کس را نميشناختم جز مليحه ،که با او هم از ترس سـنگين شـدن پرونـدهمـان
حرف نمي زدم ،وجود اين دوستان منعطف نعمتي بود .خيلي زود دوستي مرا پذيرفتند
و با من کالس گذاشتند .تحت تأثير حرفها و استداللهـاي منطقـي آنهـا ،بعـدها بـه
کلي از مشي مسلحانه روي گردان شدم.
به خاطر سرود خـواني بـا همـين دوسـتان ،چهـار نفرمـان را انداختنـد تـوي
سلولهاي انفرادي ،من و اعظم و زيبا را هم بردند پيش زنهاي عادي .هر يک از مـا را
فرستادند توي يکي از اتاقهاي قات ها و قاچاقچيها که از همة اتاقها بزرگتر و تميزتر
بود يکي يک طبقه از تختها را هم گذاشتند در اختيارمان .تماس با زنها را هم براي
ما قدغن کرده بودند .زنهاي عادي همين که چشم سرنگهبان را دور ديدند ،بـا سـر و
صدا ريختند دورمان و با اشتياق بهم ديگر خبر ميدادند که« ،سيا سيا رو آوردن!»
قديميترها کـه در سـالهـاي  31 - 32اتـاق يـا بنـد سياسـي را در همـان
ساختمان ديده بودند ،با شور و شوق از وضعيت ما در ساختمان جديد مـيپرسـيدند و
به همبنديهاي قديمي سالم ميرساندند .از نظم و همبستگي بند ما با احتـرام حـرف
ميزدند و با شگفتي ميگفتند« ،شما سياسيا آشغالهاتون هم منظمه!»
جديديترها حضور ما را واقعـة مهمـي تلقـي مـيکردنـد .از اتـاقهـاي ديگـر
ميآمدند و دم در سرك ميکشيدند .همه ميکوشيدند به نحوي بـه مـا کمـک کننـد.
ولي براي ما که از محيط تميز و با نظم بند سياسي ميآمـديم ،زنـدگي در آن فضـاي
بلبشو و کثيف که دستشويي و مستراحش آلـوده و تقريبـاً غيـر قابـ اسـتفاده بـود و
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همهمه و فحش لحظهاي متوقف نميشد ،کار آساني نبود.
با اين همه ،شوق و محبت زنان و آشنايي با زنـدگي آنـان ،محـيط مشـقتبـار
آنجا را تحم پذير مي کرد .دائم مواظـب مـا بودنـد .بـا اعتمـاد و صـميميت از وضـع
خودشان و زندگي خصوصيشان ميگفتند و با ما صالح و مشورت ميکردند.
مريم رفيق دخترش را از سر حسادت و عشق کشته بـود و حـاال مجبـور بـود
سال ها در زندان بماند .فاطمه به خاطر پاشيدن اسيد به روي داريوشِ خواننده زنـداني
شده بود .از سر عشق به داريوش ،همسـر و فرزنـدانش را وانهـاده بـود .سـر آخـر کـه
داريوش تن به ازدواج با او نداده بود ،رويش اسيد پاشيده بود .اما پشيمان نبود .فکـر و
مکري جز داريوش نداشت .دور تا دور تختش را با عکسهاي او پوشـانده بـود .خـوش
صحبت بود و وقتي از عشقش به داريوش حرف مي زد چشمهاي بزرگِ سبز رنگش پر
از اشک مي شد و غمي عميق بر چهرة ظريف ،زيبا و پرصفايش سايه ميانداخت .چنـد
روزي که آنجا بوديم کلي به ما محبت کرد.
چند زن روستايي هم در آن اتاقها بودند که به خاطر قاچاق مـواد مخـدر بـه
زندان افتاده بودند .از سر فقر و تنگدستي کشيده شده بودند به قاچـاق .در زنـدان نـه
مالقات داشتند ،نه وسـيله و پـولي .بـا خـدمتکاري بـراي زنـدانيان مرفـه تـر روزگـار
ميگذراندند .تازه در آنجا بود که فهميدم قانون ضد قاچاق فقط بر ضد واسـطههـا ،بـه
خصوص واسطههاي دست دوم و سوم تنظيم شده و فقط اينها هستند که دچار زندان
و اعدام مي شوند .توزيع کنندگان اصلي خودشان جزو مقامـات دولتـي بودنـد و مـورد
حمايت قانوني.
چند روزي که در کنار زندانيان عادي گذراندم بسيار چيزها آموختم ،ميتـوانم
بگويم از بهترين تجربههاي زندانم بود.
با اين همه ،شب اول هنگام خواب ميترسـيديم ،بـه خصـوص اعظـم .شـنيده
بوديم که در زندان عادي تجاوز توسط قلدرها امري عادي است .اعظم از ترس ،حتي با
عينک مي خوابيد .اما چند روزي که آنجا بوديم به راستي با محبـت و صـميمت از مـا
پذيرايي کردند .شبها يواشکي به ما پتو ميدادند و دم صبح پيش از بيدار باش پتوهـا
را پس ميگرفتند.
شب اول براي آزادي زني که شوهرش را کشته بود ،جشن گرفته بودند .آزادي
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آن زن که گويا حکم ابد او در اثر تبلي و حمايت مجلة زن روز به يـک سـال تخفيـف
داده شده بود ،واقعة مهمي براي زندانيان به حساب ميآمد .ما را هم بـه جشـن آزادي
دعوت کردند .آن شب از قضا نوبت نگهباني شاهرخي بود که عليه ما گزارش داده بود،
حاال ميخواست با چشم پوشي از شرکت ما درجشن دل ما را به دست بياورد.
همة زنها در سالن بزرگ ته راهرو جمع شده بودند .وقتي ما وارد شديم همـه
بلند شدند و شروع کردند به دست زدن .ما سه نفر هم هيجان زده شـروع کـرديم بـه
دست زدن .ما را نشاندند رديف اول جلو صحنه و با ساندوي و نوشابه يک شام حسابي
به ما دادند .بعد از شام شروع کردند به رقص بابا کرم و قرکمر .اما ما کـه در آن زمـان
جز رقصهاي محلي ،رقصهاي ديگر ،به خصوص قرکمر را بد و ناشايست ميدانسـتيم
سرمان را انداخته بوديم پايين و نگاه نميکرديم.
گرچه زندگي در ميان آن زنها برايمان تجربة مهمي بود ،ليکن ناگزير تصميم
گرفتيم براي دفاع از حقوقمان به عنوان زنداني سياسي و در اعتراض بـه آن وضـعيت
دست به اعتصاب غذا بزنيم .موضوع را با زنها در ميان گذاشتيم ،با احترام و شـگفتي
ميگفتند« ،خوشا بحالتون که اين قدر همبستگي دارين و بلدين با اين کارها حرفتون
رو پيش ببرين!»
چند نفرشان حتي اين خطر را هم متقب شدند که به دور از چشم نگهبانهـا،
تصميم ما را به اطالع رفقاي ديگرمان در سلول ،برسانند.
به اين نحو ،با يک هفته اعتصاب غذاي هماهنگ بـا بقيـة رفقـا ،مـا را منتقـ
کردند به کميته و بعد از چند هفته به اوين .هنگام وداع و روبوسي بـا زنهـاي عـادي
احساسي شبيه به شرم و ناتواني داشتم .چقدر با محبت و با صفا بودند.

انتقال به اوين
وضعيت کميته بيشتر از قب تغيير کرده بـود .بعـد از ديـدار صـليب سـرخ از
زندانها ،درِ خيلي از سلولهاي عمومي را باز گذاشته بودند .زندانيها ميتوانسـتند در
راهروها رفت و آمد کنند ،به سلولهاي همديگر سر بزنند و هر وقـت مـيخواهنـد بـه
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دستشويي بروند .کف مستراحها تميز شده بود ،کف سلولهـا را موکـت کـرده بودنـد،
استفاده از قاشق و مسواك آزاد بود و غيره.
زندان اوين هم ،به گفتة همبندان به کلي عوض شده بود .در اواسط  32که ما
را به اوين منتق کردند ،از حالت بازداشتگاه در آمده .چنـد سـاختمان جديـد بـه آن
اضافه شده بود .ساختمان دو طبقة روبروي سلولها را تبدي کرده بودند به بند زنـان،
با دو اتاق بزرگ و يک اتاق کوچک که سلول عمومي به حسـاب مـيآمدنـد بـا حـدود
چه زنداني .چند نگهبان جوان زن استخدام کرده بودند و خانم حسيني هم شده بود
سرنگهبان زنان .سلولهاي عمومي طبقة اول اختصاص داده شده بود به بند عمـومي و
طبقة همکف به سلولهاي انفرادي و دستشويي و حمام .چند روز بعد از انتقال مـا درِ
سلولهاي عمومي و سپس درِ رو به حياط پشت ساختمان را هم باز گذاشتند.
فضاي اوين ،به خصوص بعد از آن که در سلولهاي عمـومي بـاز شـد ،بـا بنـد
قصرکلي فرق داشت .سبکتر و منعطفتر بود .فضـاي مـذاکره و گفـت و شـنود جـاي
تصميم گيري با آراء اکثريت را گرفته بود .هر دسته و گروه نمايندهاي داشت که بـراي
تصميمگيريهاي جمعي با ساير نمايندگان بـه گفتگـو و تبـادل نظـر مـينشسـت .در
نتيجه راه ح ها و تصميمگيريها متناسب با وضعيت و روحيات بند از آب در ميآمد.
سليقه ها و تمايالت شخصي به رسميت شناخته مي شد .اتاقي به تلويزيـون اختصـاص
داده شده بود تا هر که هر برنامهاي را که ميخواهد ،بتواند ببيند .در هـر سـاعتي کـه
مي خواهد ،بدون تحمي به ديگران ،بخوابد يا درس بخواند يـا در حيـاط ورزش کنـد.
احترام به خواست فردي در زندگي جمعي ،در عم لمس مي شد .تا زمـان آزاديـم در
انقالب ،توانستم با خيال راحت مطالعه کنم .با بحث و تبادل نظـر بـا مسـائ سياسـي
جامعه و تفاوتهاي نظري ميان گروههاي سياسي بيشتر آشنا شوم .بند سياسـي زنـان
اوين برايم تجربهاي پربار بود.

تنبيه!
ثريا
طاهره خانم تا مرا ديد موقزده رو کرد به کساني که دور و بر ما ايستاده بودند
که «ميبينين روزگار چه بازيهايي داره؟ اينم مث من سابقه داره!»
اواخر تابستان  7521بود که در زندان جمهوري اسالمي تعداد زيادي از زنـان
عادي را فرستادند به بند سياسي و همة ما را کردند توي اتاقي در سرِ راهروي بنـد .5
شيوة ديگري از آزار و تنبيه ما بيست سي زنداني سياسي زن که حاضر نبوديم شرايط
آزادي را بپذيريم.
ورود پر هياهوي زندانيهاي عادي براي ما دشواريهاي زيادي به همـراه آورد،
با اين همه توانستيم با آنها رابطة خوبي برقرار کنيم.
در ميان زناني که به بند ما فرستادند ،زني بود چه پنجاه ساله کـه از قضـا او
را در زندان شاه ديده بودم .هر دو يکديگر را باز شناختيم .طاهره خانم بازهم بـه جـرم
قاچاق به زندان افتاده بود .از تماس با ما نميترسيد ،نگهبانهـا را مسـخره مـيکـرد و
اه تملق نبود .وقتي زنان ديگـر را بـراي شـعار دادنِ «مـرگ بـر کمونيسـت ،مـرگ
برکافر» و غيره جمع ميکردند پشت اتاق ما ،طـاهره خـانم و چنـد زن ديگـر شـرکت
نميکردند.
طاهره خانم هر وقت مرا ميديد ،با اينکه حرف زدن با ما جرم بود ،سر صحبت
را با من باز ميکرد .با هم از خاطرات مشترکمان در زندان شـاه حـرف مـيزديـم و از
مقايسه زندان شاه با زندان جمهوري اسـالمي مـيگفتـيم .مـدام از زنـدان جمهـوري
اسالمي به زندان شاه نقب ميزديم .به ويژه به تابستان  7532که من و چند نفر ديگـر
از رفقايم را براي «تنبيه» فرستاده بودند بـه بنـد عـادي زنـان .آن فرصـت چنـد روزة
زندگي در کنار آنها تجربهاي بود تا از نزديک و بگونهاي ملموس با مصايب و دردهـاي
زناني که مهر و کينشان مث باران بهاري تند و ناپايدار است ،آشنا شوم .تجربهاي که
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جز در زندان ،آنهم به شک «تنبيهي» برايم پيش نميآمد.
هر وقت به ياد تابستان  32ميافتم که مرا همـراه شـش نفـر از همبنـدانم بـه
اوين منتق کردند ،خود به خود خاطرة زندگي در کنار زنان عادي در دو زندان شـاه و
جمهوري اسالمي در من زنده ميشود .به خصوص که هر دو دوره« ،تنبيه» مـا گـويي
به تصادف ،با تغيير و تحوالتي عميق همراه شـد :انقـالب در دور اول ،و آزادي نـاگزير
باقيماندة زندانيان سياسي ،از جمله ما سي چه زنداني زن در دور دوم.

تغيير فضاي اوين
اواسط تابستان  ،32مرا همراه چند نفـر از همبنـدان فرسـتادند بـه بنـد زنـان
عادي .پن شش نفر را به خاطرِ خواندنِ آوازِ نوايي نوايي و مرا هم بـه ايـن خـاطر کـه
هنگام پخش خبر سفر انورسادات به اسرائي  ،به او گفته بودم خائن و نگهبـان شـنيده
بود .چند نف ر از ما را انداختند توي سلول و چند نفر را بردند پيش زنـان عـادي .يکـي
دو روز اول من هم در سلول به سر بردم ،اما بعد مرا هم بردند پيش زنان عادي.
ما در اعتراض به اقدام رئيس زندان اعتصاب غذا کـرديم .در پـي آن اعتصـاب
غذاي چند روزه ما را منتق کردند به کميته و بعد از چند هفته به اوين .دومين باري
بود که زندان اوين را ميديدم .اما اينبار زندان اوين با بازداشتگاهي که در سـال  35و
 32ديده بودم به کلي تفاوت پيدا کرده بود .آزار و اميت دائم بازجوها و رئـيس زنـدان،
نظارت بيوقفة نگهبانها ،چهرة خشـک و نگـاه مرمـوز زن حسـيني ،مقـررات طاقـت
فرساي رفت و آمد بيسر و صدا در راهروها و آهسته حرفزدن حتي در سلول ،سکوت
سنگين و وهم انگيزي که تنها با صداي قار قار کالغها شکسته ميشد ،بيخبر مانـدن
طي هفتهها و ماهها از دنياي بيرون ،بدون وسيله ،بدون روزنامه و کتاب ،بدون مالقـات
و  ...ديگر به چشم نميخورد.
ساختمان روبروي سلول ها تبـدي شـده بـود بـه بنـد زنـان .د ِر رو بـه حيـاط
ساختمان از اول صبح تا غروب و درِ سه اتاق طبقة دوم بيست و چهار ساعته بـاز بـود.
يک تلويزيون در اختيار داشتيم که هر وقت ميخواستيم روشن ميکـرديم .دو بـار در
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هفته مالقات داشتيم و اجازة دريافتِ کتاب ،وسـاي بـراي نقاشـي و کارهـاي دسـتي،
لباس و مواد غذايي و غيره.
روبرو شدن با چنين فضايي ،در روزهاي اول برايم شـگفتانگيـز و کمـي گـي
کننده بود .چند روزي طول کشيد تا به اين فضا عادت کنم.
شگفتانگيزتر برايم تفاوت فضاي داخ بند بود در مقايسه با فضـاي قصـر .بـه
خصوص براي من که تازه از قصر ميآمدم و طعـم آن مـاجراي تلـخ را هنـوز بـا خـود
داشتم که دو نفر از همفکرانم را به اتهام مناسبات نزديک شخصي ،به محاکمه کشيده
بودند .ماجرايي که درآن زمان به نظرم ميرسيد منشاء آن فقـط مربـوط مـيشـد بـه
مقابلة نظري طرفداران مشي مسلحانه با سياسيکارها .اما امروز بعد از سالها ،ميبينم
عالوه بر مقابلة نظري ،شرکت در آن جلسه ناشي از عقب ماندگي فرهنگي هم بود.
در اوين مناسبات داخ بند بر اساس تحميـ رأي اکثريـت بـر اقليـت عمـ
نمـيکـرد .از ايـن جنبـه ،مناسـبات نســبتاٌ دموکراتيـکتـري بـه وجـود آمـده بــود و
تصميمگيريهاي جمعي بيشتر از طريق مذاکره و توافق انجام مـيگرفـت .تمـايالت و
عاليق شخصي امکان بروز يافته بود ،بي آنکه با قضـاوتهـاي تنـد ايـن يـا آن دسـتة
سياسي روبرو شود .انتقال به اوين برايم مث رفتن بـه تعطـيالت بـود .از برخـي خـود
سانسوريها آزاد شده بودم.
تغيير فضاي اوين دالي مختلفـي داشـت .تغييـر وضـعيت جامعـه و خـارج از
زندان ،باز ديد صليب سرخ و تن دادن رژيم شاه به پارهاي قـوانين بـينالمللـي .تغييـر
فضاي بند هم پيش از هر چيز مربوط ميشد به توازن قوا ،يعنـي بـه تعـدادِ کمـابيش
برابرِ سياسيكارها با طرفداران مشي مسلحانه .به گمانم حضـور افـراد گشـاده نظـري
چون سوسن هم در ايـن تغييـر نقـش داشـت .سوسـن از اعضـاء سـازمان انقالبـي ،از
نوجواني در اروپا بزرگ شده بود و فارسي را با لهجه حرف ميزد .بـر خـالف برخـي از
همبندان ،چه سياسيکار و چه طرفدار مشي مسلحانه ،به دنبال رابطة مريد و مرادي و
يا اتوريته طلبي نبود .حضور آدمي چون اورانوس هم که همواره ميکوشيد با استدالل
و بلند نظري راه ح هاي مناسبي پيشنهاد کند ،در ايجاد مناسبات سالم بيتأثير نبود.
يکي دو نفر از همبندان فدايي هم در بهبود آن مناسبات نقش داشتند .ويدا! خـود تـو
هم در زندان اوين محافظه کاري را کنار گذاشته بودي و با روحية بـازتري نسـبت بـه
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مقررات داخلي بند عم ميکردي .مجاهدين و حتي مذهبيهاي غير مجاهد هـم کـه
در قصر همه چيزشان را از بقيه جدا کرده بودند ،شيوة مذاکره در تصـميمگيـريهـا را
پذيرفته بودند.
باالخره آن نظم و روشي که به نام رأي اکثريـت خـودش را بـر اقليـت زنـدان
اعمال ميکرد ،در اوين تضعيف شده بود.
در دسترس بودن طبيعت و آسمان ،چشمانداز زيباي دهکـدة اويـن و رفـت و
آمد مردم در کوجه باغهاي آن ،امکـان اسـتفاده از حيـاط پـر درخـت و زيبـاي بنـد،
تماشاي طلوع و غروب رنگين خورشيد هم در تلطيف روحية ما بـيتـأثير نبـود .هنـوز
پس از سالها ،جامبة سحرانگيز آن بامدادهاي زريني که چند نفره به تماشـاي طلـوع
خورشيد مينشستيم به ياد دارم که امواج بيقراري ،تمناها و آرزوهاي نوجـوانيم را در
من بيدار ميکرد.

افسون روياي کودکي
رفته رفته موق هنري نيز در ما امکان بـروز بيشـتري پيـدا کـرد .بـا وسـاي و
مدادرنگي و آبرنگهايي که اجازة ورود به بنـد را يافتـه بودنـد -چـه از جانـب دفتـر
زندان ،چه به سبب مقررات منعطفتر داخ بنـد -تعـدادي از همبنـدان بـه کارهـاي
دستي و نقاشي ميپرداختند .ازجمله خود تو ويدا! يادم ميآيد که چند تابلوي زيبـا از
گ هاي آفتابگردانِ حياط اوين براي پسرت و پسر خواهرت کشيدي .کارهاي دسـتي
و نقاشيهاي شهين هم براي هديه به خانوادهها ،در ميان همبندان محبوبيت ويـژهاي
داشت.
برخي هم ،از جمله شهين ،ژاله ح ،.ژاله ا ،.فرشته ،فرنگيس ،فرخ و من به فکـر
تشکي يک گروه تئاتر افتاديم .شنيدههايمان از تجربههاي قبلي در بند زنان در قصـر
و بند مردان در اوين در تقويت اين فکر مبثر بود .اعضاي گروه تئـاتر از سياسـيکارهـا
بوديم ،به جز فرخ که از فداييان بود .به عنـوان اولـين نمـايش چشـم در برابـر چشـمِ
ساعدي را درنظر گرفتيم که کتابش را دربند داشتيم .از همبندان خواستيم کـه اتـاق
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تلويزيون را براي تمرين در اختيار ما بگذارند و هر که ماي هست به ما کمک کند.
پس از اجرا و روبرو شـدن بـا تشـويق همبنـدان ،بـه فکـر نمايشـي از حيـدر
عمواوغلو افتاديم .نمايشنامهاي در اين مورد نداشتيم .فقط از اطالعات شفاهي و چنـد
کتاب تاريخي که برخي از رفقا خوانده بودند نمايشنامهاي تهيه کـرديم .در صـحنهاي
اين جمله را در دهان حيدر عمواغلو گذاشتيم که «ترور يک نفر ،حتي اگر خـود شـاه
باشد بازهم چيزي را عوض نميکند .يک پست فطـرت مـيرود ،پسـت فطرتـي ديگـر
جايش را ميگيرد!»
ما هم نميدانستيم حرفي را که در دهان حيدر عمواغلو گذاشته بوديم ،تا چـه
حد واقعي است .در حالي که او به افکاري خالف آن در تاريخ ما معروف است .اين کـه
آيا اين کار ما تحريف تاريخ است يا نه کمتر مورد توجه ما بود .مهـم بـراي مـا مقابلـة
نظري با مشي چريکي بود .مقابلهاي ،طبعاٌ سادهانگارانه .پس از پايـان نمـايش يکـي از
اعضاء گروه تئاتر که از فداييان بود مورد انتقاد رفقايش قرار گرفت.
بعد از آن خواستيم گاليله نمايشـنامة برشـت را بـه نمـايش بگـذاريم .امـا بـا
مخالفت تعدادي از اعضاء گروه روبرو شد که استدالل ميکردند اجراي آن تبلي عفو و
ندامت است .عدهاي هم بر اين بودند که گاليله را بايد در شرايط زماني و موقعيت ويژة
او در نظر گرفت .اما نتوانستيم همديگر را قانع کنيم و از آن نمايش صـرفنظر کـرديم.
در حالي که شنيده بودم تو در سال  32نمايشنامة گاليله را در زندان قصر به اجـرا در
آورده بودي.
سر انجام به ابتکار فرخ تصميم گرفتيم پردة آخر نمايشنامة اتللو را به نمـايش
بگذاريم .قرار شد نقش دزده مونا را من به عهده بگيـرم ،نقـش اتللـو را فـرخ و ژالـه ا.
نقش نديمة را .اما براي نقش ياگو هي کس داوطلب نبود تا سـرانجام پيرايـه از خـود
گذشتگي نشان داد و اين نقش منفي را پذيرفت.
براي اين نمايش حسابي تدارك ديديم و تمرين زيـاد کـرديم .طـراح دکـور و
لباسها فرخ بود .اشرف ربيعي هم در صحنه آرايي نقش داشـت .پـردهاي کـه صـحنة
نمايش را از تماشاچيان جدا ميکرد و شمشير اتللـو کـار او بـود .مسـئوليت آرايـش و
گريم را شهين به عهده داشت.
من پيش از بازي در نقش دزده مونا در نمايشهاي قبلي هم بازي کرده بـودم،
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اما هي کدام جذابيت اين نقش را برايم نداشت .شـوق بـازي در نقـش تراژيـک دزده
مونا ،خاطرات نوجوانيم را در مهنم برانگيخته بود.
ده يازده سالم که بود دو آرزو داشتم؛ جهانگردي ،و بازيگري در تئـاتر .در هـر
فرصتي که به دست ميآمد با بچههـاي محلـه در زيـر زمـين خانـه ،بـه دور ازچشـم
خانواده ،نمايش اجرا ميکرديم و از تماشاچيها پول ورودي ميگرفتيم .در يکي از اين
نمايشها ،مادر بزرگم که از چادرش يک پيراهن يقه بـاز بـراي خـودم درسـت کـرده
بودم ،ما را غاف گير کرد .بچهها را از خانه بيرون انداخت ،شانههاي برهنه و الغر مرا با
چوب قليانش زد و عشق بازيگري را در دلم خفه کرد.
روز بازي نمايش اتللو با هيجـاني تصـور ناپـذير فرارسـيد .صـحنة نمـايش بـا
پردهاي سفيد و پرچين از مالفهها ،از تماشاچيهـا جـدا شـده بـود .شـمعدانهـايي از
پوست پرتقال صحنه را ميآراست .فرخ شن سياهِ مخم به تـن داشـت ،بـا پيراهنـي
سفيد که نميدانم پارچهها را به چه بهانهاي به خانوادهها سفارش داده بودنـد .شـهين
صورت فرخ را با آبرنگ قهوهاي کرده بود .پوست زيتوني رنگ با دندانهاي سفيد بـراق
و چشمان سياه فروزان و موهاي کوتاه سياه ،فرخ را بيشـباهت بـه اتللـو نکـرده بـود.
خودش هم با تمام وجود در نقش اتللو فرو رفته بود.
در دامني سفيد و بلند که با نخهاي رنگي حاشيه دوزي شده بود ،با بلـوز يقـه
بازِ سفيد و شمعدان در دست از فرط هيجان ميلرزيدم .نگاه آخري به آيينه انداختم و
با ياد آرزوهاي نوجوانيم هيجانزده وارد صحنه شدم .بعد از  21سال هنوز آن لحظه را
که شمعدان به دست وارد صحنه شدم با وضوح در مهن دارم .چنـان در نقـش خـودم
فرو رفته بودم که وقتي با شـکِ اتللـو روبـرو شـدم ،تـرس بـرم داشـت و وقتـي فـرخ
ميخواست مرا خفه کند و هردو تـوي تشـکهـاي ابـري فـرو رفتـه بـوديم ،احسـاس
ميکردم اتللوست که به راستي دارد مرا خفه ميکند.
هنوز هـم افسـون رويـاي کـودکي ،بـازيگري در تئـاتر و جهـانگردي ،در مـن
خاموش نشده و با بيقراري و ترس از يکجا ماندن و ساکن شدن آميخته است.

اعتراف
زيبا
شبي از شبهاي گرم تابستان  ،31من و پروين تا ساعت  2نيمه شب در اتـاق
 5بيدار بوديم و گپ ميزديم .ساختمان سلولهاي عمومي تبـدي شـده بـود بـه بنـد
زنان و بر خالف قصر که همه بايد در ساعتي معين ميخوابيديم ،در بند اوين با توافـق
جمع ميتوانستيم تا صبح هم در اتاق  5يا «اتاق بيداري» بيدار بمانيم.
به پروين گفتم« ،بيا تا همه خوابن با قلم ماژيک روي دست و پا و بدن بچههـا
يک صليب سياه بکشيم!»
پروين بالفاصله قبول کرد .قرار شد او کشيک بدهد و مـن صـليب بکشـم .بـه
سرعت روي پيشاني ،بازو ،م و ساق پا ،پشت گردن و شکم هر که از مالفه بيرون بود
يک صليب سياه بزرگ کشيدم .رويهم سي چه نفري ميشديم .آحر سر روي دسـت
و پاي خودم و پروين هم يک صليب کشيدم.
پيش از خوابيدن سري به اتاق  5زديم ،ديديم سوسن و ژاله و اورانـوس انگـار
حرف بسيار مهم و سري ميزنند ،سرها نزديک بهم پ پ ميکنند.
فردا صبح صداي خنده و جي از دستشويي بلند شد .به سـرعت خـودم را بـه
دستشويي رساندم و مث بقيه شروع کردم به خنده و شلوغ بازي .پاي خودم را نشـان
ميدادم که «چه کسي اين شوخي بيمزه رو کرده!» و شروع کردم به شـايعه پراکنـي
که « کار ،کار سوسن و اورانوس و ژاله ست که هر شب تا دير وقت بيدارن! ديشب هـم
يکي از بچهها اونا رو ديده که يواشکي مشغول پ پ و برنامه ريزي بودن».
چند دقيقه نگذشته بقيه هم شروع کردند به جور کردن دليـ بـراي محکـوم
کردن آن سه نفر .زري درآمد که «کار ،کار همين سه نفر ست .صبح کـه بيـدار شـدم
ديدم اورانوس توي رختخوابش نشسته و داره ميخنده .خيال ميکرد من فهميدم کـه
کار اونه!» مهري ميگفت« ،صد در صد کار خودشونه ،روي بدنشان هم هـي صـليبي
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نيست!»
بند از حالت عـادي در آمـده بـود .آن سـه نفـر هـم هـر چـه دليـ و برهـان
ميآوردند و قسم ميخوردند ،گوش کسي بدهکار نبود .من و پروين کـه اصـالٌ منتظـر
چنين نتيجه و واکنشي از طرف بچهها نبوديم ،شوخي بازي خودمان را به جد گرفتيم
و با دقت و حساب شده بازي را پـي گـرفتيم .تـا مـيتوانسـتيم بـه بـدبينيهـا دامـن
ميزديم .آن سه نفر که ميديدند اعتراضشان به جايي نميانجامـد بـا تعجـب سـکوت
کرده بودند و مي خنديدند .اما بعد از ساعتي نفهميديم چرا سوسـن اعتـراف کـرد کـه
«بله ،ما بوديم!»
من و پروين با ناباوري بهم نگاه کرديم .اما من خودم را از تک و تا نينـداختم و
بالفاصله گفتم« ،ديدين که باالخره خودشون هم مقر آمدن و دارن اعتراف ميکـنن!»
بقيه هم بدون کمترين ترديدي دنبالة حرف راگرفتند که «خودشون اعتراف ميکنن!»
و اين که «مگر مرض داشتين مردم آزاري کنين!»
ديگر همه مطمئن شده بودند که کار ،کار آن سه نفر اسـت ،بعضـي دلخـور و
بعضي خندان.
سر ناهار ،با پروين تصميم گرفتيم بگوييم کـه بعـد از ظهـر سـر سـاعت پـن
همگي بايد در اتاق  7جمع شويم ،چون آن سه نفر ميخواهنـد جلـوي همـه اعتـراف
کنند و دالي خود را توضيح بدهند .برايمان عجيب بود که هي کـس بـه حـرفهـاي
بي اساس ما کمترين شکي نميکرد ،حتي اين سئوال پيش نميآمـد کـه چـرا سـاعت
پن ؟ چه کسي آن را تعيين کرده؟ کافي بود حرفي را بر سر زبانها بيندازيم تـا بقيـة
قضايا خود بخود پيش برود ،تا جايي که بعضي از همبنديها حتي به خود مـا توصـيه
ميکردند ،حتماٌ ساعت  3به اتاق  7برويم.
بعداز ظهر هيجانها خوابيد و فضا کمي آرام شد .چرا که مجرم مشخص شـده
بود .باورم نمي شد که به همين سادگي مي توان کسي را مجرم دانست .سر ساعت پن
همه در اتاق  7جمع شدند .من و پروين فرن زندان را پوشيديم و وارد اتاق شـديم .از
ترس همان دم در دو زانو نشستيم .همه در سکوت منتظر اعتراف آن سـه نفـر بودنـد.
جرأتي به خود دادم و با لحني آرام گفتم« ،کار ،کار من و پروين بوده!»
هي کس باور نکرد .فکر کردند داريم شوخي ميکنيم .حتي يکي دو نفر مصـر
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بودند که خودشان آن سه نفر را ديدهاند کـه آخـر شـب پـ پـ مـيکردنـد و نقشـه
ميکشيدند! باالخره بعد از توضيح جزئيات قبول کردند که ما بوديم .اما بيهي تـأملي
قضيه را به شوخي برگزار کردند .حتي يکي پيشنهاد کـرد کـه همگـي بريزنـد و مـا را
کتک مفصلي بزنند.
با اين که از اول قصد شوخي داشتم ،اما ماجرا آنقدر نامنتظره پيش رفتـه بـود
که ديگر تحم فيصله دادن قضيه را با شوخي نداشتم .با لحني جدي گفتم« ،شـوخي
را کنار بگذاريم!» و شروع کردم به پيش کشيدن سئوالهايي که آن روز بـرايم مطـرح
شده بود .آخر سر از سوسن پرسيدم« ،حاال ،تو چرا اعتراف کردي که کار شما بوده؟»
گفت« ،فکر کردم شايد کسي کـه خـودش ايـن کـار رو کـرده بـا اعتـراف مـا
وجدانش ناراحت بشه و واقعيت رو بگه!»
اتاق در سکوتي سنگين فرو رفت .سيمين ص .که از اول کنار پنجره سـاکت و
پکر ايستاده بود و بيرون را نگاه ميکرد به حرف آمد« ،عجب کار جالبي! هميشـه اول
قضاوت ميکنيم و اتهام ميزنيم ،بعد دلي جور ميکنيم! آيا بـه همـة کسـاني کـه در
زندان اتهام زديم ،حقشان بود؟»

آيا دوباره گيسوانم را
در باد شانه خواهم زد؟
آيا دوباره
باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت
فروغ
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زهره
جمعة  71شهريور داشتيم در حياط زندان قصر قدم ميزديم که يکباره صداي
تير اندازي در شهر بلند شد .شليک تيرها به نظر خيلي نزديک ميآمد .آنقـدر نزديـک
که ما فکر کرديم چريک ها حمله کرده اند به زندان قصر براي نجات زندانيها .همه در
جا ميخکوب شده بـوديم .حيـاط زنـدان در سـکوتي يکپارچـه فـرو رفتـه بـود .تمـام
حواسمان را جمع کرده بوديم تا بفهميم چه خبر شده .تيراندازي مدتي ادامه يافـت و
متوجه شديم که مربوط به زندان نيست .اما ،ساعتها جرأت نمـيکـرديم اظهـار نظـر
مشخصي بکنيم .تا اين که شب در اخبار تلويزيون صحنة درگيـري در ميـدان ژالـه را
ديديم .به دقت داشتيم صحنه را نگاه ميکرديم که يکهو صداي گرية خـانم شـادماني
(کبيري) بلند شد و بعد شروع کرد به شاه فحش دادن .اما ،با تذکر دور و بـريهـايش
زود متوجة حضور نگهبان شد و در سکوت به گريه ادامه داد.
فرداي آن روز ،همه احساس مي کرديم بايـد کـاري بکنـيم .امـا ،چـه کـاري؟
برنامههاي هرروزه خود به خود کنار گذاشـته شـد و پيشـنهادهاي مختلـف دهـان بـه
دهان ميگشت .هستة اصلي فداييها ،به اين نتيجه رسيده بود که بهترين کار نوشـتن
يک بيانيه است در محکوم کردن کشتار و حمايت از جنبش مردم .تصـميم را بايـد بـا
جريانهاي مختلف مذهبي و غير مذهبي در ميان ميگذاشتيم.
مدتي بود که در بند قصر رسم جديدي جايگير شده بود که بـراي اقـدامهـاي
جمعي ،هر گرايش سياسي دو نماينده تعيين مي کرد که با نمايندگان ديگر تبادل نظر
کنند و سر آخر تصميم بگيرند .اين شـيوه از زمـاني معمـول شـده بـود کـه در ميـان
مجاهــدين انشــعاب رخ داده بــود و مــذهبيهــا بــه کلــي از بقيــه جــدا شــده بودنــد.
سياسيکارها هم که از اول ما فداييها را قبول نداشتند .توازن قوا ديگر به نفع ما عم
نمي کرد و مث قب اکثريت با ما نبود .خـود واقعيـت ،ايـن شـيوه را در عمـ بـه مـا
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تحمي کرده بود.
از جانب ما فداييها بيانيهاي نوشته شد و با ساير جريـانهـا در ميـان گـذارده
شد .جريان مذهبي غير مجاهد که مدتي بود بـه کلـي خودشـان را از مـا جـدا کـرده
بودند ،پافشاري داشتند که در بند اول بيانيه بر رهبري «امام خميني» تأکيد شود .در
آن زمان اشرف ربيعي مسئول يا رهبر آنها به شمار مـيآمـد .گرچـه ،بعـد از آزادي از
خود انتقاد کرد و به مجاهدين پيوست .او در سال  27در خانه اي تيمي همراه تعدادي
از کادرهاي رهبري مجاهـدين ،از جملـه موسـي خيابـاني توسـط مـأموران جمهـوري
اسالمي به قت رسيد.
اشرف در آن زمان به نماينـدگي از طـرف مـذهبيهـا اسـتدالل مـيکـرد کـه
«جنبش مردم مث بدني است که به سر نياز دارد ،سر انقـالب هـم آيـت اهلل خمينـي
است!»
ما فدايي ها با اين نظر مخالف بوديم و نيازي به تاييد خميني نميديديم .شايد
به اين خاطر که به قدرت و اعتبار خودمان در ميان مردم مطمئن بوديم .نه آن چنـان
که بعدها بخشي به صف هواداران «خط امام» پيوستيم.
اما تعدادي از سياسي کارهاي طرفدار تزهاي چين ،از همان زمان بر ايـن بـاور
بودند که «جريان روحانيت و مذهبيهـا ،جريـاني خـرده بـورژوايي و انقالبـي اسـت و
متحد چپ» .با اين تحلي به اين نتيجه ميرسيدند که «بايد خواسـت مـذهبيهـا در
بيانيه رعايت شود» .بدين ترتيب بين خـود مـا چپـيهـا بحثـي طـوالني در گرفـت و
نميتوانستيم همديگر را قانع کنيم .در واقع ،استدالل و تحلي محکمـي هـم در برابـر
هم نداشتيم.
مجاهدين که در آن زمان چند نفري بيشتر نبودند ،به شدت مخالف نام بـردن
از خميني بودند ،بدون استداللي روشن .قضية بيانيه بيخ پيـدا کـرده بـود و در عمـ
نمي توانستيم بيانية مشترکي از زندان زنان بيرون بـدهيم .امـا مـا همـواره در پـي آن
بوديم که ظاهر «وحدت» را در داخ و خارج زندان حف کنيم .منظورمـان از حفـ
«وحدت» هم اين بود که بايد به هر ترتيب شده با نيروهاي مخـالف رژيـم شـاه کنـار
بياييم .تصورمان اين بود که هر نيرويي که مخالف رژيم است ،الزاماً انقالبي هم هست.
از انقالب هم فقط انقالب سوسياليستي را ميفهميديم .و در نظر نميگرفتيم کـه ايـن
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انقالب چگونه و با چه مکانيزمي تحقق پذير است .وحدت بـا نيروهـاي مخـالف رژيـم،
آنقدر به نظرمان پر اهميت ميآمد که قادر نبوديم به پيآمدهاي بعـدي آن بينديشـيم.
تمام کوشش را گذاشته بوديم براي اين کـه بـا جريـان مـذهبي داخـ زنـدان کـه از
خميني پيروي ميکرد ،بيانيهاي مشترك بدهيم.
من خودم با اشرف ربيعي کـه در آن روزهـا خـود را تئوريسـين مـذهبيهـاي
طرفدار رهبري خميني ميدانست ساعتها بحث کردم تا شايد او را قانع کنم .امـا بـي
حاص  .او ميگفت« ،رهبري درصدر جنبش قرار ميگيره ،امام خمينـي هـم در صـدر
جنبش قرار گرفته .پس بايد جايگاه اون رو بپذيريم».
ما فداييها که تصور ميکرديم بيانيهاي مشترك از اهميت بسـياري برخـوردار
است ،سرانجام پذيرفتيم در بند چهارم يا پنجم از خميني نام ببريم .به نظر مـا مـرز و
خط کشي ،يا بيان تفاوتهاي خودمان با نيروهاي مخالف رژيم عيب و نقصي بزرگ به
شمار مي آمد .چه در برابر مردم ،چه در برابر ساواك و زندانبانان .از شـفافيت در برابـر
مردم هم ميترسيديم .برنامة مشخصي هم براي جامعه نداشتيم .در واقع طرز فکـر مـا
همان «همه با هم باشيم» خميني بود ،با اين تفاوت که او هم دسـت بـاال را داشـت و
هم برنامه .نگران بوديم از اين که نکند اختالف ميان ما در زندان از يک سو باعث سوء
استفادة ساواك بشود ،از سوي ديگر موجب يأس در ميان مردم .وجود و جايگـاه خـود
را آنقدر مهم ميديديم که خيال ميکرديم مردم اميدشان به ماست .در واقـع خـود را
در جايگاه رهبر و پيشتاز مردم ميدانستيم.
با اين همه ،بعد از سالها تجربه به اين نتيجه رسـيدم کـه رفتـار و طـرز فکـر
بيشتر زندانيان دورة شاه ،در برابر سـاواك و زنـدانبانان پيشـرفتهتـر و مسـئوالنهتـر از
بسياري زنـدانيان دورة جمهـوري اسـالمي بـود .در آن دوره ،بـه رغـم همـة افـراط و
تفريطها ،همبستگي و مدارا با همبند از ارزشهاي وااليي به شمار مـيآمـد .در حـالي
که رعايت و مدارا با همبندان ،در زندان هاي جمهوري اسالمي از سـوي همـة جريـان
هاي سياسي ـ و نه همة افراد ـ به کلي زير پا گذاشته شد و به پيامدهاي تأسـفبـار و
گاه فاجعهباري انجاميد.

از آيينه بپرس
نام نجات دهندهات را
فروغ

انقالب در راه بود
مهراعظم
پس از بازديد صليب سرخ و اعتصاب غذاي سراسري زندان ها ،وضع زندان بـه
کلي تغيير کرد .هارت و پورتهـاي هميشـگي اخـوان و محـرري خوابيـد .از اهانـت و
توهين به خانواده ها در پشت در زندان کاسته شـد .هـر هفتـه ليسـتي از کتـابهـاي
دلخواهمان و وساي مورد نيازمان به آساني از خانوادهها تحوي گرفتـه مـيشـد .بـراي
اولين بار اجازه داده شد از فنجان چيني و قاشق و چنگال فلزي اسـتفاده کنـيم .حـق
مالقات با برادر و خواهرهاي جوان و بستگان درجه دو نيز رسميت يافت .ساير حقـوق
اولية زنداني سياسي براي نخستين بار از جانب ساواك و زندانبانان به رسميت شناخته
شد ديري نگذشت که کساني که محکوميتشان به پايان رسيده بود ،آزاد شدند.
انقالب در راه بود .اما ما با اين که پس از کشـتار ميـدان ژالـه در  71شـهريور
بيانيه اي در همبستگي با مبارزات مردم از طريق خانوادهها به بيرون فرسـتاده بـوديم،
چندي بعد نيز در همبستگي با مبارزات مردم اعتصاب غذا کرده بوديم و در مالقات بـا
خانواده ها از اخبار باخبر بوديم ،همچنان ناباورانه از کنار تغيير و تحـوالت سياسـي در
جامعه ميگذشتيم .يادم ميآيد که تشک هاي سياسي چپ ،از جمله سازمان فـداييان
هم تا آستانة انقالب با شک و ترديد به رخدادها نگاه مـيکردنـد .نمـيدانسـتند رونـد
وقايع به چه سمتي ميرود .در اعالميههايشان به اين پرسش کـه آيـا رونـد وقـايع بـه
سمت انقالب پيش ميرود يا قيام؟ پاسخ روشني به چشم نمـيخـورد .تـا زمـاني کـه
نشانههاي انقالب انکار ناپذير شده بود.
سر انجام در آبان  ،31ساواك زير فشار شعار همـهگيـرِ «زنـداني سياسـي آزاد
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بايد گردد» ،ناگزير به آزاد کردن اولين سري زنـدانيان سياسـي تـن داد .مـن هـم بـه
همراه چه پنجاه نفر از همبندانم در دوم آبان ماه آزاد شدم .امـا از آن زمـان همـواره
با اين پرسش در کلنجار بودهام که چرا ما تا نزديک شدن انقـالب ،بـه رونـد تحـوالت
سياسي چندان توجهي نداشتيم؟ همه چيز در مهن مـا مطلـق بـود .ديکتـاتوري شـاه
مطلق بود .روش مبارزة چريکي مطلق بود .حقيقت در دست ما بـود ،آنهـم بـه شـکلي
مطلق .درحالي که روند تحوالت ،خارج از افکـار مـا جريـان داشـت ،مـا همچنـان بـه
مطلقهاي خود چسبيده بوديم تا آنکه انقالب ما را غافلگير کرد.
من ميبايست تجارب سخت و دردناکي را پشت سر ميگذاشـتم تـا بـه عمـق
بيهودگي افکار گذشتة خود واقف ميشدم .از شرايط سـالهـاي سـخت اول انقـالب و
سرکوب و شکست جريانهاي چپ گرفته تا تجربة تلخ مهاجرت اجبـاري و اقامـت در
شوروي .اگر در آن سال هاي جواني شيفته و مغرور افکار خودم بودم ،بـا مهـاجرت بـه
شوروي و روبرو شدن با زندگي سخت روزمـره نـاگزير شـدم بـه بررسـي آن بنشـينم.
ميديدم تنها يک گوشة کوچک از اندوختههاي بشريت را ،آنهـم در حـدود 711سـال
پيش ،همچون آيهاي آسماني راهنما و الگوي زندگي خصوصي و فعاليتهاي اجتماعي
ـ سياسي خود قرار دادهام .ميديـدم چشـمانم را برگونـهگـونيهـاي بشـريت ،تنـوع و
فرديت انسانها و پيچيدگيهاي جوامع بشري بستهام .به خيال اين که همة مشـکالت
بشري حياتي ناپايدار دارند ،آنهم به قيموميت ما طرفداران «ديکتاتوري پرولتاريا»! بنـا
به تزهاي شوروي در بـارة «راه رشـد غيرسـرمايه داري» ،بـه خيـال واهـي مبـارزه بـا
امپرياليسم آمريکا و سـرماية جهـاني ،اتحـاد بـا جريـانهـاي سياسـي عقـب افتـاده و
حکومت هايي نظير بعـث سـوريه و جمهـوري اسـالمي را ،بـاور داشـتم .بـا اقامـت در
شوروي ،خيال واهـيِ تحقـق آرمـانهـايم را در زنـدگي روزمـرة خفقـانآور مـردم آن
سرزمين حي و حاضر شاهد بودم .به مرور عمق فاجعة سلطة ايدئولوژي را در قـدرت و
در تشک هاي سياسي ،دريافتم .تازه بعد از اين تجربهها دريافتم که سـلطة ايـدئولوژي
در تشک هاي سياسي از يک سو و سلطة فرهنگ سنتي و ايدئولوژي مذهبي از سـوي
ديگر ،چه پيامدهاي فاجعهباري در جامعة ما داشته اسـت .جامعـهاي کـه قـرنهاسـت
زمينة بررسي و انتخاب آزاد و آگاه در صحنة زندگي خصوصـي و اجتمـاعي و سياسـي
در آن غايب بوده است .غيبتي تاريخي ،با مصايبي تاريخي .هيهات!
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زري
روز دوم آبان  31باغ اوين زير آفتاب پاييز جلوة پرشکوهي داشـت .بـرگهـاي
زرد ،زيتوني و ليمويي درختان دهکدة اوين با درخششي غرورآفـرين بـه آرامـي تکـان
مي خوردند و آدم را به روياهاي دور جنگ هاي شمال ميبردند .گرمايي مطبوع همه را
به حياط کوچک و زيباي بند زنان کشيده بود .تعدادي دو به دو يا تنها مشـغول قـدم
زدن بودند و عدهاي مشغول بازي واليبال.
پس از گذراندن يازده ماه در کميته ،با  72همسلولي در آمرماه  7532به اوين
منتق شده بوديم .شب اول را درسلولهاي همکفِ ساختمان بند زنـان گذرانـديم و از
آن پس در طبقة اول ،با يک هال و سه اتاق بزرگ و پنجرههايي رو بـه حيـاط .بعـد از
ديدار صليب سرخ و تغيير و تحول در زندان ها ،ساختمان دو طبقة بند زنان با حياطي
پردرخت ،بيشتر به يک آپارتمان شبيه شده بود ،با يک دستشويي و دو مستراح و يک
حمام .تنها چيزي که چهرة اين آپارتمان را بهم ميريخت رديف سلولهايي بود که در
راهرو طبقة همکف درست کرده بودند.
زماني که من به اوين رفتم حدود سي و چند نفر زنداني زن وجـود داشـت .از
هر گروه و دستهاي چند نفري در اوين بودند .سازمانهايي بـا خـط و مشـي سياسـي،
اعضاء و هواداران چريک هاي فدايي ،طرفـداران مجاهـدين و مـذهبيهـاي سـنتي يـا
طرفدارن بعدي خميني ،همچنين افراد منفردي که وابسـتگي گروهـي نداشـتند .امـا
مقررات داخلي اوين طوري بود که هر کسي آزاد بود بـه دلخـواه و تشـخيص خـودش
زندگي روزمرهاش را تنظيم کند ،در عين آن که به ک جمع هم آسيبي نميرسيد.
شايد در روابط گروهي قوانين و مقررات خشـکتـري عمـ مـيکـرد .امـا در
مناسبات جمعي هي مقررات دست و پاگيري وجود نداشت و هي کار و رفتاري تـابو
نبود يا غير انقالبي به حساب نميآمد .همة تصميمها از طريق نمايندگان گـروههـا بـه
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بحث گذاشته ميشد و به نتيجهگيري پاياني ميرسيد .گاه بحث و تصميمگيري چنـد
روزي طول ميکشيد .ولي نتيجه هر چه بود ک جمع آن را ميپذيرفت .شايد نسـبت
يا توازن ميان گروهها باعث شده بود که آن روابط دموکراتيک براي همة ما کـه در آن
دوره در بند اوين بوديم ،تجربهاي چنان خاطرهانگيـز باشـد .امـا ايـن تجربـه ،چنـدان
نپاييد و با انقالب ارزش غيردموکراتيـکِ ناديـده گـرفتن حقـوق اقليـت در جمهـوري
اسالمي و متاسفانه در مناسبات درون تشک هاي سياسي موجود و انشعابهاي بعـدي
آن ،به شک آشکار و پنهان اعمال شد.
اما در آن روز زيباي پاييزي در صلح و آرامش با همبنـديان از هـواي مطبـوع
حياط لذت ميبرديم و منتطر هي نوع حادثهاي نبوديم .ناگهان نگهباني وارد بند شـد
و نام فرنگيس و شهين را خواند تا خود را براي رفتن آماده کنند .انگار چرت همه پاره
شد ،چرا؟ و به کجا؟ اما نگهبانها در اوين طبق مقررات و نظمي خشـک و سـخت بـه
هي پرسشي پاسخ نميدادند .پرسشها بيپاسخ ماند و نگراني و اضطراب جاي آرامش
دقايق پيش را گرفت .با اينکه نق و انتقال از اين زندان به آن زنـدان و جـا بجـايي از
اين سلول به آن سلول در زندانها امري عادي بود و حدود يک ماه پيش از آن هم ده
دوازده نفري را بيمقدمه از بند برده بودند و مدتي بعد دانستيم به زندان قصـر .امـا در
آن روز مطبوع پاييزي ،آن نق و انتقال انگـار تجـاوزي بـود بـه بنـد زنـان و هرآنچـه
طبيعت و زيبايي بود.
دو نفري که نامشان خوانده شده بود جزو «شب يلداييها» بودند و محکوميت
آنها دو الي سه سال بود .چارهاي جز رفتن نداشتند .با نگراني و تـرس وسـاي خـود را
جمع کردند و از بقيه که حدود سي نفري ميشديم با اشک و بوسه وداع کردند.
هي کس به تغيير و تحوالتي که شتابان در حال زير و رو کـردن جامعـه بـود
توجهي نداشت يا نمي خواست آن را ببيند .به نظرم ،بـا محـدويتهـاي ايـدئولوژيک و
نظري که داشتيم ،قادر هم نبوديم با آنها برخورد کنيم.
چند دقيقهاي از رفتن آن دو نفر نگذشته ،نگهبان ديگري وارد بند شـد و نـام
دو يا سه نفر ديگر را خواند .بازهم حيرت و شگفتي ،نگراني و تـرس ،وداع بـا اشـک و
روبوسي .گمان ميکنم پس از رفتن اين دستة دوم بود که زمزمه حدس و گمـانهـاي
جديدي از جانب چند نفر بلند شد .بيشتر در ارتباط با  2آبان ،روز تولد شاه و ماجراي
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«عفو ملوکانه» براي برخي از زندانيان .اما وقتي دور سوم ،نامهايي بر ليست اضافه شد
که وداع با آنها با گريه و زاري توأم بود ،هي کس شک و ترديدي در موردشان نداشت
و نوشتن عفو از جانب آنها ناممکن مينمود ،قضيه مهمتر و جديتر به نظرمان رسيد.
همه در هال جمع شديم ،در انتظـار ليسـتهـاي بعـدي .رفتـه رفتـه حـدس
ميزديم ليست ها مربوط به آزادي است ،اما با شـک و ترديـد و نگرانـي زيـاد ،چـه در
مورد سرنوشت کساني که در زندان ميماندند ،چه در مورد سرنوشت کسـاني کـه آزاد
ميشدند.
ويدا! تا جايي که يادم ميآيد تو جزو کساني بودي که خيال ميکردي سـاواك
قصد دارد با اين شيوه آزاد کـردن زنـدانيان ،بـه نفـع رژيـم بهـرهبـرداري کنـد .مثـ
خيليهاي ديگر هنگام آزادي ،بجاي شادي زار زار ميگريستي.
امروز در شگفتم ،چه طرز فکري باعث ميشد که واقعيتهاي جلو چشممان را
نبينيم يا باور نکنيم .هر روز حتي در روزنامهها و تلويزيون رژيم ميتوانسـتيم تغييـر و
تحوالت را ببينيم و لمس کنيم .حتـي خودمـان در همبسـتگي بـا مـردم چنـد روزي
اعتصاب غذا کرده بوديم .شعار همـهگيـرِ «زنـداني سياسـي آزاد بايـد گـردد» از وراي
ديوارها به گوشمان ميرسيد ،اما...
اين نديدنها شايد ناشي از آن بود که ما قادر نبوديم باور کنيم که در مواردي
و در وضعيت و شرايطي خاص زنداني سياسي مي تواند بدون نوشتن عفو ،بدون شـرط
و شروط و پيشوند و پسوند ،آزاد شود .شايد به اين خـاطر کـه نزديـک شـدن انقالبـي
بدون رهبري چپ را باور نداشتيم .ما در تئوريها و الگوهاي خود چنـان غـرق بـوديم
که آنها را واقعيت مطلق ميدانستيم .باور نميکرديم که«تودههاي خلق» بدون «حزب
طراز نوين طبقة کارگر» به زعم ما پيروان انديشه مائوتسهتنگ ،و بدون «رهبري گروه
پيشرو مسلح» به زعم جريان هاي چريکـي بتواننـد دسـت بـه انقـالب بزننـد و مـا بـه
اصطالح رهبران را آزاد کنند .چنان در تار و پود انديشههاي از پيش ساختة مهن خود
گرفتار بوديم که قادر نبوديم عاليم و شواهد را ببينيم .پس ،نميخواستيم آزاد شويم.
حدود بيست نفر در اتاقي جمع شده و در انتظـار آزادي بـوديم .بـا نابـاوري و
نگراني شماره تلفنهاي خودمان را در گوش يکديگر پ پ ميکرديم و براي روز بعـد
قرار ميگذاشتيم .هنوز کسي نميدانست در قدم بعدي چه پيش خواهد آمد.
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ويدا! سالها بعد ،از خودت شنيدم که آنشب مأمور سـاواك از تـو مـيپرسـيد،
«آيا شخصي به نام رکني رو ميشناسي؟» و تو با قاطعيت پاسخ منفي ميدادي ،چـون
رکني از زندانيان سابقِ معروف به گروه فلسطين بود که پيش از دسـتگيري چنـد بـار
گفتگويي سياسي با تو داشت و اطالعاتي در بارة کنفدراسيون و غيره از تو گرفته بـود.
حال تو ميترسيدي که نکند ميخواهند براي تو و رکني پرونده سـازي کننـد .آنقـدر
آشنايي با او را انکار کرده بودي که باالخره مأمور ساواك گفتـه بـود« ،بـرو بيـرون تـا
خودش را ببيني!» از در اوين که پايت را بيرون گذاشته بودي ،رکني را ديده بودي که
پشتِ در منتظر است تا تو را با ماشين به منزلت در ازگ برساند.
به هر حال ،پيش از آزادي در يک اتاق کوچک وساي مان را تحوي دادند .امـا
به دلي نق و انتقال هاي دائم از اين زندان به آن زندان ،بيشترمان لباسي جـز لبـاس
زندان نداشتيم .برخالف معمول که زن حسيني تا لباس زندان اوين را پس نميگرفت،
نمي گذاشت کسي حتي براي انتقال به زنداني ديگر از در اوين بيرون برود ،آنشب همة
ما با لباس زندان آزاد شديم و در چهار دسته در مسيرهايي که با هـم جـور بودنـد بـه
خانههايمان بازگشتيم.
يکي از جالبترين خاطرهها در آنشـب ،خـاطرة پـروين آ .اسـت همـراه چنـد
همبندي در ماشين .آنها چون مطمئن نبودند که به راسـتي دارنـد آزاد مـيشـوند ،از
مأموران ساواك ميخواهند که چند دقيقهاي جلوي يک سيگار فروشـي توقـف کننـد.
پروين دوان دوان خودش را مي رساند به سيگار فروشي و به صاحب مغـازه مـيگويـد،
«ما زندانيهاي اوين هستيم و نميدونيم ساواك داره ما رو با ماشين به کجا ميبره!»
صاحب مغازه و چند نفري که آنجا بودند ،با تعجب او را نگاه ميکننـد .پـروين
ميکوشد با نشان دادن لباس زندان و نامش که روي جيب لباس دوخته شده بـود بـه
آنها اطمينان دهد که راست ميگويد .اما آنها همچنـان بـا تعجـب و در سـکوت بـه او
خيره ميمانده بودند.
دو روز بعد دانستيم که علت آزاد کـردن مـا در شـب دوم آبـان ،پيشـگيري از
تجمع مردم با خواست آزادي ک زندانيان سياسي ،پشت درِ زندانها بود.

خودشان هم باور نميکردند
رقيه
 5آمر  ،31بعد از هفت سال و نيم ،از زندان آزاد شدم .مـا پـن نفـر بـوديم .از
آبان ماه دو سري آزاد شده بودند و حدود بيست نفر بـاقي مانـده بـوديم .امـا ارزيـابي
روشني از اوضاع نداشتيم .يک عده فکر ميکردند که همة ماجرا کلک و توطئه اسـت.
تعدادي هم فکر ميکرديم انقالب در راه است ،چون صداي مـردم را از پشـت ديوارهـا
ميشنيديم و در  71شهريور هم با مردم اعالم همبستگي کرده بـوديم .بـا ايـن حـال،
ارزيابي مشخصـي از چنـد و چـون آزادي هـا نداشـتيم .آيـا از روي حـروف الفبـا آزاد
ميکنند ،يا از روي قدمت سالهاي زندان؟ و… تا به آخر هم پاسخي بـراي بسـياري
از پرسشهاي از اين دست نداشتيم .به نظرم ساواکيها هم پاسخ مشخصـي نداشـتند.
سعي مي کردند کارها را ،از اين ستون به آن ستون ،عقب بيندازند .خودشان هـم بـاور
نمي کردند قضيه جدي است .شايد با آزاد کردن لرهاي محکوم بـه ابـد در سـري اول،
تصور مي کردند منطقة لرستان را بتوانند آرام نگهدارند و… همان قدر که ما در زندان
با رويدادها غافلگير شده بوديم ،ساواك هم غافلگير شده بود.
خاطرة شبي را که اولين بار افسرنگهبان با ليست آزاديها در دسـت وارد بنـد
شد ،فراموش نميکنم .آن شب طبق معمول مشغول کارهاي خودمان بوديم که افسـر
نگهبان با ليستي نسبت ٌا بلند وارد بند شد .بـا لحنـي عـادي انگـار هـي اتفـاق خاصـي
نيفتاده همه را صدا زد و بيمقدمه گفت« ،کساني که اسمشون رو ميخونم وسايلشون
رو جمع کنن و همراه من بيان .اينا آزادن!»
بهت ،حيرت ،ناباوري و سکوت .چشمهايمان از حدقه بيرون زده بود .قلبها به
شدت ميطپيد .رخسارهها گ انداخته بود .بعضي هم به سپيدي ميزد .چـي گفتـي؟
فريادي همگاني و همزمان در بند پيچيد« ،چي گفتي؟ آزادي؟ کجا؟ کي؟ چرا؟»
افسر نگهبان بي هي پاسخي شروع کرد به خواندن ليسـت .نابـاوري و حيـرت
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فزوني گرفت .نام ياران و همبنداني را ميخواند که به حبسهاي ابد يا طـوالني مـدت
محکوم بودند و تقريباٌ همگي از ميان عزيزان اه لرستان.
هر چند جسته و گريخته از برخي زنـدانيان عـادي شـنيده بـوديم کـه دارنـد
تدارك آزادي ما را ميبينند ،پارهاي شواهد هم گوياي آن بود و تحليـ گروهـي از مـا
نيز اين بود که انقالب در راه است ،با اين همه حسابي غافلگير شده بوديم.
اما واکنش فراموش نشدني همبندان لرمان در آن لحظه چنـان سـريع و زيبـا
بود که همه را از بهت در آورد .فريده ك .با لپهاي گ انداخته و لهجة شـيرين لـري
فرياد زد« ،چي! ما آزاد ميشويم؟ نخير آقا! نخير!» رو کرد به سمت ما« ،پس اينا چـي
ميشن؟»
همه در محوطة جلوي در جمع شده بوديم و آنها لجوجانه تکـرار مـيکردنـد،
«يا همه ،يا هي کس!»« ،يا همه با هم آزاد ميشيم ،يا ما هم بيرون نميريم!»
افسر نگهبان که معلوم بود اجازه ندارد خشونت بـه خـرج دهـد مرتـب تکـرار
ميکرد« ،بياين ،بياين! زود باشين!»
ناگهان کساني که قرار بود آزاد شوند دويدند وسط جمع کـه «بچـههـا بيـاين!
بياين ببينيم چي شده؟ و چرا؟» همه توي يکي از اتاقها دورشـان جمـع شـديم .مـن
جزو کساني بودم که ميگفتم «انقالب را بايد باور کرد» و دوستانمـان را تشـويق بـه
رفتن ميکردم .برخي با ناباوري ميگفتند« ،اگر راست ميگن ،چرا شب موقع حکومـت
نظامي آزاد ميکنن؟ مي خوان ما رو تو خيابونها بکشـن!» و مـاجراي قتـ نـه نفـر از
زندانيان گروه جزني و مجاهدين را يادآور مي شدند .برخي قضية تبليـ بـراي چهـارم
آبان و تولد شاه را به ميان ميکشيدند و...
اوضاع غريبي بود .مغزها به کار افتاده بود و هرکسي نظري ميداد .قدر مسـلم
اين بود ،کساني که نامشان در ليست خوانده شده بود بايد بند را ترك ميکردنـد .امـا
آن شب همبندان ما حاضر به ترك بند نشدند .خوشـحالي ،غـم ،نگرانـي ،اميـد همـه
احساسها يکجا به ما هجوم آورده بود .آن شب تا ميتوانسـتيم بـه همـديگر مهربـاني
کرديم .هر چه شعر و سرود بلد بوديم خوانديم .هرچه سفارش و توصيه بـه عقـ مـان
مي رسيد بهم کرديم .دو به دو يا چند نفره به گوشهاي ميخزيديم و در گوش هم پـ
پ ميکرديم .گاه ميخنديديم و گاه ميگريستيم .همديگر را در آغـوش مـيگـرفتيم.
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انگار آخرين لحظة با هم بودن را غنيمت ميشمرديم .شور و عشقي ناگفتني .پرسشـي
در مهنها و گاه بر دهانها ميچرخيد« ،آيا همديگر را دوباره خواهيم ديـد؟ چـه سـر
نوشتي در انتظار روندگان و برجاي ماندگان است؟» آيا و آياهاي بسيار...
در ميان هاهاي گريه ناگهان به سبب رويداد کوچکي چنان قهقه سر ميداديم
که گويي عق مان را از دست داده ايم .آنقدر از خوشـحالي خنديـده و از غـم گريسـته
بوديم که ديگر برايمان رمقي نمانده بود .بيش از همه به قيافة خودمان مـيخنديـديم
که مث لبو سرخ شده بوديم با دماغها و چشمان ورم کرده .اما وقتي فريده ك .بـا آن
هيک تپ و چهارشانه اش وسط اتاق بلند بلند به زبان لري به خودش ميگفت« ،وي!
وي! مه موا؟ مو رواِم ،شما بمونيت؟» شليک خنده اتاق را پر کرد.
آنشب را در چنين فضايي درکنار هم به صبح رسـانديم .سـرانجام لحظـة وداع
فرا رسيد .آينده ،اما براي ما مبهم بود.
هر چه بود ،بعد از سري دوم آزاديها ،ما بقچههايمان را بسته بـوديم .هـر بـار
شب که ميشد ليست آزاديها را ميخواندند .شبها حکومـت نظـامي بـود .مقاومـت
ميکرديم و مـيگفتـيم« ،اگـر راسـتي مـيخـواهين مـا رو آزاد کنـين ،چـرا روز آزاد
نميکنين؟» با اين حال ،مي رفتيم بيرون و اين خطر را پذيرفته بوديم که امکـان دارد
توي کوچه و خيابان ما را به گلوله ببندند .معلوم نبود قرعه به نام کي ميافتاد .عواقـب
بيرون رفتن از زندان ،همچنان براي همة ما مبهم بود .با اين همه قرارمان اين بود کـه
با لباس زندان که هميشه بر تنمان بود ،برويم بيرون.
باالخره شب سـوم آمر ،اسـم مـن و نيلـوفر و سـارا را ،بـا فـاطي و عفـت کـه
شهرستاني بودند ،در ليست آزادي خواندند .وساي شخصي را بدستمان دادند و تا درِ
اصلي همراهيمان کردند .دمِ در ،يکباره ما را ول کردنـد بيـرون و درِ زنـدان را پشـت
سرمان بستند .يکهو احساس ول شدن کردم .از فضاي تنگي که سالهاي جوانيم را در
آن گذرانده بودم ،يکباره پرت شده بودم بيرون .از فضاي گشاد ميدان ،از رفـت و آمـد
مردم که به نظرم شتابزده ميرسيد ،از سر و صداي ماشينهـا و… گـي شـده بـودم.
نگران ،دور و برم را مي پاييدم .فاطي و عفت کـه مـذهبي بودنـد بعـد از خـدا حـافظي
عجوالنه غيبشان زد .بي اختيار دست سارا و نيلوفر را محکم گرفتم .تنـگ هـم مانـده
بوديم چه کنيم!
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دو پسرجوان به ما نزديک شدند و يکـيشـان آهسـته در گـوش مـن پرسـيد،
«چريک فدايي هستي؟» بعد از مکثي طوالني باالخره گفتم« ،آره!» .شوق زده ما را در
آغــوش گرفتنــد .دو دل مانــده بــوديم ،حضورشــان در آن فضــاي ناآشــنا و وهــمآلــود
خوشايند و آرامبخش بود ،اما دلهرهانگيز .آنجا چکار ميکردند؟ کي بودنـد؟ متوجـه دو
دلي ما شدند ،توضـيح دادنـد کـه مثـ خيلـيهـاي ديگـر در پـي دوسـتان و رفقـاي
زندانيشان هر شب سري به زندانها ميزنند .و خودشان را معرفي کردند :اسـفنديار و
سعيد باقري (که در جمهوري اسالمي اعدام شد) .همين که خـودم را معرفـي کـردم،
شروع کردند به صداي بلند درود فرستادن و شعار دادن.
ما را سوار ماشين کردند و قرار شد اول بريم خانة مادرِ ريـاحيهـا کـه آزادي
پسرهايش را جشن گرفته بود .غاف از اينکه چندي بعد به عزاي آن عزيزانش خواهـد
نشست .آنها را بعد از انقالب کشتند.
در راه همه چيز به نظرم بزرگ ميآمد .ساختمانهاي بزرگ ،آسمانِ بيکـران،
خيابان هاي َگ و گشاد و شلوغ با همهمـة گنـگ و بلنـد جمعيـت ،رفـت آمـد سـريع
ماشينها و صداي بوق و… احساس کسي را داشتم که لباسش به تنش زيـاده از حـد
گشاد است .ناباورانه چشمم به شعار«مرگ بر شاه» افتاد که به خطي درشـت و خوانـا
روي يکي از ديوارها خود نمايي مي کرد .با آنکه از مدتي پيش ،در چار ديواري زنـدان،
جسته گريخته ميشنيديم و اين اواخر حتي در روزنامهها ميخوانديم ،با ايـن همـه از
نقش آن شعار بر ديوار يکه خوردم و شادي عجيبي در درونم خزيد .آيـا ايـران بعـد از
قرنها دارد با ديکتاتوري وداع مي گويد؟ آيا مـردم مـا سـرانجام روي آزادي و زنـدگي
انساني را به دور از نابرابريها خواهند ديد؟ و آياهاي ديگر.
هنوز به خود نيامده ،رسيديم به خانة مادر رياحيها .جمـع زنـدانيهـاي تـازه
آزاد شده جمع بود .شعار بود و درود ،پايکوبي و گريه و… سارا و نيلوفر و من در ميان
جمعيت گم شديم .گي و مبهوت هـر کـه بغـ دسـتم بـود در آغـوش مـي گـرفتم،
ميگريستم و شعار ميدادم .تا پاسي از شب گذشته که اسفنديار ما را رساند بـه خانـة
مادرم .نشاني خانه را مي دانست .اگر او را پشت در زندان نديده بوديم ،نمـيدانـم چـه
ميکرديم.
قرار شد اول او جلو برود و به مادرم بگويد« ،شـنيديم فـران آزاد شـده!» .امـا،
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مادرم که فکر کرده بود او ساواکي است ،هول برش داشت و بياختيار گفت «،اي واي!
بسم اهلل الرحمن الرحيم .نه به خدا آقا!»
با اينکه از مدتي قب مادرکم را آماده کرده بودم که به زودي به آغـوش او بـاز
ميگردم ،اما عکسالعم ناشي از سالهاي دراز رازداري در آن لحظه بـرايم طبيعـي و
ستودني بود .از گوشة ديوار او را ميديدم که پـس پـس رفـت و روي زمـين نشسـت.
اسفنديار از ترس شتابزده گفت« ،نگران نباش مادر! فران اينجا با ماست».
خوابي ،رؤيايي غير واقعي ،آرزويي نا ممکن ،واقع و ممکن شده بود .بـار ديگـر
گرية شوق بود و فرياد ناگفتهها و بغضهاي فرو خورده.
نيلوفر و سارا و من تا صبح هيجـان زده و نابـاور ،روي تشـکي کـه مـادر کنـار
خودش براي ما پهن کرده بود ،تنگ هم چسـبيده بـوديم .انگـار هنـوز از آزادي خـود
شک داشتيم و به هر صدايي از بيرون حساس بوديم.
مادرم براي حراست از مـا ،دو دسـتش را طـوري زيـر سـر و روي سـينهمـان
گذاشته بود که هر سه در آغوش او جا گرفته بوديم و احساس ايمنـي بـه مـا مـيداد.
گويي ميخواست راه را بر فرزندربايان ببندد .اما افسـوس کـه آرزوي مـادرم و هـزاران
هزار مادر ديگر از همان فرداي انقالب به گِ نشست .امروز تقريباٌ کمتر مادر ايرانـي را
ميبينم که به نوعي در ماتم عزيز يا عزيزان از دست رفتهاش نباشد.

غم آزادي
نسرين
بيشتر همبندان به تدري آزاد شده بودند .مانده بوديم چند محکوم بـه ابـد در
انتظار سرنوشتي نامعلوم و شايعههايي جور واجور.
روز  27ديماه ،خوش سيرت معاون زندان مرا بـراي رفـتن بـه دفتـر صـدا زد.
مي دانستيم که براي آزاديست .اما تنها چرا؟ گريان و غمگين زينت را در آغوش گرفتم
و با پن شش همبندي باقي مانده ،وداع و با پاهايي لرزان بند را ترك کردم .در راهـرو
صداي کف زدن دوستان همبند و مهربانم را مي شنيدم و از خـود مـيپرسـيدم ،تنهـا
چرا؟
در دفتر زندان تيمسار محرري با احترامـي نـا منتظـره ورقـة آزادي را جلـويم
گذاشت که امضا کنم .پدر و مادرم که درگوشهاي ايستاده بودند ،پس از امضاء بـا مـن
روبوسي کردند .مادرم مانند هميشه افسرده و معصومانه نگاهم ميکرد .پـدرم هـم بـه
عادت هميشگي عجوالنه از زندانبانان خداحافظي کرد و رو به من گفت« ،بجنب! امروز
سالگرد صديقه ست و بايد بريم بهشت زهرا» و به سرعت راه افتاد.
من و مادرم وساي را مث دو تا کيسه زباله در دست گرفتيم و به دنبال پـدرم
راه افتاديم .مادرم يک روسري بـا خـودش آورده بـود کـه بـا خـواهش و قسـم و آيـه
مي خواست پيش از اين که از در بيرون برويم بـراي آبـرو داري جلـوي در و همسـايه
سرم کنم .اما من زير بار نرفتم.
در بزرگ آهني باز شد .ميدان جلوي زنـدان خلـوت بـود و هـي کـس بـراي
استقبال نيامده بود .در آن فضاي باز و خالي ،تنها و غريب مانده بودم .در سکوت سوار
ماشين شدم .به خانه که رسيديم کسي به اسـتقبال مـن نيامـد .مـيدانسـتند کـه در
زندان تغيير ايدئولوژي دادهام و از مجاهدين فاصله گرفتهام .خانه در سـکوتي سـنگين
فرو رفته بود.
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تنها چهار خواهر کوچکم شـادمانه در آغوشـم گرفتنـد و دوسـت هميشـگي و
همکالسم با اشک و خنده آغوشش را به رويم باز کرد .فقـط در آن لحظـه ،در دنيـاي
کودکي خواهرها و صميميت دوستم بود که ته مزة آزادي را چشيدم .اما آن لحظه بـه
سرعت گذشت و من در بهت روانة بهشت زهرا شدم .جمعيت نسـبتاٌ زيـادي بـر مـزار
خواهرم صديقه جمع بودند .سنگيني نگاهها آزارم ميداد .اما راه گريزي نداشتم .جـرم
من کنار گذاشتن اعتقادهاي مذهبيام بود که از همـان لحظـة آزادي بهـاي سـنگيني
براي آن پرداختم و سنگيني آن را تا به امروز بر دوش ميکشم.
بعد از ظهر آن روز چند نفر از همبنـدان ،در ميـان هلهلـه و شـادي جمعيـت
انبوهي که ميدان جلوي قصر جمع شده بود،آزاد شدند .فرداي آن روز عکس سه تن از
دوستان روي سقف کاميون در حال خوانـدن قطعنامـهاي در روزنامـههـا چـاپ شـد.
عکس خانم شادماني (کبيري) از اعضاء مجاهدين هم با حجاب و چهرهاي خنـدان بـه
طور جداگانه در روزنامهها چاپ شده بود ،منتها زير آن نام من به چشم ميخـورد .آيـا
به عمد نام مرا زير آن عکسِ باحجاب گذاشته بودند يا تصادفي بود؟ هنوز هم براي آن
پاسخ روشني نيافتهام.
راه گريز از فشارها و نگاههاي خويشـان و نزديکـان ،روي آوردن بـه همبنـدان
سابقم بود .صبح تا شب در تمام تظاهراتي که ميرفـت بـه انقـالب بينجامـد ،شـرکت
ميکردم.
بعد از انقالب هم فشارهاي زيـادي را بـه خـاطر فاصـله گـرفتن از مجاهـدين
متحم شدم .مدتي هم ناگزير شدم در خانة نسرين آ .يکي از همبندان سابق زنـدگي
کنم .آزادي برايم زهر شده بود.

آخرين آزاديها
زهره
 27دي ماه همراه چند همبندِ محکوم به ابد آزاد شديم .ما جزو ابديهايي بـه
حساب مي آمديم که متهم به حمايت از مبارزه مسلحانه بوديم ،اما شرکت مستقيم در
مبارزة مسلحانه نداشتيم .بعد از ما ،آخرين سري زندانيان محکوم به ابد که در مبـارزة
مسلحانه به نوعي مستقيم شرکت کرده بودند ،در  21دي ماه آزاد شدند.
در آغاز براي ما دقيقاً روشن نبود که ساواك بر چه اساس و معياري سري اول
زنداني ها را آزاد کرده .در ميان ليست آزاديهاي سـري اول ،در شـب دوم آبـان مـاه،
همه جور محکوميتي به چشم مي خورد ،از محکومين کوتاه مدت تا ابـد کـه آن شـب
حاضر نشدند از زندان بيرون بروند .تعدادي از زندان اوين هم آزاد شده بودنـد ،همـراه
چند نفر مذهبي سرشناس مث آيتاهلل منتظري و طالقاني .ده پانزده نفري هم از بنـد
زنان اوين .ويدا! اسم تو را هم با نام منتظري و طالقاني در صفحة اول روزنامهها نوشته
بودند .تعدادي از محکومين کوتاه مدت در زندان قصر ،بـا صـفرخان قهرمـاني از فرقـة
دموکرات آمربايجان که از سال  52در زندان بود ،تعدادي از گروه هوشنگ اعظمـي در
لرستان با محکوميتهاي باال و  ...اما از سري دوم معيارها مشخصتر شـد .آزاديهـاي
 2آمر ماه ،بيشترشان محکوميتهاي  71ساله داشـتند و در  71آمر محکوميـتهـاي
 73ساله .و حاال در  27دي نوبت به ما رسيده بود که تقريبـاً همگـي محکـوم بـه ابـد
بوديم.
نام پن نفر را در ليست آزادي اعالم کردند .اما ما سه نفـر طرفـدار فـداييان را
جدا از دونفر ديگـر آزاد کردنـد .نسـرين را کـه در زنـدان مـذهب را کنـار گذاشـته و
حجاباش را برداشته بود ،به درخواست پدرش جدا از جمع ما آزاد کردند .شايد تنهـا
ابدي بود که مزة آزادي را نتوانست به راحتي بچشد .تغييـر ايـدئولوژي در خـانوادهاي
مذهبي ،بي ترديد کار آساني نبود .اما وضعيت خانم شادماني (کبيري) فرق داشـت .او
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از سال  32به مذهبيهاي طرفدار خميني پيوسته بود و اتـاق و سـفره و غـذايش را از
بقيه جدا کرده بود و از اين که عروس آيندهاش ،به ما چپها پيوسـته بـود بـه شـدت
دلخور و از دست ما عصباني بود .اين بود که از آزاد شدن با جمع سـه نفـرة مـا خـود
داري کرد .اما مدتي بعد از آزادي ،با انتقاد از خود ،دوباره به مجاهدين پيوست.
مانديم زينت ،مهرانگيز و من .تا از در اصـلي وارد ميـدان جلـوي زنـدان قصـر
شديم ،ديديم که جمعيتي عظيم منتظر آزادي ما هسـتند .پـا بيـرون نگذاشـته ،روي
شانه بلندمان کردند و تا به خود بياييم ،ديديم روي سقف يک مينيبوس ايستادهايـم.
جمعيت شادمانه فريـاد مـيزد و شـعار مـيداد« ،زنـداني سياسـي آزاد بايـد گـردد»،
«فدايي ،فدايي تو افتخار مايي»« ،درود بر فدايي ،سالم بر مجاهد» و…
پيش از آزاد شدن ،شنيده بوديم که سري زندانيهاي قبلي يکسـره بـه چمـن
دانشگاه رفته و در آنجا سخنراني کرده بودند .ما هم خودمـان را بـراي آزادي آمـاده و
مطلبي تهيه کرده بوديم .مضمون کلي آنچه تهيه کرده بوديم اين بود که ،بـه نخسـت
وزيري بختيار نبايد اعتماد کرد ،که فريب اصالحات او را نبايد خورد ،که انقـالب بايـد
به استقرار جمهوري دموکراتيک خلق بينجامد و… اگر چه واقعيت اين است کـه مـا
جز ايده هايي مبهم چيزي از جمهوري دموکراتيک خلق نمي دانستيم .امـا ايـن شـعار،
آن روزها ميان جريان هاي چپ بسيار راي بود و ما خيال مـي کـرديم ،شـعار سـازمان
فداييان هم هست.
اما پيش از آن که به در خروجي برسيم در محوطة قصر با مينا ،از همبنـديان
آزاد شده ،روبرو شديم .داشت مي رفت به مالقات خواهرش فاطي که هنوز در زندان به
سر مي برد و محکوم به ابد بود .ما را که ديد چند ورقه کاغذ به دسـتمان داد و گفـت،
«سازمان گفته اين متن را جلو در زندان بخوانيد» .نگـاه سـريعي بـه مـتن انـداختيم،
ديديم که خيلي مفص است و از «جمهوري خلق دموکراتيک» هم حرفي زده نشـده.
فرصتي هم نمانده بود .اين بود که روي سقف مينـيبـوس تـرجيح داديـم متنـي کـه
خودمان تهيه کرده بوديم ،بخوانيم.
پس از خواندن متن ،يک خبرنگار خارجي چند سئوال از مـا کـرد و خبرنگـار
آيندگان نوشته را براي چاپ در روزنامه از ما خواست .درخواست او را رد کرديم .چـرا
که نسبت به همه چيز مشکوك بوديم و ميترسيديم آن را تحريف کنـد .خبرنگـارقول
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داد که متن کام را بدون حذف يک کلمه چاپ کند .سرانجام حاضر شديم نوشـته را
به او بدهيم و فرداي آن روز بدون هي تغييري در روزنامة آيندگان چاپ شد.
فرداي همان روز ،که همة زندانيها در بهشت زهـرا در «قطعـة شـهدا» بـراي
بزرگداشت گرد آمديم ،بجاي نوشتة خودمان همان متني را که سازمان تهيه کرده بود
خوانديم که با نوشتة ما تفاوت داشت ،به ويژه که از جمهوري دموکراتيـک خلـق هـم
حرفي در آن نبود .اما ،ما بي هي تأملي نظر سازمان را پذيرفتيم.
نميدانم همبندان ديگر چه تصوري داشتند ،اما من تصورم اين بود که مردهـا
بيشتر از ما مي دانند و سازمان هر چه ميگويد درست است .اصالً اين سئوال هم برايم
پيش نميآمد که «سازمان» کيست؟ چه کساني ،بـه چـه شـيوههـايي و بـا چـه طـرز
فکرهايي «سازمان» هستند؟ و چرا حرفي که مي زنند ،الزاماً صحيح است؟ «سـازمان»
براي من ،همچون بسياري ديگر از همبندان ،چيزي دور و انتزاعـي و يکدسـت بـود و
همة حرفها و تصميمهاي سياسياش الزم االجرا.
شايد اين گونه چشم به باال دوختن و در پي رهبر بودن ناشـي از خصوصـيات
فرهنگي جامعة ماست .شايد به همين خاطر اسـت کـه يـا بـا دسـتگاه حـاکم سـازش
ميکنيم ،يا به کلي آن را نفي ميکنيم .تا جايي که حاضريم با نيروهاي ارتجـاعي هـم
فقط به خاطر مخالفتشان با دستگاه حاکم متحد شويم.
در زندان هم که بودم ،وقتي حدود يک ماه پيش از آزادي ،از طريق خانوادههـا
شنيديم که «سازمان» خط بيژن جزني را پذيرفته ،بـيهـي پرسـش و تـأملي قبـول
کرديم« .سازمان» به اين نتيجه رسيده بود که بر اساس خط جزني ،مبـارزة مسـلحانه
بايد به عنوان تاکتيکي تبليغي در نظر گرفته شود ،و نه استراتژي .در نتيجـه بايـد بـر
مبارزة سياسي و تشکي حزب تأکيد گذاشته شود .مـا همـة ايـن «بايـد» هـا را ،کـه
درست برخالف نظر مسعود احمـد زاده کـه مبـارزة مسـلحانه را «هـم تاکتيـک ،هـم
استراتژي» ميدانست و ما به خاطر حمايت از آن به زندان افتاده بوديم ،بيچون و چرا
پذيرفتيم .فقط ميماند که به ديگران هم اعالم و آن را تبلي کنيم.
آن زمان ،در زندان زنان حدود بيست نفر مي شديم که خود را هوادار سـازمان
چريکهاي فدايي ميدانستيم .چند نفـري ،از جملـه تـو ويـدا! در آن زمـان در اويـن
بوديد .قرار شد ،دور هم جمع شويم و من پذيرش نظر بيژن جزني از جانب «سازمان»
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را اعالم کنم .گرچه پيش از آن هم شنيده بودم که از چندي پـيش در سـازمان برسـر
پذيرش خط جزني بحث و گفتگو ست .اما خـودم پـي موضـوع را نگرفتـه بـودم و بـه
درستي نمي دانستم نظرات بيژن چه هستند .در جمع زندان ،تنها کسـي کـه بـه ايـن
تغيير و تحول در خط سازمان اعتراض کرد رفيق مادر شايگان (سعيدي) بـود کـه بـه
اعتراض جمع را ترك کرد و گفت« ،من حاضر نيستم تو اين جلسه بشينم ،شما دارين
خون مسعود رو زير پا ميگذارين و خيانت ميکنين!»
بقيه ،اما همگي مشي جديد را بيهـي بحثـي پـذيرفتيم .شـايد هـم بـه ايـن
خاطرکه نه درك روشني از نظرات مسعود احمد زاده داشتيم ،و نه نظرات جزني را بـه
دقت مي شناختيم .من فقط پس از آن که از زندان آزاد شدم ،توانسـتم نوشـتة احمـد
زاده و پارهاي از نوشتههاي جزني را بخوانم.
فقط سال ها پس از انقالب به تجربه و عم روزمره و تحم فشارهايي طوالني
توانستم به اين مسئله پي ببرم که آن طرز بر خورد به سازمان ،از نوعي جزم انديشـي
مذهب گونه ناشي مي شود که هويت و شخصيت فردي و آزادي انتخاب شخصي را بـه
رسميت نميشناسد .حاال چه براي خود ،چه براي ديگران.
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حميده
سال  7531که برادرم به زندان افتاد ،پانزده سـالم بـود .در خانـه هـي کـس
نميدانست دلي دستگيري او چيست .به طور مبهمـي حـدس مـيزديـم مربـوط بـه
مسئلهاي سياسي است .با کنجکاوي دلم ميخواست از قضيه سر در بياورم.
برادرم از بسياري جهات شبيه پدرم بود ،مهربـان و آزادمـنش .همچـون پـدرم
احترام زنها و ما دخترهاي جوان را نگهميداشت .پدرم بـا اينکـه مـذهبي بـود و کـم
سواد ،هي وقت به ما زور نميگفت ،حتي براي نماز خوانـدن .هـي وقـت صـدايش را
روي ما بلند نکرده بود .از دست ما کـه ناراحـت مـيشـد مـيگفـت« ،بشـر! ايـن چـه
کاريست؟» تا پيش از رفتن به مدرسه خيال ميکردم «بشر» نوعي فحش است.
برادرم ،عالوه بر حسن هاي پـدرم ،بـه نظـرم آدم باسـواد و بـا مطالعـهاي هـم
مي رسيد .به زندان که افتاد ،من و پدرم هفته اي دو سه بار از صبح زود تا غروب پشت
در زندان قزلقلعه انتظار لحظه اي ديدار با او را ميکشيديم .بيابان بـود و هـوا سـرد و
زمين پر از گ و الي .پشت در زندان به مرور با ديگر خانوادهها آشـنا شـديم ،از زبـان
آنها براي اولين بار نام مجاهدين خلق را شنيديم .فهميديم که برادرم مجاهـد اسـت و
در ساعت  1بامداد مهرماه همراهِ حنيفنژاد و مشکينفام و چند نفـر ديگـر در خـواب
دستگير شده است .نميدانستيم مجاهدين چه ميگويند و چه مـيخواهنـد .جسـته و
گريخته چيزهايي از ساير خانوادهها ميشنيديم.
روزي پدرم با خوشحالي خبر فرار رضا رضايي را در آمر  ،31از طريـق گرمابـه
براي ما تعريف کرد .طرز فرار رضايي تا مدتي ميان خانوادهها دهان به دهان ميگشت.
درست يادم نيست چند ماه رفتيم به زندان قزلقلعه بيآنکه خبـري از بـرادرم
به دست بياوريم .باالخره روزي به مجاهدين دسته جمعـي مالقـات دادنـد .در حيـاط
قزل قلعه همه سر بلند و محکم ايسـتاده بودنـد .بـرادرم بـه مـا گفـت« ،اينهـا رو کـه
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ميبينين همه اعدامي هستن!»
هفت هشت نفر بودند ،از اولين گروه اعدامي مجاهدين .آنهـا را نمـيشـناختم،
حدس ميزنم علي باکري بود ،علي ميهن دوسـت ،ناصـر صـادق و محمـد بازرگـاني و
چند تن ديگر که در فروردين  37اعدام شدند .تا آن زمان نميدانسـتم اعـدامي يعنـي
چه .تا مدتها تصوير انسان در لحظة اعدام از مهنم پاك نميشد .اما درعين حال دلـم
مي خواست من هم مث ليال خالد ،آن زن فلسـطيني کـه بـرادرم از هواپيمـا ربـايي او
برايم تعريف کرده بود ،مبارزه کنم و از هي چيز حتي از اعدام نترسم.
در مدرسه و مسجد ،پيش در و همسايه هرجا کـه فرصـتي پيـدا مـيکـردم از
برادرم و اينکه چرا به زندان افتاده ميگفتم.
پشت در زندان قزلقلعه و سپس زندان قصر با مادرهـا و خواهرهـاي زنـدانيان
مجاهد آشنا شدم .خيلي از جوانهاي مجاهد را شناختم ،از جمله صديقة رضايي را که
در دي ماه  32با خوردن سيانور در سر قرار جانباخت و حسن کبيري را که بعدها در
جمهوري اسالمي اعدام کردند.
به حرفهاي خانوادههاي مجاهد به دقت گوش ميدادم و در کنار آنها احساس
ميکردم دنياي جديدي را کشف مي کنم ،پر از شور و جسـارت .مـن هـم مثـ بقيـه
نسبت به زنداني شدن برادرم احساس غرور و افتخار ميکردم .ديري نگذشـت کـه بـه
جلسات خانوادهها راه پيدا کردم .براي تبلي در بارة مجاهدين همراه آنها بـه حسـينيه
ارشاد مي رفتم ،در جلسات مدرسـة رفـاه کـه بـرايم جـذابيت زيـادي داشـت شـرکت
مي کردم .به مرور دنيايي جديد به رويم باز ميشد .دنيايي که در آن مراسم سـوگواري
براي گريه و زاري نبود ،به مسجد رفتن براي انجام تکليف نبود .همه چيـز در خـدمت
شناخت و آگاهي يافتن و آگاهي دادن بود .مذهب وسيلهاي بود براي مبارزه عليه رژيم
شاه و نه تکليف شرعي و ديني .از دنيايي بسته يکباره به دنيايي وارد شده بـودم بـاز و
پر از تحرك و کنجکاوي برانگيز .احساس ميکردم من هم ميتـوانم مفيـد باشـم و در
تغيير جهان نقش بازي کنم.
رفته رفته از مذهب سنتي فاصله گرفتم .از مذهبي که در خانودة مـا از طريـق
شوهر عمامه بسر خواهرم و مادرم رواج دا شت .ديگـر مثـ قبـ چـادر سـياه بـه سـر
نميکردم ،سرم را با روسري ميپوشاندم و از اينکه گوشهاي از موهايم پيدا باشد ابـايي
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نداشتم .اينها همه تحول بزرگـي در زنـدگي مـن بـود .آنچـه آن روزهـا از مجاهـدين
شناختم با آنچه امروز از آنها ميبينم از نظر فرهنگ و محتوا تفاوتي عميق داشت.
در آن سالها مجاهدين براي من نمونة گشاده نظري و آزاد انديشي بودند ،نـه
جمعي بسته با منافع تنگ گروهي« .تقيـه» در آن سـالهـا بـه معنـاي مقاومـت زيـر
شکنجه بود و نه مصلحتگرايي .شب احياء و کمي براي بحثهـاي سياسـي بـود ،نـه
گريه و زاري .ارزش فاطمه و زينب ،در مبارزة آنها در برابر زور بود و نه نماز خوانـدن و
روزه گرفتن و رعايتِ پوشش اسالمي.
مــن هــم يــاد گرفتــه بــودم بــه ظــواهر پوششــي چنــدان اهميتــي نــدهم .در
خيابان هاي شمال شهر جوراب نازك ميپوشيدم ،حتي آرايش هم ميکردم ،در جنوب
شهر برعکس ،خودم را حسابي ميپوشاندم .از فاطمة اميني ،که اواي  32زير شـکنجه
کشته شد ،و حوري بازرگان که اواخر  33همراه مرتضي خاموشي بـا خـوردن سـيانور
جانباخت ،آموخته بودم که پوشاك پيش از هر چيز وسيلهايست براي استتار ،تا پليس
و ساواك نتوانند تو را شناسايي کنند .اما از روسري به عنوان حجاب هميشه اسـتفاده
ميکرديم.
به خاطر همين طرز فکر مجاهدين بود که در آن روزها وقتي بـا خـانوادههـاي
فداييان آشنا شدم ،از نظر فکري و از نظر ظاهري هي تفاوتي با آنها احسـاس نکـردم،
جز روسري که نشانة اعتقادهاي مذهبي ما بود.
به مرور خودم را جزو حاميان مجاهدين به حساب ميآوردم .آنها چيزي به من
نگفته بودند ،احساس خودم بود .به ياد ندارم کسي به من گفته باشد چه بکنم يـا چـه
نکنم .من هم مث بسياري از خواهرها و مادرهايي که پشت در زندانها شناخته بـودم
وظايفي براي خودم قائ بودم و به ابتکار خودم اين وظايف را به دقت انجـام مـيدادم.
ديگر تصور ميکردم که آدم سياسي هستم و از مسائ جامعه حسـابي بـاخبرم .اولـين
وضيفة خودم را افشاگري از رژيم مـيدانسـتم .در تاکسـيهـا ،حمـامهـاي عمـومي و
زيارتگاه ها و غيره به تناسـب وضـعيت ،بـا مـردم وارد صـحبت مـيشـدم .بـه نسـبت
شنوندهها گاه چند کالم بيشتر نميگفتم ،گاه حرف را کم کم ميکشاندم بـه زنـدان و
شکنجه و مقاومت و مبارزه و فقر و ظلم و ستم و غ يـره .هـر بـار کـه بـراي رفـتن بـه
مالقات برادرم سوار تاکسي ميشدم به صداي بلند ميگفتم« ،زندان قصر» طوري کـه
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همة مسافرها بشنوند .بعد منتظر عکسالعم ها ميماندم .اگر کسي سئوالي نمـيکـرد
ميگفتم« ،به مالقات برادرم ميرم!» بعد ميپرسيدم« ،ميدونين در زنـدان قصـر چـه
ميگذره؟» و با اين سئوال شروع ميکردم به افشاگري و الي آخر .در زيارتگاههاي قـم،
شاه عبدالعظيم و مشهد و غيره چادرم را مي انداختم روي قرآن و در حاشية سورههـا و
آيه هاي مهم و مخصوصي که خواننده زياد دارد ،با خط ريز و خوانـا هرچـه در افشـاي
رژيم به نظرم ميرسيد مينوشتم .اين کار گاه ساعتها طول ميکشيد ،اما من با طيب
خاطر انجام ميدادم .از خودم راضي بودم ،بيآنکه به برادرم چيزي بروز بدهم.
با گذر زمان ،بعد از اعدام اولين گـروه مجاهـدين در فـروردين  ، 37بعضـي از
خانوادهها ،به خصوص خانوادة رضايي و صادق که فرزندانشان را اعدام کرده بودنـد در
منزلشان جلسههايي ترتيب مي دادند که براي من تجربهاي بود ناشناخته و شورانگيز.
در آن جلسهها هر که شعري سروده بود يا نوشتهاي تهيجي و انقالبي تهيه کـرده بـود
ميخواند .گاه چنـد نفـره اعالميـهاي مـينوشـتيم ،بعـد در خانـه بـه چنـدين نسـخه
دستنويس تکثير و در دبيرستان ،مسجد و غيره يواشکي پخـش مـيکـرديم .مضـمون
همة نوشتهها و اعالميهها زندان بود و شکنجه ،مقاومت و مبارزه عليه فقر ،بيعدالتي و
ظلم .و پر از شعار.
از اواخر سال  ،32بعضي از خانوادههاي فـداييان هـم در منـزلشـان جلسـاتي
تشکي ميدادند که ما هم در آن شرکت ميکرديم .به يـاد دارم کـه يکـي دو بـار بـه
جلسات خانة خانم سنجري رفتم.
اما در سالهاي اول ،برگزاري جلسات و فعاليت خانوادههاي مجاهد بيشـتر بـه
چشم ميخورد .همين جلسهها بود که زمينهاي شد براي سازماندهي کارهاي جمعـي.
در اواخر سال  ،37حدود دويست نفر از خانوادههاي مجاهد بوديم کـه در جلسـههـاي
خانوادگي يا پشت در زندانها پنهاني و درگوشي با همديگر قرار ميگذاشتيم .هـر بـار
در مح و ساعت معيني سرزده جمع ميشديم و شروع ميکرديم به شعار دادن عليـه
رژيم و اعدام جوان ها و شکنجه و غيره .پيش از اينکه پليس و سـاواك سـر برسـد بـه
سرعت پراکنده مي شديم .چندين بار به اين شک در بازار و محلـههـاي شـلوغ پـايين
شهر تظاهرات کرديم .هميشه ساواك غافلگير ميشد و نميتوانست رد ما را پيدا کنـد.
مرد در ميان ما نبود .مردها کمتر از زنها پشت در زندانها پيدايشان ميشد .در عـين
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حال آسانتر شناسايي ميشدند ،عالوه بر اينکه کار و شـغ بيرونـي هـم داشـتند .مـا
زنها در اين طور تظاهرات چادر سياه سر ميکرديم و به محض آنکه سر و کلة پلـيس
پيدا مي شد به سرعت خودمان را در ميان جمعيت گم ميکرديم .خيلي از مـردم هـم
کمک ميکردند ،در خانهشان را به روي ما باز و ما را پنهان مـيکردنـد .بـا ايـن همـه
ساواك توانست يکي دو بـار چنـد نفـر را دسـتگير کنـد و چنـد روزي در بازداشـتگاه
نگهدارد .در آن سالها هنوز عاطفة مادري و خواهري جرم شناخته نميشد .گر چـه از
اواخر  ،35کمترين کمک به خويشان نزديک هم جرم سياسي به حساب ميآمد.
اواي سال  ،37تصميم گرفتيم دسته جمعـي در خانـة آيـتاهلل شـريعتمداري
تحصن کنيم .ميدانستيم که ساواك نميتواند جلو اين تحصـن و بـرد تبليغـاتي آن را
بگيرد .چند روزي در حياط منزل شريعتمداري تحصن کرديم .خود شريعتمداري يکي
دو بار با ما صحبت کرد .اما هي حرف مشخصي نزد جز آن که«به فرزندانتون سفارش
کنين وارد اين کارها نشن!»
يادم مي آيـد روزي کـه خبـر دادگـاه و حکـم اعـدام محمـود عسـگريزاده را
شنيديم ،حياط در سکوتي سنگين فرو رفت .يکباره صداي شـيون مـادر عسـگريزاده
بلند شد که لباسهايش را ميدريد و به سر و سينهاش ميزد و دور حيـاط مـيدويـد.
غم و درد و استيصال در چهرة چروکيده و بدن تکيدهاش را ميديدم و کاري از دسـتم
ساخته نبود 2 .خرداد ماه  37محمود عسگريزاده را همراه سعيد محسن ،علـي اصـغر
بديع زادگان و رسول مشکين فام که همگي از بنيان گذاران سـازمان مجاهـدين بودنـد
اعدام کردند.
ما جوانترها با اين که آخوندها را قبول نداشتيم ،اما تصورمان اين بود که اگـر
آخوندها از آنچه در زندانها ميگذرد باخبر شوند ميتوانند سر منبرها مـردم را تهـي
کنند .به خانـة فلسـفي و امـام جمعـة تهـران هـم رفتـيم ،بـينتيجـه .بـرخالف آنهـا
آخوندهايي چون خامنهاي يا واعظـي چـون فخرالـدين حجـازي سـر منبـر افشـاگري
ميکردند و تأثير زيادي روي شنوندههاي پرشمار مساجد ميگذاشتند .مـا جـوانترهـا
بيشتر به شکلي خود انگيخته به اين نوع مساجد ميرفتيم .از همه جا پـر جمعيـتتـر
حسينيه ارشاد ،درجادة قديم شميران بود و از همه موثرتر حرفهاي علي شريعتي .در
حسينية ارشاد کلي اعالميههاي دستنويس پخش ميکرديم.
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مســاجد و آخونــدها را وســيلهاي مــيدانســتيم در خــدمت نظــرات و مقاصــد
خودمان .تصور ميکرديم چون آخوندها آدمهاي حرّاف و بيعملي هستند ،فق به اين
درد مي خورند که مردم را تهي کننـد بـراي اينکـه بياينـد بـه دنبـال مجاهـدين کـه
دالورانه و جان برکف در عم عليـه رژيـم مـيجنگنـد .امـا بـه دم و دسـتگاه عظـيم
روحانيت و شبکة وسيع مساجد که ميتوانست وسيله اي بشود در خدمت اهدافي جـز
اهداف ما ،نميانديشيديم.
فاطمــه امينــي و حــوري بازرگــان کــه عضــو ســازمان مجاهــدين بودنــد و در
سازماندهي خانوادهها نقش فعالي داشتند ،براي ما جوانان الگو بودند .مـيکوشـيديم از
آنها بياموزيم و همة حرفهايشان را به دقت اجرا کنيم .صديفة رضايي دوست مهربـان
و عزيزم که در سال  32با خوردن سيانور خودکشي کرد ،سـر نترسـي داشـت .او هـم
مث بسياري از ما ،در فضاي سرکوب و خفقان آن سالها ،يکپارچه شور انقالبي بـود و
عم  ،انديشه و آگاهي برايش ثانوي بود .بعدها فهميدم که در فـرار اشـرف دهقـاني از
زندان زنان نقش مهمي داشت .فرار اشرف در عيد  32ميان خانوادهها مث تـوپ صـدا
کرد .نشاني بود از قدرت چريکهاي مجاهد و فدايي و ضعف دم و دستگاه ساواك.
چند روز پس از فرار اشرف يکي از دوستانم از من خواسـت کـه پناهگـاه امـن
چند روزه اي براي او پيدا کنم .من بدون هي پرسشي فوراٌ دست بـه کـار شـدم .عـدم
کنجکاوي يکي از اصلي ترين شروط اعتماد در مناسبات ما بود .همه ميدانستيم هرچه
اطالعات کمتر داشته باشيم ،به نفع خودمان و ک جنبش اسـت .بـي هـي توضـيح و
قرار قبلي اين اص در ميان خانوادهها جا افتاده بود .عـدم کنجکـاوي در مـن هـم بـه
خصوصيتي ثانوي تبدي شده بود.
وقتي براي يافتن پناهگاه امن به يکي از خانوادههاي مجاهـدين رجـوع کـردم
آنها هم بدون هي پرسشي پذيرفتند .اشرف را دوستم به من تحوي داد و او چند روز
در اتاقي در منزل آن خانواده مخفي ماند .تنها تماس من با اشرف چند دقيقـهاي بـود
که سيني غذا را به اتاقش مي بردم .جز سـالم و احـوال پرسـي هـي صـحبتي بـا هـم
نمي کرديم .اما او يکبار اسلحة کمريش را به من نشان داد .کـاري غيـر عـادي کـه بـه
نظرم خودنمايي و ناخوشايند آمد.
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هوادار رسمي
سال  ،32من به عنوان هـوادار رسـمي مجاهـدين پذيرفتـه شـدم .تـا مرحلـة
عضويت هنوز آزمون هاي ديگري در پيش داشتم .در مرحلـة هـواداري زيـر نظـر يـک
مسئول پارهاي وظايف را به عهده گرفتم .مسئول من عزت شاهي بود که بعد از انقالب
به مقامي در جمهوري اسالمي دست يافت.
مهمترين وظيفة من ،پخـش اعالميـههـاي رسـمي مجاهـدين بـود زيـر نظـر
مسئولم .کار پر مخاطره اي که اگر در حين انجام آن دسـتگير مـيشـدم از شـکنجه و
زندان دراز مدت گريزي نبود .اما به اين باور رسيده بودم که براندازي ظلـم و سـتم بـا
خونها و شهادتهاي بسياري امکان پذير است« .شهادت در راه خلـق» ارزش وااليـي
برايم به حساب مي آمد .تصورم اين بود که بـا سـرنگوني رژيـم ظـالم شـاه ،جامعـهاي
توحيدي از طريق مجاهدين برقرار و عـدل و آزادي بـراي همگـان مسـتقر مـيشـود.
چگونه؟ اين پرسـش در مهـن مـن جـايي نداشـت .پيچيـدگيهـا را نمـيشـناختم و
نميديدم.
اما گاه برخوردهاي تند و افراطي عزت شاهي برايم سئوال برانگيز بود .اگر چـه
اين را پذيرفته بودم که شجاعت و دالوري در عم مهمتر از آموزش نظـري اسـت .در
آزمايشهاي عملي ،گاه از من ميخواست درکوچههاي بـنبسـت اعالميـه بينـدازم در
خانه ها .به نظرم کار بسيار خطرناکي ميآمد ،اما فکر ميکـردم کـه دارد مـرا آزمـايش
ميکند و از اينکه مي توانستم بر ترسم غلبه کنم از خودم راضي بودم .ولي امروز که به
آن روزها نگاه ميکنم ،به نظرم مي رسد آزمايشي غير ضروري و غير مسئوالنه بود .اگر
کسي بر حسب تصادف از خانه اش بيرون مي آمد ديگر جـاي فـراري بـراي مـن بـاقي
نمي ماند .اما هي گاه به خودم اجازه ندادم که به اين نوع کارها اعتراض کنم .بايد هـم
به مسئولم نشان ميدادم که از هي چيز نميترسم و آمـادة شـهادت هسـتم ،هـم بـه
خودم.
ميديدم حتي خانوادهها و دوسـتاني کـه کمتـرين عالقـهاي بـه کـار سياسـي
نداشــتند ،بــا چــه جســارت و از خــود گذشــتگي بــه خــاطر عزيزانشــان کارهــاي
مخاطره انگيزي را به عهده مـيگيرنـد .چريـکهـاي مجاهـد را در خانـهشـان مخفـي
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ميکنند ،اسلحه به اينور و آنور منتق ميکنند ،در تخليهها و جاسازيها بـا جـان و
دل کمک ميکنند .حتي مادرم که يک بار هم حاضر نشده بود براي مالقـات بـا مـن،
پشت در زندان حضور يابد ،با چادر و روبنده کلي نارنجـک از ايـن خانـه بـه آن خانـه
حم مي کرد .بي هي گله و شکايتي .يکي از خويشاوندان نزديک را ميديـدم کـه بـا
چه مشکالتي از اين طرف شهر به آن طرف شهر اسلحه حم ميکند ،فقط و فقط بـه
خاطر دوستي و عالقه به برادرم .بعدها بسـياري از ايـن خـانوادههـا دسـتگير شـدند و
شکنجههاي سختي از سرگذراندند .خويشاوند نزديک ما را هم باالخره دستگير کردنـد
و آنقدر شکنجه دادند که در  27سالگي تمام موهايش سفيد شد.
در سال  32که دستگيريها رو به افزايش گذاشت ،مسئول من عزت شـاهي و
تعدادي از مجاهدين که مرا ميشناختند دستگير شدند .يک سـال از دسـتگيري آنهـا
گذشته بود که دو باره چند تن از مجاهدين و از جمله مسئول مرا براي دومين بار زير
شکنجه بردند ،شکنجههايي سخت و طاقت فرسا .اينبار اسـامي زيـادي از جملـه اسـم
من رو شد و ده بيست زن و مرد مجاهد دستگير شدند .مرا همزمان با خـانم معصـومة
شادماني مادر حسن کبيري نامزد سابقم دستگير کردند .خانم شادماني شـکنجههـاي
سختي ،از جمله تجاوز با بطري شکسته را از سر گذراند .چندين ماه بعد که مـا هنـوز
زير بازجويي بوديم قضـية فـرار اشـرف دهقـاني هـم رو شـد .خـانم شـادماني کـه در
سازماندهي فرار اشرف در کنار صديقه رضايي نقـش مهمـي داشـت بـار ديگـر تحـت
شکنجههاي بيسابقهاي قرار گرفت .طوري که روي سـاق و کـف پاهـايش زخـمهـاي
عميق چرکيني سرباز کرده بود .اما هر کار کردند نتوانستند کالمي از او بيرون بکشند.
تا جايي که من در آن زمان درکميته متوجه شدم نزديـک بـه پـانزده نفـر در
ارتباط با فرار اشرف دستگير شده بودند .شايد بعداٌ کسان ديگري هـم دسـتگير شـده
باشند که من خبر ندارم .اما آن روزها از خودم ميپرسيدم آيا براي فرار يک نفـر ايـن
همه قرباني الزم بود؟ يا اشتباه در سازماندهي بوده؟
من هم چون ديگر دوستانم شکنجههاي سـختي از سـرگذراندم .در بيـرون ،از
شکنجه گران ساواك بسيار شنيده بودم .اما باورم نمي شد تا به اين حد حقيـر و مليـ
باشند که چند نفره با آن هيک هاي زمخت و يغورشان دختري به سن و سال مرا ،بـه
بهانههاي مختلف ،حتي به جرم ديدن فيلم پاپيون با چنان حرص و کينهاي بزنند .زير
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دست و پاي بازجوهايم محمدي ،منوچهري و تهراني احساس قدرت و غرور ميکـردم.
به خودم ميگفتم ،اينها چقدر ضعيف و ملي هستند که از من جغ ميترسند!
در آن روزهاي بازجويي براي اولين بار در مورد اهميت حجاب اسالمي هم بـه
ترديد افتادم .وقتي به خاطر شکنجه ديگر قادر به راه رفتن نبودم و نگهبـانهـاي مـرد
براي بردنم به اتاق بازجويي ،به بهانة جثة کوچکم بغلم ميکردند و به عمد دستشان را
به بدنم ميماليدند ،ديگر استفاده از حجاب به نظرم مسخره ميرسيد.
اما تا زماني که حجاب را به کلي کنار بگذارم مدتي طول کشيد .در کميته نياز
به آگاه شدن ،دانستن و مطالعه کردن را هر روز بيشتر احساس ميکردم .به محض آن
که بعد از چند ماه پايم به زندان قصر رسيد کالسهـاي کتـابخواني را بـا ولـع شـروع
کردم .در همان هفتههاي اول به کمک سيمين ن .و تو به خواندن کتاب منشاء حيات
نوشتة اوپارين و کتاب از کهکشان تا انسان رو آوردم .بعـد از مـدتي رفتـه رفتـه نمـاز
خواندن را کنار گذاشتم .اما اعتراضها و فشارهاي عاطفي دوسـتان و رفقـاي مجاهـدم
باعث شد همراه دو نفر از دوستانم قـرآن و پرتـوي از قـرآن نوشـتة طالقـاني را بـدون
جانبداري بخوانيم .اما در ميانة راه از ضعف استداللها دلزده شديم و کم کم بي آنکـه
به روي خودمان بياوريم از ادامة آن کالسها دست کشيديم.
کتابخواني و بحث و گفتگو با فداييان برايم جذابيت خاصي داشت و به مرور از
مذهب فاصله گرفتم .يکساني ارزشها و معيارهاي اخالقـيِ ايثـار و شـهادت ،اشـتراك
نظرهاي مبارزاتيِ فرديت در خدمت جمع و غيره ميان مجاهدين و فداييان باعث شـد
به آساني با جمع فداييان پيوند بخورم.

فکر پيشرو
تنها چند سال بعد از انقالب بود که نسبت بـه پـارهاي از ايـن ارزشهـا شـک
کردم .به ويژه با حمايت اکثريت فداييان از «خط امام» ،که بسياري از آنها از همبندان
سابقم بودند ،به پيامدهاي فاجعهبارِ اص ِ «فرديت در خدمت جمـع» و توجيـه کشـتار
جوانان تحت عنوان «ضرورت انقالب» ،به شکلي دردناك پي بردم.
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زماني که در پاييز  32دادگاه هفت نفرة ما آغاز شد ،شايعة فاصله گـرفتن مـن
از مذهب به زندان مردان هم رسيده بود .با اينکه براي رفتن بـه دادگـاه روسـري سـر
ميکردم ،اما رفقاي همپروندهام بجاي پرداختن به موضوع دادگاه و پرونده ،از سـرزنش
کردن و زير فشار قـرار دادن مـن بـه عنـوان کسـي کـه «بريـده» و دسـت از مبـارزه
کشيدهام ،دست بر نميداشتند تنها کسي که در آن ميان بجاي سـرزنش مـرا تاييـد و
با من همدلي مي کرد محمد کچويي بود .همدلي کسي که بارها به زندان افتاده بـود و
مقاومتش زير شـکنجه زبـانزد بـود ،بـرايم دلگرمـي بزرگـي بـود .آن روزهـاي سـخت
پروندهخواني و دادگاه سرانجام پايان يافت .متهم رديف اول به ابـد ،بقيـه بـه  73و 71
سال و من به هشت سال زندان محکوم شديم .تازه هجده سالم شده بود.
ماه هاي اول انقالب با دستگيري شکنجهگران معروفـي چـون آرش و تهرانـي،
همراه پدرم به ديدار محمد کچـويي رفتـيم کـه در آن زمـان رئـيس زنـدان قصـر در
جمهوري اسالمي شده بود .به اين خيال که به حرفهاي ما گوش ميسپارد و ديدار با
آرش و تهراني را براي ما فراهم ميآورد .اما زير نگاه کينهتـوز کچـويي خشـکم زد .بـر
خالف تصورم با برخوردي تند و اهانت بار من و پدرم را عمالٌ از دفترش بيرون راند .تـا
چند روز بعد از اين ديدار ،که مي توانسـت حتـي بـه دسـتگيري مـن توسـط کچـويي
بينجامد ،پريشان بودم.
مدتي طول کشيد تا با وقايع شـتابان سـالهـاي اول انقـالب و تـرور کچـويي
توسط مجاهدين ،به اين مسئله پيچيده پي ببرم که صرف مبارزه و مقاومت و قهرماني
نمي تواند دليلي بر فکر متحول و پيشرو بـودن انديشـه باشـد .انديشـة پيشـرو و قابـ
تحول چه بسا جنبههاي انساني ديگري را ميطلبد.

مانده بودم چه بکنم!
فاطي
همة کارها را براي زندگي مخفي جفت و جور کـرده بـوديم و قـرار بـود عصـر
برويم به تهران .ناهار از گلويمان پايين نرفته بود که سر و کلة تهرانـي (بهمـن نـادري
پور) با دارو و دستهاش پيدا شد .اسم تهراني شکنجهگـر معـروف را فکـر مـيکـنم از
راديو ميهن پرستان عراق شنيده بودم .تا چشمش به حسن افتاد گفت« ،حميـد همـه
چيزها رو گفته ،جاي اسلحهها رو نشون بده!»
خانه را زير و رو کردند .حسن را دسـت بنـد زدنـد ،انداختنـد تـوي ماشـين و
بردند .مانده بودم چه بکنم! به تنهايي مخفي بشوم و حسن را در دست آنها رها کـنم؟
با کودك پن ماهه در شکمم چه بکنم؟ به خصوص کـه پزشـک بـراي پيشـگيري از
خطر سقط جنين دستور استراحت مطلق داده بود.
مرداد ماه سال  31بود و گرما بيداد ميکرد .چند ماهي از آغاز مبارزة مسلحانه
در بهمن  ،21در سياهک واقع در جنگ هاي شمال ميگذشت .حسن به چريکهـاي
فدايي پيوسته بود و من سرشار از عشق به او به مبارزه گـام نهـاده بـودم .امـا تجربـة
چند اني نداشتم .جوان بودم و همه چيز برايم به صداقت انقالبي در مبارزه عليه ظلم و
بيعدالتي خالصه مي شد .تصميم گرفتم در همان خانه بمانم و صادقانه از همسـرم ،از
عشقم دفاع کنم .خطر سقط کودکم هم نميتوانست مرا از جسـتجو بـراي بـاز يـافتن
حسن باز دارد .اما نه راه و چاهي ميشناختم و نه کسـي کـه مـرا راهنمـايي کنـد .در
تهران هم نه آشنايي داشتم و نه فاميلي .سرانجام پس از چند هفته برادر حميـد را در
خيابان ديدم و دانستم که بايد به زندان قزل قلعه واقع در شمال شرقي تهران مراجعه
کنم .به تهران رفتم و به زحمت خودم را رساندم پشت در زندان.
در آن غروبِ دم کرده و غمزده ،چند خانواده در بيابـاني خشـک و پـر گـرد و
خــاك پشــت در بــزرگ آهنــي زنــدان ســرگردان بودنــد .زن و مــرد ،پيــر و جــوان در
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جستجوي عزيزانشان .همه از خانوادههاي چريکهاي فدايي و مجاهدين خلق .چند تـا
نگهبان و سرباز هم مرتب آنها را از پشت در رد ميکردند و سرشان داد مـيزدنـد کـه
«کي به شما گفته که شوهرها و پسرهاتون اينجا هستن؟»
با نگراني از يکي از مادرها پرسيدم« ،حاال چه بايد بکنيم؟» با مهرباني بـه مـن
نگاه کرد و گفت« ،مگه بچهاي! اينا دروغ ميگن .بار دومه که پسرم رو دستگير کردن،
حتماً بازهم اوينه»
زندانيها را از باز داشتگاه اوين ميآوردند به زندان قزل قلعه براي مالقـات .نـه
هميشه ،هر وقت که مي خواستند .آن بعد از ظهر به هي کس مالقات ندادند .فقـط از
چند خانواده وساي گرفتند.
از آن پس ،هفتهاي دوبار با اتوبوس ميرفتم به تهران ،چندين ساعت درپشـت
در زندان قزل قلعه انتظار ميکشيدم و شب دو باره بـازميگشـتم بـه الهيجـان .چنـد
هفته گذشت ،بي هي نشانه اي از همسرم .خانوادهها دلداريم ميدادند که باالخره پس
از بازجويي ها به او مالقات خواهند داد .آشنايي با همسرها و مادرهاي سـاير زنـدانيان،
پشتوانه و دلگرمي بزرگي بود در آن تنهايي و بي پناهي.
باالخره روزي وساي حسن را هم پذيرفتند .خوراکي و شيريني را پس دادنـد،
لباس زير و پيراهن و شلوار را گرفتند .تمام هفته از خودم ميپرسيدم« ،آيا به دستش
خواهد رسيد؟» دفعه بعد ،پس از چند ساعت انتظار ،ساقي رئيس زندان قزل قلعـه بـا
لهجة غلي ترکي ،اسم مرا هم در ميان اسامي چند خـانواده خوانـد .تکـه کاغـذي بـه
دستم داد که روش نوشته شده بود« ،وساي به دستم رسـيد ،متشـکرم» .خـط خـود
حسن بود .زنده بود .تکـه کاغـذ را بوييـدم و بوسـيدم .انگـار از نـو بـه زنـدگي پيونـد
خوردهام.
گرفتن وساي زنداني هي ترتيب و قاعدة معيني نداشت .گاه يک ساعت ،گـاه
چهار پن ساعت در بيابان پشت در زندان منتظر ميمانديم .در تابستان از هرم گرما و
گرد و خاك از نفس مي افتـاديم .در سـرماي زمسـتان بـا خودمـان چنـد تکـه هيـزم
ميبرديم و کپهاي آتش درست ميکرديم .تعداد خانوادهها هم هرروز بيشـتر مـيشـد.
بعد از چند ماه به سي چه خانواده رسيده بوديم.
سرانجام پس از سه ماه و نيم ،روزي اسم مرا براي مالقات خواندند .بـا لرزشـي
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از هيجان و دلهره از محوطة وسيعي گذشتم تا به يک سـاختمان رسـيدم .در يکـي از
اتاق ها حسن را ديدم که کنار بازجويش نشسته بود .رنـگ پريـده و ورم کـرده .فقـط
چند دقيقه اجازة مالقات داشتيم .او مي کوشيد با ايمـا و اشـاره بـه مـن بفهمانـد کـه
شکنجه شده .نيازي به اشاره نبـود ،آثـار شـکنجه از سـر و وضـع او پيـدا بـود .هـردو
مضطرب و پريشان بوديم ،با دست ها و صدايي لرزان به استعاره و اشاره حرفهـايي را
بهم رد و بدل ميکرديم .هم آنجا قرار گذاشتيم ،اگـر فرزنـدمان پسـر باشـد در ميـان
وسايلش فندق بگذارم و اگر دختر آلبالو .نزديک زايمانم بود.
هفتة بعد پشت در زندان شنيدم که او را منتق کـردهانـد بـه زنـدان پادگـانِ
جمشيديه .به جمشيديه که رفتم ،گفتند اوين است .دو هفتة تمام هـر روز مـي رفـتم
به زندان اوين ،بي هي نتيجهاي .يک روز رسولي (نومري) به محضـي کـه مـا را ديـد،
شروع کرد به فحش و ناسزا که «فالن فالن شده ها! مگر کار و زندگي ندارين کـه هـر
روز بلند ميشين و به اينجا ميآيين؟» من و مادري که مورد خطابش بوديم از کـوره
در رفتيم و فريادمان بلند شد که« ،شما عاطفه ندارين! عاطفه ندارين!»
کارشان قاعدهاي نداشت جز آزار و اميت خانوادهها و زندانيها .بيشتر وقـتهـا
هم ما خانوادهها را زير نظر داشتند و تحت تعقيب قرار ميدادند .هر بـار کـه از زنـدان
باز ميگشتم ،يک نفر مرا تعقيب مي کرد .بارها ديده بودم که يک نفر جلو خانه ساعت
ها کشيک ميدهد .برخي خانوادههاي ديگر هم تحت تعقيب بودند.
ما خانواده ها رفته رفته آموخته بوديم که از حق خودمان و زنـدانيمـان دفـاع
کنيم .اواي سازمان يافته نبوديم .اما همبسته و متحد بوديم .به هم کمک ميکرديم و
اخبار ريز و درشت را به اطالع هم ميرسانديم .ياد گرفته بوديم در برابـر نگهبـانهـا و
بازجوها از خودمان ضعف نشان ندهيم ،از تعقيبها و فشارها نترسيم .ميدانستيم کـه
استحکام و مقاومت ما کمکـي اسـت بـه مبـارزه و مقاومـت زنـدانيمـان .خيلـي دلـم
مي خواست حسن محکم و سر بلند از زير شکنجه بيرون بيايد .استقامت و اسـتحکامي
ناشناخته ا ز درونم سر برآورده بود .شايد به همين خاطر بود که به رغم تحرك بيش از
حدّم ،بر خالف نگراني پزشک سقط جنين نکـردم .کـودکم در شـکم مـن محکـم بـه
زندگي چسبيده بود و بي هي اعتراضي ،سختيها و ناماليمـات را همـراه مـن تحمـ
ميکرد .تا اين که در  21آبان ماه  31صحيح و سالم پـا بـه ايـن جهـان گذاشـت .آن
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هفته به تصادف ،آلبالوها و بستة شيريني را در وسايلي که مادرم براي حسن برده بود،
پذيرفتند .دخترمان را آزاده ناميديم.

دادگاه بيست و سه نفر
در بهمن ماه  ،37دادگاه معروف به «بيست و سه نفر» چريکهاي فدايي خلق
را تشکي دادند .خبر برگزاري دادگاه از پيش ،دهان به دهان بين خـانواده هـا پخـش
شده بود .خبر حتي در روزنامهها هم آمد ،شايد به اين خـاطر کـه در خـارج از کشـور
کنفدراسيون دانشجويان ايراني براي علنـي شـدن دادگـاه تبليغـات و افشـاگريهـاي
زيادي کرده بود .روز دادگاه ،ساواك همة خيابانهاي اطراف دادرسـي ارتـش را بسـته
بود .اما خـانوادههـايي کـه در تهـران بودنـد و مـا کـه توانسـته بـوديم خودمـان را از
شهرستانها به تهران برسانيم ،به هر نحوي بود از کوچه پس کوچـه هـا و پـاي پيـاده
خود را به دادرسي ارتش رسانديم .بسياري در بين راه به دست ساواکيهـا دسـتگير و
چند روزي زنداني شدند .تعدادي که توانسته بوديم جلو دادرسي ارتش جمع شويم ،با
پافشاري و اعتـراض و مقاومـت هـر طـور بـود خودمـان را بـه اتـاق انتظـار رسـانديم.
بيشترمان زن بوديم .خيلي ها هم براي رد گم کردن بـا چـادر آمـده بودنـد .همـه بـه
ابتکار شخصي و بدون قرار قبلي آنجا بوديم .دل و جرأت بعضي از مادرهـا و همـدلي و
همبستگي جمع خانواده ها ،ساواك را به کلـي غـافلگير کـرده بـود .چنـين انتظـاري
نداشت .به محضي که ماشين حام زندانيان از راه رسيد ،در اتاق انتظار را قف کردند.
ما از پشت شيشة پنجره ها رديف زندانيان را مي ديديم که دست هر يک با دستبند به
دست يک مأمور ساواك قف شده بود .آن قدر فرياد زديم و به شيشهها کوبيـديم کـه
باالخره زندانيان سر و صداي ما را از دور شنيدند و با لبخند پاسخ دادند.
پس از ساعتي شنيديم که دادگاه را تعطي کرده اند .بعداً دانستيم کـه از بـدو
ورود هيئت رئيسه ،دادگاه متشن شده بود .چون زندانيان حاضر نشده بودند ،به رغـم
مشت و لگد هاي ساواك ،از جايشان برخيزند .نوبت به معرفي متهمان که رسيده بـود،
همگي بجاي تابعيت دولت شاهنشاهي ايران ،خودشان را «تبعة خلـق ايـران» معرفـي
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کرده و بازهم در برابر تهديدها و مشت و لگد بازجوهاي سـاواك کوتـاه نيامـده بودنـد.
وکالي تسخيري را هم به رسميت نشناخته و وظيفة دفاع را خودشان به عهده گرفتـه
بودند .سر آخر نوبت به مسعود احمدزاده ،متهم رديف اول که ميرسد دفاعيهاش را بـا
متهم کردن دادگاه به عنوان «عام جيره خوار امپرياليسم» شروع ميکند و دادگاه به
کلي متشن ميشود و کارش به تعطيلي ميکشد.
ده پانزده روز بعد ،بي سر و صـدا و غافلگيرانـه آنهـا را دو سـه نفـره بـه طـور
جداگانه محاکمه کردند .با اين همه ،دفاعية مسعود احمدزاده که با نشان دادن عاليـم
شکنجه و سوختگيهاي روي بدنش همراه بود دهان بـه دهـان مـيگشـت و از راديـو
ميهن پرستان در بغداد مرتب پخش ميشد.
باالخره به ده نفر حکم اعدام دادند ،چند نفر را به ده سال زندان و بقيـه را بـه
ابد محکوم کردند .حسن هم به زندان ابد محکوم شد .خبر را در روزنامه ها خواندم.
تا مدت ها با احساسي دوگانه و متناقض دست به گريبـان بـودم .حسـن زنـده
مانده بود ،ديگران چه؟ از آن پس رشتهاي محکمتر ،خانوادهها را به هم پيونـد مـيزد.
به ديدن همديگر ميرفتيم ،با هم «قرار» ميگذاشتيم ،در مراسم بزرگ داشـت اعـدام
شدگان ،شرکت ميکرديم و براي خانوادههاي نيازمند کمک مـالي جمـع مـيکـرديم.
سرنوشت ما با سرنوشت زندانيان و جان باختگان گره خورده بود .ناگزير بـا هوشـياري
بيشتر عم مي کرديم .چند دختر جواني را که از ترس و وحشت آينده مـيخواسـتند
طالق بگيرند دلداري ميداديم و کمک ميکرديم .ميکوشيديم بـا پنـاه دادن کسـاني
که مخفي بودند يا به ناچار متواري ميشدند ،از دستگيريهاي بيشتر پيشگيري کنيم.
گرچه واقف بوديم که تقب چنين مخـاطره اي پيامـدهاي سـختي را بـه همـراه دارد.
بودند خانوادههايي که به خاطر پنـاه دادن يکـي از خويشـاوندان يـا يکـي از دوسـتان
نزديکشان ،فقط براي يک شب ،شکنجههاي سخت و زندانهاي طوالني مـدت تحمـ
کردند.
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زندان تبريز
تصميم گرفتم براي کار و ادامة تحصي در تهران زندگي کنم .پـس از قبـولي
در کنکور سراسري ،در دانشکدة ادبيات نام نويسي کـردم و در دبيرسـتاني در منطقـة
مهرآباد جنوبي مشغول به کار شدم .مالقات با حسـن هـم راحـت تـر شـده بـود .او را
منتق کرده بودند به زندان قصر و هفتهاي دوبار با دخترم آزاده به مالقـات مـيرفـتم.
اما ديري نگذشت که او را منتق کردند به زندان تبريز .مجبور بودم با اتوبـوس بـي ام
تي ،که ارزان تر بود ،همراه دختر نوزادم به تبريز بروم و شب بعد به تهـران بـاز گـردم.
تمام شب را از ترس نا امني و اتفاقي نامنتظره بيدار ميماندم .به تبريز که مـيرسـيدم
يکسره ميرفتم پشت در زندان و همانجا مينشستم تا نوبت بـه مـن برسـد .در اتـاقي
کوچــک بــا صــد ،صــد و پنجــاه زنــداني و مالقــاتي کــه بــا فريادهــاي گــوش خــراش
ميکوشيدند حرفهايشان را رد و بدل کنند ،تنها ميتوانستم چنـد کالمـي بـا حسـن
حرف بزنم و وسايلي که برايش برده بودم تحوي دهم.
حسن را از ابتدا برده بودند به بند عاديها .او از همان لحظة ورود ،براي انتقال
به بند سياسي دست به اعتصاب غذا زده بود .بقية زندانيان سياسي هم وقتي از قضـيه
با خبر مي شوند ،به حمايت از حسن دست به اعتراض مـيزننـد .بـاالخره بعـد از يـک
هفته اعتصاب حسن را منتق کردند به بند سياسي .در يکي از مالقـاتهـا سـرهنگ
قزلباش ،رئيس زندان تبريز که به خشونت و سنگدلي معـروف بـود ،مـرا بـه دفتـرش
احضار کرد و با لحني ماليم از من خواست که به دادرسي ارتش مراجعه و در خواست
کنم که حسن را دوباره به زندان قصر برگردانند و براي اين انتقال خودش هم بـه مـن
کمک ميکند .به آساني مـي شـد فهميـد کـه وجـود حسـن بـرايش درد سـر شـده و
مي خواهد پيش از اين که مهار زندان از دستش در برود بـا انتقـال دوبـارة حسـن بـه
تهران ،زندان را آرام نگهدارد و موقعيت خودش را هم حف کند .اما حسـن را هجـده
ماه در زندان تبريز نگهداشتند.
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ناهمدليها
سال  35وقتي براي مالقات به زندان قصر رفتم ،فضـاي پشـت در زنـدان بـه
کلي تغيير کرده بود .هم کمّي ،هم کيفي .تعداد مالقـاتيهـا گـاه از دويسـت نفـر هـم
ميگذشت و تعداد دستگيريها هر روز افزايش مييافت .زندانها پر بود از دانشجوياني
که به جرم خواندن و رد و بدل يک جزوه يا کتاب دستگير شده بودند تا جوانـاني کـه
در کنفدراسيون دانشجويان خارج کشور فعاليـت داشـتند ،از محافـ کـوچکي کـه از
مبارزة مسلحانه حمايت مي کردند تا محاف مخالف مبارزة مسلحانه و بـه اصـطالح آن
روزها سياسيکار و …
خانواده هاي جور به جور در صفي بلند ،در آن گرماي تابستان ساعتها پشـت
در زندان در انتظار مي ماندند و رفتار خشونت بار و ناسزاهاي نگهبانها و بـازرسهـا را
به ناچار تحم ميکردند ،آنهم براي ده دقيقه مالقـات .خـانوادههـاي درجـة دو ديگـر
اجازة مالقات نداشتند و جلوي جوانترها را هم بسياري وقتها مـيگرفتنـد .سـرِخود
هرکاري که ميخواستند ميکردند .نه قانوني در کار بود و نه توضيحي.
يکرنگي و همدلي هم ميان خانوادهها رنگ باخته بود و جاي آن را خط و مـرز
کشيهاي سياسي و انگهاي خصلتي گرفته بود .خانوادههاي مجاهـدين و فـدايي کـه
تعدادشان از همه بيشتر بود ،از بقيه جدا بودند .خانوادههاي زندانيهاي «سياسي کار»
و مخالف مبارزة مسلحانه با طرفداران مبارزة مسلحانه قاطي نميشـدند .خـانوادههـاي
دانشجويان خارج از کشـور و بـه اصـطالح «کنفدراسـيوني» کـه رفتـار و طـرز لبـاس
پوشيدن آنها با بقيه تفاوت داشت ،بـه کلـي منـزوي مانـده بودنـد .هـم خـانوادههـاي
سياسيکارها ،هم مجاهدين ،هم فداييها آنها را بورژوا ميدانستند .ميگفتند« ،آنها در
اروپا مشغول خوش گذراني بودن ،در حالي که بچههـاي مـا در شـرايط سـخت ايـران
مبارزه کردن!»
کساني هم بودند که همواره ميکوشيدند از اين دسـت خـط کشـيهـا پرهيـز
کنند .ميگفتند« ،چه فرقي داره! همهشون زنداني هستن .بايد از همه يک جـور دفـاع
کنيم ».اما اين استدالل چون حبابي در هوا محو مي شد .کمتر کسي گوشش بـه ايـن
حرف ها بدهکار بود .فضا ،فضاي قهر بود و ضديت .ضديت با همة کارهاي رژيم شاه که
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آن را وابسته به امپرياليسم ميدانستيم .ضديت با هر آن چه که آن روزها به ارزشهـا
و معيارهاي بورژوازي نسبت ميداديم .فضاي داخـ زنـدانهـا و پشـت در زنـدانهـا،
فضاي انگ و ضديت بود .هر که با آن همرنگ نميشد ،منزوي ميماند.
من بيشتر به فداييان نزديک بودم .هم به خاطر عشق به همسرم ،هم به دليـ
ستودن صداقت انقالبي آنها .اما ته دلم با مبـارزة مسـلحانه چنـدان موافـق نبـودم .در
زندگي روزمره و شغ معلمي ،با وضعيت جامعه بيشتر آشنا و در نتيجه پختـهتـر و بـا
تجربهتر شده بودم .ميديدم بيشتر مـردم فرصـت فکـر کـردن هـم ندارنـد .خيلـي از
شاگردهاي من سر کالس از خستگي خوابشان ميبرد .از کمبود تغذيه در رنـ بودنـد.
بسياري از آنان به خاطر نبود شرايط بهداشتي بـه بيمـاري تـراخم دچـار بودنـد .چـه
انتظاري از اين جوانان ميتوانستيم داشته باشيم؟
از فداييان دفاع ميکردم ،اما ديگر مبل مبارزة مسلحانه نبودم .از سال  35کـه
فضاي پشت در زندانها هر روز خشکتـر و تنـدتـر مـيشـد ،ديگـر احسـاس راحتـي
نميکردم .ميکوشيدم با خانوادههاي منزوي ،منعطفتر باشم .اما قضيه فقط به تحريم
و انزواي خانوادههاي شيک پوش و مرفهتر تمام نميشـد .ميـان زنـدانيان هـم خـط و
مرزهاي نفوم ناپذيري عم مي کرد .خود زندانيان حتي به همبنداني که تـر و تميـز و
آراسته به اتاق مالقات ميآمدند تهمت ميزدند .تهمت «بورژوا» … و از جملـه حتـي
به بيژن جزني.
در تعارضي بيراه ح گير کرده بودم ،به برخوردهاي نادرست و ناپسند چشـم
ميپوشيدم و همراه خانواده ها با آن فضاي خشک و تند همرنگ ميشـدم .جـايگزيني
نداشتم.

روزهاي سياه
افزايش سرکوب و خشونت دستگاه ساواك ،راه را بر هر نوع مدارا بسته بود .تر
و خشک را با هم ميسوزاند و آتـش خشـم و کـين و خشـونت را هـر روز شـعلهورتـر
ميکرد.
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در سال  ،35عمليات مسلحانة چريکي هم بيشتر شد و مصطفي فـاتح ،رئـيس
کارخانة جهان چيت و چند سرگرد ارتش ،توسط فدايي ها ترور شدند .در اسـفند مـاه
عباس شهرياري ،از اعضاي نفومي حزب توده و معروف به «مرد هـزار چهـره» کـه بـا
ساواك همکاري ميکرد ،توسط فـداييان و سـرتيپ رضـا زنـدي پـور ،رئـيس کميتـة
مشترك توسط مجاهدين مارکسيست -لنينيست ترور شدند .با اين که از اين ترورهـا،
به ويژه ترور زنديپور دلمان خنک ميشد ،اما دلهره و اضطراب ما هم بيشتر مـيشـد.
مي ترسيديم که اين نوع ترورها ،فشار بـر زنـدانيان را تشـديد کنـد و انتقـامگيـري و
خشونت را دامن بزند.
قضية تشکي حزب رستاخيز در  77اسفند ماه  35و پخش سـخنراني تهديـد
آميز شاه از تلويزيون و اعالم يک نظام تک حزبي ،به دبير کلي عباس هويدا هـم بـوي
خوشي نميداد .سنگينتر شدن فضا را حس ميکرديم .با اين همه ،رخدادها را يکسان
مي ديديم و همه چيز را به شوخي و مسخره برگذار ميکرديم ،به خصوص تهديد شـاه
را که هر مخالفي ميتواند پاسپورتش را بگيرد و مملکت را ترك کنـد .شـايع بـود کـه
فقط يک نفر پيدا شده که در خواست پاسپورت کرده و او هم به گفتة همسرش ديوانه
بــوده .مــدتي بعــد تقــويم خورشــيدي را هــم تبــدي کردنــد بــه تقــويم  2353ســالة
شاهنشاهي .همة اين خودسريهاي شاه و خشونت ساواك بر فضا سـنگيني مـيکـرد.
نارضايتي عمومي در سکوتي سنگين بر همه چيز سايه انداخته بود.
در يکي از روزهاي مالقات در  22اسفند ماه ،شنيديم که حـدود چهـ تـا 31
تن از زندانيان ،از جمله حسن را به محلي ناشناخته منتق کـردهانـد .هـي کـس ،در
درون و بيرون زندان از سرنوشت آنها خبري نداشت .دوره اي بود سياه ،پر از دلشوره و
اضطراب .اما به خودمان دلداري ميداديم که نق و انتقـال زنـدانيهـا کـار دائـم آنهـا
است ،ميکوشيديم به روي خودمان نياوريم و با شيريني ،شيشههاي مربا ،بسـتههـاي
ميوه و پيراهن هاي نو براي زندانيان ،به پيشواز بهار برويم .اما ترسي سـنگين و مـبهم
در فضا موج مي زد و آدم را به دلشوره ميانداخت.
طراوت فروردين هم رو به پايان بود و مـا همچنـان از سرنوشـت عزيـزانمـان
بي خبر مانده بوديم .عصر سي ام فروردين که به خانه بازگشتم ،همين کـه نگـاهم بـه
روزنامه افتاد سراسيمه از جا پريدم .خبر را چندين بـار ناباورانـه خوانـدم« ،نـه نفـر از
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زندانيان هنگام فرار از اتوبوسي که حام آنها بود ،با شليک مأموران کشته شدند».
اسامي بيژن جزني ،حسن ضياء ظريفـي ،سـعيد کالنتـري  ،عزيـز سـرمدي و
ديگران را يک به يک خواندم .درجا فهميدم که خبر فرار دروغ است .چهرههـاي چنـد
نفر از آنها را در اتاق مالقات ديده بودم .از رفتار متين و نظرات آنها تا حـدودي اطـالع
داشتم .ديده بودم که حم و نق زندانيها با دست بند و گـاه حتـي چشـم بنـد ،بـه
همراه چندين سرباز و مأمور ساواك انجام ميگيرد .امکان نداشت که اين زنـدانيهـاي
آبديده و سرشناس چنين بيگدار ،آن هم با دست خالي ،جانشان را به خطر بيندازند.
قيافة عبوس مأموري که از سه روز پيش با عينک دودي جلو خانـهام کشـيک
ميداد ،در نظرم مجسم شد .پـس ،داشـتند تـدارك قتـ بچـههـا را مـيديدنـد؟ يـاد
چهرههاي تکيده ،اما مصمم و سر افرازشان افتادم و از فکر قت آنها حالت تهوع به من
دست داد .شروع کردم به استفراغ .دخترم نگران بـه پاهـايم چسـبيده بـود ،سـاکت و
وحشتزده نگاهم ميکرد .حالم که کمي جا آمد ،يک دسـت لبـاس مشـکي پوشـيدم و
دست دخترم ،آزاده را گرفتم و به قصد خانة جزني به راه افتادم .از در خانه که بيـرون
زدم مأمور عينک دودي به دنبالم به راه افتاد .اين بار بـدون رعايـت مخفـي کـاري تـا
نيمههاي راه تعقيبم کرد .تا به مقصد برسم چندين بـار ايسـتادم و کنـار خيابـان بـاال
آوردم .به خانة ميهن ،همسر بيژن که رسيدم ديدم چندين مأمور ساواك دور و بـر آن
کشيک مي دهند .بي اعتنا به مأمورهـا وارد خانـه شـدم ،مـادر سـرمدي و کالنتـري و
چندين زن ديگر هم آنجا بودند .فقط من سر تا پا سياه پوشيده بـودم .کسـي گريـه و
زاري نميکرد .فضا اندوهگين و خشمآگين بود« .يک کاري بايد بکنيم!»« ،اين طـوري
مفت و مسلم که نميشه!» جملههايي بودند که بارها و بارها تکرار ميکرديم .امـا چـه
کاري؟ با اين که ميدانستيم همگي زير نظر هستيم ،مصمم بـوديم .نيـازي بـه بحـث
نبود ،يک چيز مسلم بود ،ايـن کـه مراسـم بزرگداشـت عزيزانمـان را باشـکوه برگـزار
خواهيم کرد .اين بار کوتاه نخواهيم آمد.
در راه بازگشت به خانهام از بي تفاوتي مردم يکه خوردم .باورم نميشـد کـه از
آن اتفاق ،چنين بي خبر و بي اعتنا بگذرند .انگار نه انگار ،مشغول خريد و خوش و بش
بودند .دل و رودهام بدتر بهم ريخت و تهوع دست از سرم بر نميداشت.
با حالي نزار دست در دست دختر سه ساله ام ،بـه خانـه رسـيدم .شـگفت زده
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ديدم خانه در محاصرة ساواك است .در را که باز کردم چند مـأمور ريختنـد تـو و بـي
هي توضيحي شروع کردند به زير و رو کردن اسبابهاي خانـه .دختـرکم بـه پاهـايم
چسبيده بود .از ترس صدايش در نمي آمد ،با چشماني حيران به مأمورها خيـره مانـده
بود .آخر سر که چيزي پيدا نکردند چند کتاب درسي ،و از جمله کتاب هاي جالل آل
احمد را با خود بردند .گفتم« ،آخه ،اين کتابهاي درسي من همه جا پيـدا مـيشـن،
کجا مي بريدشان!» ،امـا فايـده اي نداشـت .از محبوبيـت آل احمـد در ميـان جوانـان
ميترسيدند .از همه چيز مي ترسيدند .ترس همواره از رفتارشان و نگاهشان پيـدا بـود.
ميکوشيدند با خشونت آن را پنهان کنند و من جريتر ميشدم.
از فرداي آن روز ،کارم شده بود اين که بروم به خانة مـادران و همسـراني کـه
عزيزانشان به قت رسيده بودند .آنها عزيزان من هم بودند .حسن زنده بـود و نـاراحتي
وجدان و تناقض هاي من دوچندان.
از آن پس ،همبستگي و روابط ميان خانوادههاي فداييان و مجاهدين محکمتـر
و منظمتر شد .به همديگر ميرسيديم ،صندوق مالي پر رونق شده بود و اعتـراضهـاي
جمعيمان بيشتر .مراسم بزرگداشت هفتم و چهلم تک تک عزيزانمان را تا جـايي کـه
مقدور بود باشکوه و همبستگي برگزار کرديم .مراسم ختم عزيز سرمدي ،در خانهشـان
جواديه با شکوه برگزار شد .خانه و کوچه پر از جمعيـت شـده بـود .مـادر سـرمدي بـا
متانت و وقار مرتب به همه توضيح ميداد که چگونه فرزندش را به بهانة فرار کشتهاند.
پس از آن شب ،ساواکي ها خانههـا را محاصـره کردنـد و نگذاشـتند مـردم در
مراسم شرکت کنند .با اين همه ،کوچه هاي اطراف خانهها از جمعيت پر ميشد.
ديري نگذشت که از راديوهاي خارجي شنيديم که ساواك يک ليست چنـدين
نفرة زندانيها را به قصد از ميان بردن تنظيم کرده است .اسم حسن هم در ليست بود.
مي شنيديم که دانشجويان کنفدراسيون خارج کشور ليست را در رسانههـاي خـارجي
منتشر کردهاند و در تالشاند تا پشتيباني نهادهاي بين المللي را در دفـاع از زنـدانيان
ايران برانگيزند .با اين همه ،خانواده هاي زندانيانِ «خارج کشوري» همچنان در پشـت
در زندان ها منزوي مانده بودند .اگر پس از آن تغييري در رفتار با آنها پيدا شد ،من به
ياد ندارم.
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سمت و سوي رخدادها
پس از قت ها ،از زندانياني که به جاي نامعلومي منتق شده بودنـد و از جملـه
از حسن به کلي بيخبر مانده بوديم .پاييز  ،32روزي ناگهان مصطفي حسنپور سرزده
به خانه ام آمد .مدت زيادي بود که مخفي شده بود .از ديدنش چنان هيجـاني بـه مـن
دست داد که رفتن به دانشگاه و شرکت در امتحان را به کلي فراموش کـردم .در اتـاق
پذيرايي روبرويش نشستم و به دقت به حرفهايش گوش دادم .گفت به توصـية رفيـق
حميد اشرف به ما سر زده تا هم از وضعيت خـانوادگي مـا بـا خبـر شـود ،هـم از مـن
بخواهد تا عکسي از رفيق جزني براي سازمان تهيـه کـنم .از قضـية عکـس ايـن طـور
برداشت کردم که در آن زمان رهبري سازمان نظرات مسعود احمـدزاده را رد کـرده و
نظرات بيژن جزني را پذيرفته .مصطفي در عين حـال از نداشـتن امکانـات ،مشـکالت
سازمان و ضربههاي سختي که از ساواك خـورده بـود ،بـرايم گفـت .مـرا دلنگـران و
متحير گذاشت و رفت .سه چهار هفته بعد در درگيري مسلحانه کشته شد.
بيش از يک سال و نيم از وضع زندانيان انتقالي بيخبر مانديم .در اعتراض بـه
وضع مخاطرهانگيز آنها ،شروع کرديم به تجمع جلو دادرسي ارتـش و مجلـس .در ايـن
اعتراضها سازمانيافتهتر از گذشته عم ميکرديم .هر وقـت الزم بـود ،مـيتوانسـتيم
همديگر را خبر کنيم و در مورد کارها يا برنامههاي جمعي تصميم بگيريم .اما سرکوب
و خشونت ،روز به روز شدت مييافت و تعداد دستگيريها رو به فزوني گذاشته بود.
سال  33بسياري از محف ها و گروههاي سياسي از هم پاشيده و اعضـاء شـان
به زندان افتاده بودند .فداييان ،زير ضربات ساواك ،بيشتر مخفيگاهها و خانههاي تيمي
را از دست داده بودند .مجاهدين در اثـر انشـعاب و تـرور فاجعـه بـار دو تـن از اعضـاء
مخالف در سال  32و ضربههاي شديد ساواك ،لطمههاي سنگيني خورده و بخشـي از
حاميانشان را در محاف بازاري و در ميان روحانيت از دست داده بودند .اعضـاء بـاقي
ماندة اين دو سازمان براي مخفي ماندن و همچنين ترميم اعضـاء از دسـت رفتـه ،بـه
خانوادهها و آشنايان مورد اعتمادشان روي آورده بودند.
چند روزي از کشته شدن حميد اشرف ،رهبر فداييان و تعدادي از همراهان او
در  3تير نگذشته بود که شبي زنگ خانهام به طور غير منتظره به صـدا در آمـد .در را
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با نگراني گشودم ،شگفت زده با رفيق رضا غبرايي (منصور) خويشاوند و دوست ديرينه
و عضو مخفي فداييان روبرو شدم .شتاب زده او را به درون خانه کشيدم و در را بستم.
آپارتمان من در خيابان فروردين ،نه تنهـا زيـر نظـر سـاواك بـود ،بلکـه در آن سـوي
خيابان کمي دورتر از خانه ،رستوران چارلي ارمني قرار داشت که پاتوق ساواکيها بود.
در آن هفته ،از اول شب تا دير وقت پيروزيشان را در کشتار رهبران فدايي با مشروب
و پايکوبي جشن گرفته بودند.
رو در روي دوست ديرينهام ايستاده بودم و نميدانستم چه بگويم .او را دعـوت
کردم به اتاق پذيرايي .چند دقيقهاي در سکوت ،نگاهي به دور تـا دور اتـاق انـداخت و
اسلحه اش را از کمـر بـاز کـرد و گذاشـت روي ميـز .مـن نگـران و خـاموش نگـاهش
مي کردم .با لحني آرام شروع کرد به تشريح وضع خودش و رفقاي مخفي فـدايي پـس
از ضربههاي سنگين ساواك و اين که ديگر جايي براي مخفـي شـدن ندارنـد .پرسـيد،
«آيا آشناي قاب اعتمادي سراغ داري تا ما رو به طور موقت پناه دهد؟»
با اين که کساني را ميشـناختم کـه حاضـر بودنـد ،حتـي بـه قيمـت نـابودي
خانواده شان ،به فداييان و مجاهدين متواري و مخفي کمک کننـد و پنـاه دهنـد ،ولـي
دلم نمي آمد زندگي خانوادة ديگري را به خطر بينـدازم ،در عـين حـال نمـيتوانسـتم
بچههاي فدايي را بي پناه در برابر خطر رها کنم .پس از مدتي مکث گفتم« ،ميتـونين
بيايين به خانة خود من» .اما به او هشدار دادم که اطراف دانشـگاه پـر از رفـت و آمـد
ساواکي ها و رستوران روبرو هم پاتوق آنها ست .پس از چند دقيقه آمادة رفـتن شـد و
دم در گفت« ،تصميم با رفقاست!»
شب دير وقت زنگ در دوباره به صدا در آمد .خودشان بودند ،شش هفت نفـر
از رفقاي مخفي فدايي وارد آپارتمان شدند .دو اتاق بيشتر نداشتم و نبايـد چهـرههـاي
آنها را ميديدم .روزها ميرفتم سر کار .شبها را با دخترم آزاده و خويشاوندم رضـا در
يک اتاق ميخوابيديم ،بقيه در اتاق پـذيرايي .بـراي رفـتن بـه دستشـويي روي بـرگ
کاغذي نوشته بودند«،رفيق ،با اجازه ميخواهم بروم دستشويي!» و کاغـذ را از زيـر در
مي سراندند توي اتاق ما .رضا هم در اتاق ما تا صبح از پشت پردة پنجـره کشـيک داد.
صبح زود براي رفتن سرکار دخترم را گذاشتم پيش آنها و رفـتم سـرکار .سـر کـالس
درس تمام مدت حواسم پرت بود .مبادا ساواکيها از حضور آنها در خانه با خبر شـوند!
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صحنه هاي زد و خورد و کشته شدن دخترم همراه بقية رفقا از مهنم کنار نميرفت .از
پناه دادن آنها پشيمان نبودم ،حتي احساس رضايت ميکردم .اما نگراني و تصـويرهاي
وحشتناك دست از سرم بر نمي داشتند .کارم که تمام شد شتابان به سوي خانه به راه
افتادم .سر راه به هر زحمتي بود به خودم مهار زدم و مدتي در خيابانها بـراي خريـد
ميوه و خرما و ماهي به چند مغازه سرکشيدم.
هر گام که به خانه نزديکتر ميشدم ،اضطراب و نگرانيم بيشتر ميشـد .قلـبم
داشت از دلشوره مـيترکيـد .در را کـه بـه رويـم بـاز کردنـد ،از دلهـره مـيلرزيـدم و
نميتوانستم تکان بخورم .چند دقيقه گذشت تا به خـود آمـدم .يکراسـت رفـتم تـوي
آشپزخانه و يک سبزي پلو ماهي حسابي برايشان پختم .هي يـک از آنهـا را نديـدم و
نشناختم و هرگز نفهميدم چه بر سرشان آمد ،جز خويشاوندم رضا غبرائي (منصور) که
او نيز در سال  11در جمهوري اسالمي اعدام شد.
دو شب بيشتر پيش من نماندند .از آن پس ،هرگـز راز مخفـي شدنشـان را در
منزلم ،با کسي در ميان نگذاشتم .ساواك تا به آخر از آن با خبر نشد .بعدها حتـي بـه
خودم اجازه ندادم درمورد آن دو روز و کساني که به خانهام پناه آورده بودنـد ،از رضـا
پرسشي بکنم .اين اولين باري ست که آن را بازميگويم.
حدود ده روز بعد ،بار ديگر رضا دختر جوان هفده سـالهاي را آورد پـيش مـن.
چهرة معصوم ،ساده و مهربان او براي هميشه در مهنم حک شده .بـرايش يـک دسـت
لباس خريدم و آخر شب او را بردم سـر يـک قـرارِ خيابـاني .دو هفتـه بعـد در يـک
درگيري مسلحانه کشته شد .سيمين پنجه شاهي بود.

مراسم سپاس!
فشار و سرکوب همچنان در درون و بيرون از زندان با شـدت اعمـال مـيشـد.
يک سال و چند ماه از قت نه زنداني سياسي گذشـته بـود ،امـا همچنـان تعـدادي از
زنداني ها و از جمله حسن ممنوع المالقات بودند .ساواك بر اين تصور بود که با تشديد
فشار و سرکوب ،ميتواند جوانان ناراضي و مردم را که از نبود حـداق آزادي بـه تنـگ
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آمده بودند ،آرام نگهدارد .تصوري که چندان به درازا نکشيد.
در تابستان  ،33سرانجام روزي در زندان اوين به من اجازة مالقات دادند .از در
بزرگ اصلي وارد شدم .از محوطة باز و نسبتاً پـر درختـي گذشـتم .اتـاقکي شـبيه بـه
قفسي نردهاي را در فاصلهاي دور بـه مـن نشـان دادنـد .اول منظورشـان را نفهميـدم.
بيشتر که دقت کردم حسن را ديدم که از پشت نردههـاي اتاقـک مـرا نگـاه مـيکنـد.
درست مث پرندة نحيفي در قفس .خواستم نزديک تر شوم ،جلـويم را گرفتنـد .فقـط
اجازه دادند از د ور سـالم و احـوال پرسـي کوتـاهي بکـنم .صـداي حسـن را نشـنيدم.
چهره اش به کلي تغيير کرده بود .مسنتـر و تکيـدهتـر شـده بـود .حتـي ژوليـدهتـر و
آشفتهتر از اولين مالقات پس از شکنجهاش در پن سال پيش ،به نظرم رسيد.
برآشفته و نگران از در اوين بيرون آمدم« .آيا حسن زير اين همـه فشـار و آزار
ميتواند بازهم به مقاومت ادامه دهد؟»
شايعة ليست زندانياني که ساواك براي قت آنها نقشه ميکشـيد ،ضـربههـايي
که به خانه هاي تيمي خورده بـود ،کشـته شـدن رهبـران فـداييان ،انشـعاب و از هـم
پاشيده شدن مجاهدين و افزايش دستگيريها و… همه بوي شکست ميداد .از سال
 32حتي زندانياني را که دوران محکوميت آنها پايان يافته بود ،ديگر آزاد نمـيکردنـد.
فشار و وضعيت جديدي که زندانيان مرد به «ملي کشي» و زندانيان زن بـه «گالبـي»
تعبير ميکردند .برخي از زندانيها زير اين فشارهاي جديد و از ترس و نوميدي شـروع
کرده بودند به نوشتن «ندامت» و درخواست عفو.
در  73بهمن ماه ،روزنامهها نام و عکس  22تن از زندانيان مرد و زن را منتشـر
کردند که در مراسمي«بمناسبت بزرگداشت پنجاهمين سال شاهنشاني خاندان پهلوي
و سالروز  73بهمن» با اظهار نـدامت« ،مـورد عفـو مات ملوکانـه واقـع شـدند» .دهـن
کجياي بود به زندانيان و مخالفان رژيم .مراسم با سخنراني يکـي از زنـدانيان بـه نـام
منوچهر سليمي مقدم ،به نمايندگي از بقيه ،با ندامت از افکار و اعمال گذشـتة خـود و
سپاس از شاه افتتاح شده بود .در اين مراسم که بعداً به «مراسم سپاس» معروف شـد،
عکس چند تن از فداييان اسالم و روحانيون طرفدار خميني ،از جمله مهدي عراقـي و
محي الدين انواري و حبيب اهلل عسگر اوالدي و مهدي کروبي هم ديده ميشد.
ميدانستم که اگر حسن از خود ضعف نشان بدهد ،زنـدگي و عشـق مـا نـابود
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خواهد شد .بسياري ديگر از مادرها و همسرها هم مث من فکر ميکردنـد .نـدامت در
برابر رژيم شاه و ساواك ،با آن همه سرکوب و کشتار و شکنجه نابخشودني بود.
سر انجام عيد  32به ما مالقات دادند .اين بار با شاخة گ سرخي بـه مالقـات
حسن رفتم .شاخه گ را به دستش دادم ،با اطمينان به اين که به خاطر عشقمان ،به
خاطر آرمانهايمان و به خاطر عشق به مردم از مقاومت سر بـاز نخواهـد زد و همـواره
سر افراز خواهد ماند ،و گريستم.

بارقههاي اميد
فضاي سنگين سرکوب ،شکافي نـازك برداشـته بـود .گرچـه بـه تصـورم هـم
نمي گنجيد که حسن به اين زوديها از زندان آزاد شود ،آن هم با انقالب نـامنتظرهاي
که در راه بود.
از اواخر سال  ،33اين جا و آن جا اعتراضهـايي علنـي بـه چشـم مـيخـورد.
نامههاي سرگشادهاي به انتقاد از دولت از جانب برخي از روشنفکران منتشـر مـيشـد.
فشارهاي کارتر ،رئيس جمهور آمريکا بر شاه براي رعايت حقوق بشر در ايران و ديـدار
صليب سرخ از زندانها بر سرزبانها بود .به مرور بارقههاي اميد در دل خانوادهها پيـدا
شده بود .بسياري هم نه به نامـه هـاي سرگشـادة روشـنفکران بـاور داشـتند و نـه بـه
«حرفهاي عوام فريبانة آمريکا» .من با اين که با ترديد بسيار به عقـب نشـيني رژيـم
شاه مينگريستم ،اما نشانه هاي گشايش فضاي سياسي را هم نمـيتوانسـتم نـا ديـده
بگيرم .به خصوص پس از اسـتعفاي غيـر مترقبـة هويـدا و روي کـار آمـدن جمشـيد
آموزگار در مرداد  32که با انتشار مقالههايي انتقادي از برنامه هاي دولت همراه بود.
از اواسط  32ضعف رژيم بارزتر شـده بـود و انگـار تـرس مـردم از حکومـت و
ساواك ريخته بود .هر روز جريتر مـيشـدند و بيشـتر بـه خيابـانهـا مـيريختنـد و
شعارهاي ضد شاه مي دادند .با اين که تير اندازي نظاميان به سمت مـردم نيـز شـدت
گرفته بود ،اما تعداد تظاهرکنندگان در خيابانها ،هر روز بيشتر و بيشتر ميشـد .هـر
بار که با دخترم ،که حاال نزديک به شش سال داشت ،از ميان خي تظاهر کننـدگان و
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خيابان هاي شلوغ ميگذشتم ،نگران تير اندازيهاي غيـر منتظـره بـودم .گـاه مجبـور
بوديم از خانه تا زندان قصر با پاي پياده برويم ،خيابان ها همه راه بندان بـود .دختـرم،
همراه شکيبا و هميشگي روزهاي سـخت زنـدگي ،بـي هـي شـکايتي آرام و مطمـئن
دست در دستم گام بر ميداشت .وقتي گامهايش کنـد مـيشـد و خـاموش مـيمانـد،
ميدانستم که سخت ترسيده است.
پشت در زندان که ميرسيديم ،نفس راحتـي مـيکشـيديم .فضـاي پشـت در
زندانها هم به کلي عوض شـده بـود .مأمورهـا و نگهبـانهـا دسـت از فحاشـي و آزار
برداشته بودند و وساي زندانيان را به راحتي تحوي ميگرفتنـد .ديگـر ناچـار نبـوديم
ساعت ها در صف انتظار بمانيم .مالقات ها به دو بـار در هفتـه افـزايش يافتـه بـود .مـا
خانوادهها با شور و شوقي آشکار خودمان را براي حرکتهاي اعتراضي آماده ميکرديم.
از اواسط  ،32سرانجام صليب سرخ جهاني اجازة ديدار از زندان هـاي سياسـي
ايران را بدست آورد .از 22اسفند بيش از  31زندانيِ بنـد  2و  3و  2زنـدان شـماره 7
براي بدست آوردن پارهاي از خواستهـاي خـود دسـت بـه اعتصـاب غـذا زدنـد .ايـن
اعتصاب در عرض چند روز با پيوستن بيشتر بندها ،و از جمله بند زنان سياسي تبدي
به اعتصابي همگاني شد و تا  25فروردين طول کشـيد .زنـدانيان در ايـن اعتصـاب بـر
خالف روال گذشته به بيشتر خواست هايشان دست يافتند .فضاي خشـونت در داخـ
زندانها عمالً شکسته و مالقات ها هم آسانتر و کمـي طـوالنيتـر شـده بـود .در پـي
ديدار صليب سرخ از زندانها ،فضا به کلي تغييـر کـرده بـود .نـه تنهـا شـکنجه و آزار
متوقف شد و زندانيان بدون دردسرهاي قبلي از پـاره اي امکانـات رفـاهي حتـي ميـز
پينگ پنگ و وساي نقاشي و… برخوردار شدند ،بلکه تمام کوشش شاه و ساواك اين
بود که با برکناري نصيري و انتصاب مقدم بـه رياسـت سـاواك ،چهـرة خـوف انگيـز و
شکنجهگر ساواك را بپوشانند.

زنداني سياسي آزاد بايد گردد!
از اواسط فروردين ماه  ،31در پي اعتصاب غـذاي زنـدانيهـا ،کميتـة دفـاع از
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حقوق زندانيان سياسي توسط  13تن از وکـالي دادگسـتري ،پـاره اي روشـنفکران و
شخصيتهاي سياسي شک گرفت .بيشتر ما خانوادههـاي زنـدانيان ايـن کميتـه را از
همان آغاز به رسميت شناختيم و مرتب بـراي اطـالع از وضـعيت عزيزانمـان بـه ايـن
کميته ،که دفترش در کـانون وکـال بـود ،مراجعـه مـيکـرديم .گرچـه در آمر مـاه 32
جمعيت دفاع از حقوق بشر به رياست مهـدي بازرگـان بـه وجـود آمـده بـود ،امـا مـا
خانوادههاي زندانيان فدايي و مجاهد بيشتر با کميتة دفاع از زندانيان همکاري نزديـک
داشتيم .ديري نگذشت که ايدة تحصن ميان خانوادهها بر سر زبان ها افتاد.
تظاهرات و اعتراض ها و شعارهاي ضد رژيم در خيابان ها هر روز اوج بيشتري
ميگرفت .شاه و ساواك براي آرام کردن مردم بار ديگر در مرداد مـاه نخسـت وزيـر را
عوض و شريف امامي را بجاي آموزگار به نخست وزيري انتصاب کردند .شـريف امـامي
با اين که از همان ابتدا حزب رستاخيز را منح و تعويضِ دو بارة تقويم شاهنشاهي بـا
تقويم شمسي را رسماً اعالم کرد و آشکارا از «آشتي ملي» سخن گفت ،امـا نتوانسـت
خشم عمومي را فرو بنشاند .مردم جريتر و مصممتر از پيش ضديت خود را با رژيم به
نمايش ميگذاشتند .پست نخست وزيري امامي هم ديـري نپاييـد و تيمسـار ازهـاري
جاي او نشست و بار ديگر در صدد برآمد با خشونت و برقراري حکومت نظامي حرکت
روز افزون همگاني را به عقب نشيني وادارد.
حادثة  71شهريور در ميدان ژاله و کشتار تعداد زيادي از مردم بيدفاع که بـه
«جمعــة ســياه» معــروف ش ـد ،نتيج ـة معکــوس داد .گســترش و شــتابي جديــد در
اعتراضهاي عمومي و تظـاهرات خيابـاني پديـد آمـد .ايـن بـار زنـدانيان سياسـي در
همبستگي با خشم عمومي مردم دست به اعتصـاب غـذا زدنـد .بـاز هـم اول زنـدانيان
شمارة  7زندان قصر که شام هشت بند بـود ،تصـميم گرفتنـد اعتـراض خـود را بـه
کشتار «جمعة سياه» و همبستگي با حرکت مردم را از طريق اعتصاب غذا اعالم کنند.
ما خانوادهها نيز در کوشيديم خبر اين اعتصاب را به بقية زندانهـاي سياسـي منتقـ
کنيم ،از جمله به زندان تبريز ،شيراز و اوين .در عرض چند روز زندانهـاي تهـران ،از
جمله بند سياسي زنان در قصر و اوين و تقريباً همة زندان ها در سراسر ايران دست به
اعتصابي همگاني زدند .ما نيز ميکوشيديم اعالميههاي همبسـتگي زنـدانيهـا را بـه د
فتر روزنامه ها برسانيم و در تظاهرات پخش کنيم .خبر اعتصاب زندانيان همـه جـا ،در
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خيابان ها ،در تظاهرات ،در محله ها و… دهان بـه دهـان مـيگشـت .ايـن بـار ديگـر
مسئله بر سر امکانات رفاهي نبود ،شعار «زنداني سياسـي آزاد بايـد گـردد» ،خواسـت
اصلي خانوادهها به زودي به شعاري عمومي تبدي شد .ايـن شـعار بـر در و ديوارهـاي
شهر ديده ميشد و در تظاهرات خياباني به گوش ميرسيد.
هم زمان با اعتصاب غذاي زندانيها ،ما خانوادهها مرتب به دادگستري مراجعـه
مي کرديم .در عين حال با چند وکي دادگستري ،از جمله با هدايت متـين دفتـري از
پايه گذاران کميته دفاع از زندانيان سياسي در تماس بوديم و براي پيشـبرد خواسـت
آزادي زندانيان با آنها مشورت مي کرديم .ايدة تحصن در دادگسـتري پيشـنهاد متـين
دفتري بود که با استقبال بيشتر خانوادههـاي زنـدانيان فـدايي و مجاهـد روبـرو شـد.
مصممانه در جهت تدارك تحصن برآمديم.
سر انجام در  22مهر ماه ،براي اولين بار در جلو دادگستري رسماً اعالم تحصن
کرديم .اما با حملة نظاميان و گاز اشگ آور روبرو شديم و ناگزير مح را ترك کرديم.
ديگر خشونت و سرکوب کارساز نبـود و قـدر قـدرتي رژيـم شکسـته بـود .بـا
ريختن ارتش به خيابانها مردم مصمم تر ضديت خود را با حکومـت شـاه بـه نمـايش
ميگذاشتند .خيابانها ،مدارس ،دانشگاه ها ،ادارات و کارخانه ها و ...همه و همه تبدي
به صحنة مبارزه اي شده بود که خواستي مشترك پيوندي مستحکم بين بـازي کنـان
آن پديد آورده بود .همبستگي و همکاري عليه حکومت ،به جزئـي الينفـک از زنـدگي
روزمرة خي عظيمي از مردم تبدي شده بـود .روزهـا انگـار همـة گيـر و گرفـتهـا و
اختالفها با فرياد «بگو مرگ بر شاه» ،گشوده و ح ميشد .و شبهـا طنـين صـداي
«اهلل اکبر» از بام خانهها اوجي تازه ميگرفت.
باالخره ساواك ناچار به آزاد کردن تدريجي زنـدانيان سياسـي تـن داد .در 21
مهر ماه 732 ،تن از زندانياني را که دوران محکوميت بيشتر آنها به پايان رسـيده بـود،
شبانه آزاد کردند .يک هفته بعد ،باز هم شبانه بيش از  7111زنداني را از اوين و قصـر
آزاد کردند .آزادي اين زندانيان را براي  2آبان ،روزتولد شاه تدارك ديده بودند ،اما بـه
علت مخالفت بيشتر زندانيان ،ناگزير شدند آخر شب  2يـا  5آبـان آنهـا را آزاد کننـد.
خيلي از زندانيان فدايي و مجاهد از همـان روزهـاي اول آزادي بـا خـانوادههـا تمـاس
گ رفتند و براي آزادي بقية زندانيان در سازمان دادن تحصن کمک زيادي به ما کردند.
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تحصن خانوادهها
باالخره در  27آمر ماه ،اولين روز تحصن خانوادهها در دادگسـتري آغـاز شـد.
خانوادة رضائي ها ،تشّيد ،جزني ،سـنجري و بسـياري ديگـر آمـده بودنـد .بسـياري از
زندانيان سابق و دوستان و ياراني چون محمد علي ملکوتيان ،قاسم سـيد بـاقري ،داود
مدائن ،ناصر حليمي ،حسن قاسمي ،که تقريباً همگي آنها در جمهوري اسالمي کشـته
شدند ،يار و همراه ما بودند .همبستگي بسـياري از اسـتادان دانشـگاه و سـازمان ملـي
دانشگاهيان ،شوراهاي کارمندان ،دانشجويان و… با ما تحصن کننـدگان چشـم گيـر
بود .پيام هاي صـميمانة همبسـتگي مـي دادنـد ،غـذا و وسـاي خـواب و غيـره تهيـه
ميکردند .ما را لحظهاي تنها نميگذاشتند ،در همة ساعات روز و شب عدة زيـادي مـا
را همراهي ميکردند .مقامات حکومتي هم دائم براي شکستن تحصن قولهايي بـه مـا
ميدادند .اما ديگر مصمم بوديم که تا آزادي آخرين زنداني از تحصن دست بر نداريم.
در روزهاي تحصن مرتب اخباري ميشنيديم که نشانه هاي بارزي از خشـونت
«حزباهلل» بود .مي شنيديم چگونه پالکاردهاي ساير جريـانهـا را پـايين مـيکشـند،
اعالميهها را از ديوارها ميکنند و پاره ميکنند ،به زنهاي بيحجاب اهانت ميکننـد و
صف ساير جريانهاي سياسي ،به ويژه چپها را بهم ميريزند ،در و پنجرة مغـازههـاي
مشروب فروشيها را ميشکنند و آتش ميزنند ،شيشه هاي مشـروب را بـا لگـد خـرد
ميکنند و…
پيش از تحصن هم خودمان ديده بـوديم کـه سـازماندهي روزهـاي عاشـورا و
تاسوعا به کلي در دست روحانيت بود .مليونها آدم به خيابانها ريختـه بودنـد و مـوج
تظاهرات از خانة آيتاهلل طالقاني در پي شميران شروع شد ،شعار «حزب فقط حـزب
اهلل ،رهبر فقط روح اهلل» ساير شعارها را تحت الشعاع قرار داده بود .اما ما شـوق زده از
حرکت عظيم مردم ،جنبة خطرناك اين شعار را ناديده گرفتيم .توجـهمـان بيشـتر بـه
شعارهايي بود نظير«ازهاري گوساله بازهم ميگي نواره؟ نوار که پا نداره!» و…
حاال هم هر خبري ميشنيديم به دل بد نميآورديم .تصورمان اين بود که اين
انحصار طلبيها و خشونتها گذرا هستند .فکر و مکرمان بيشترآزادي زندانيان بود.
باالخره در  27دي ماه ،درِ زندان به روي  23تن از زندانيان محکوم بـه زنـدان
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ابد ،از جمله شش زن گشوده شد .اما هنوز تعدادي از محکومين به ابد در زندان قصـر
به سر ميبردند .فرداي آن روز عکسها و مصـاحبههـا و بيانيـهاي کـه زنـان سياسـي،
هنگام آزادي جلو در زندان قصر ،براي جمعيت عظيم استقبال کننـده خوانـده بودنـد،
در روزنامة آيندگان به چاپ رسيد .فريادهاي شادي و پيروزي در فضاي دادگسـتري از
هر سو بلند شد .همديگر را در آغوش ميفشرديم و تبريک ميگفتيم.
سر انجام در  22دي ماه ،شاه بعد از انتصاب شاهپور بختيار به نخست وزيـري
مجبور شد ايران را که ملک مطلق خود ميدانست ،ترك کند .ما همچنـان در تحصـن
بوديم .روزنامه ها در صفحه اول با تيتر درشت نوشتند «شاه رفت» .شعار «بگـو مـرگ
بر شاه» فضاي شهر را سراسر فراگرفته بـود .دم پنجـرههـاي دادگسـتري جمـع شـده
بوديم .دست دخترم آزاده را محکم ميفشردم و از شوق ميگريستم.
اما بختيار ،نتوانست حمايت هي يک از شخصـيتهـا و جريـانهـاي سياسـي
مذهبي يا غير مذهبي ،چپ يا راست را جلب کند .سران جبهة ملي او را که خود يکي
از رهبران جبهه بود ،اخراج کردند .در عرض چند روز شعار «بختيار نوکر بي اختيـار»
به تظاهرات خياباني راه يافت.
در آن روزهــا جــز بــه پيــروزي و آزادي همــة زنــدانيان بــه چيــز ديگــري
نمي انديشيدم .آنچه داشت اتفاق ميافتاد به تصورم هم نميگنجيد .براي من ،همچون
براي بسياري از زندانيها و خانوادهها انقالب و رفتن شاه از اين که چه کسي جايگزين
او خواهد شد پراهميت تر بود.
بخ تيار در تالش بود با يـک سـري اقـدامات ،از جملـه آزادي همـة زنـدانيان
اعتماد جريانهاي مخـالف را جلـب کنـد 51.دي مـاه از اول صـبح مـيدانسـتيم کـه
نمايندگان خانواده ها و کميتة دفاع از حقوق زندانيان در مذاکرات با مقامـات زنـدان و
ساواك قول آزادي آخرين گروه زندانيان را گرفتهاند .تعداد اين آخرين گروه محکومين
به حبس ابد به بيش از  731تن ميرسيد که چهار نفرشان زن بودند.
ما هيجان زده و بي تاب در انتظار آزادي آنها لحظه شـماري مـيکـرديم .دلـم
مي خواست هنگام آزاديشان پشت در زندان مي بودم .هفت سـال از زنـدگيم را همـراه
دخترم آزاده با ترس و دلهره اي دائم ساعاتي طوالني در پشـت در زنـدانهـا گذرانـده
بودم .حضور در اين لحظة شوقانگيز و تصور ناپذير بـرايم خيلـي اهميـت داشـت .امـا
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تعهدم به سـاير خـانواده هـا مـرا از رفـتن پشـت در زنـدان بـازميداشـت .همگـي در
دادگستري منتظر مانديم.
لحظهها به کندي ميگذشت .آرام گرفتن کار آساني نبود .دائم قـدم مـيزدم و
با گپ زدن با اين و آن خودم را مشغول ميکردم .اما زمان گـويي متوقـف مانـده بـود.
آزاده را دو نفر از دوستانمان برده بودند به استقبال پدرش پشت در زندان قصر.
شب شده بود .کم کم به ترديد افتاده بوديم« .آيا به قول خود پايبنـد خواهنـد
ماند؟» به تجربه ميدانستيم که نبايد گول قولهاي اين رژيم را بخوريم .سـاعت از نـه
شب که گذشت ترديدها داشت به نااميدي تبدي مي شد .در خود فرو رفتـه و خسـته
در گوشهاي کنار ديوار نشستم .ساعت ده شب بـود .ديگـر منتظـر نبـودم کـه ناگهـان
صداي فرياد و ولوله و شادي از پايين پله ها بلند شد .انبوهي از مردم که زندانيهـا را
با حلقههاي گ به گردن ،روي دوش گرفته بودنـد وارد دادگسـتري شـدند .در سـالن
تحصن همه به احترام زنداني ها ايستاديم .چند زنداني از گروه هاي مختلـف در ميـان
کف زدن ها ،سخنراني کوتاهي کردند و قطعنامههايي خواندند .درست يـادم نمـيآيـد
چه گفتند .همان قدر يادم ميآيد که از هيجان و شوق ميگريستم.
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آزاده
وقتي براي مالقات پدرم با مادرم بـه تبريـز مـيرفتـيم ،خيلـي مـيترسـيدم.
نمي دانم چند سالم بود ،اما يادم هست که مالقات را دوست نداشتم .وقتي يک عالمـه
مرد ،با لباسهاي يک جور و يک رنگ ميآمدند آن ور ميلهها و مادرم مرا بغـ مـأمور
ميفرستاد آن ور ،گريهام ميگرفت .از سر و صداي زياد ميترسيدم .همة آنها مرا بغـ
ميکردند و ميبوسيدند و ميدادند به نفر بعدي .مـن زار زار گريـه مـيکـردم تـا بـرم
گردانند پيش مادرم.
اما مال قات در اويـن را دوسـت داشـتم .راهـش خـاکي و سـخت بـود ،وقتـي
مي رسيديم خيلي کيف داشت .باغ بزرگي بود پر از درخت ميوه .ميتوانستم با بچـههـا
بازي کنم و ميوه بخورم .پدرم ميآمد پشت شيشه و با تلفـن بـا مـادرم حـرف مـيزد.
مأمور که مي خواست مرا ببـرد آن ور شيشـه ،خوشـحال بـودم از ايـن کـه مـيتـوانم
نامههايي را که مادرم يواشکي تو لباسهايم قايم کرده بود به پدرم بدهم و نامههايي را
که پدرم يواشکي ميگذاشت توي لباسم بدهم به مادرم .بلد شده بودم نامهها را وقتـي
از در زندان دور ميشديم به مادرم بدهم .همة ايـن کارهـا بـراي مـن معنـاي خاصـي
داشت .درست نمي دانم چه معنائي ،اما هيجان داشـتم و از ايـن کـه دارم کـار مهمـي
ميکنم ،خيلي لذت ميبردم.
دوره اي که به ما مالقات حضوري دادند ،فکر کنم سال  33يا  32بود ،از همـه
بيشتر دوست داشتم .وقتي سه نفري بـا هـم تنهـا بـوديم و بغـ پـدرم مـينشسـتم،
احساس ميکردم من هم مث همة بچهها يک خانوادة کام دارم .احساس خوشبختي
ميکردم.
ي شـاملو را کـه مـادرم گـاه بـرايم زمزمـه مـيکـرد،
در اين دوره شـعر الاليـ ِ
ميفهميدم و از بعضي حرفهايش خيلي خوشم ميآمد .به خصوص آنجايي که خـراب
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ميشه در زندون  /بابات خونه مياد خندون  … /دلي مانند کوه داره بچهاش صـد تـا
عمو داره
مادرم برايم توضيح داده بود که پدر به خاطر عالقه به ملـت و ايـن کـه دلـش
ميخواهد همة انسانها برابر باشند و بيبضاعتها زندگي خوبي داشته باشند در زندان
است .من به اين مسئله افتخار ميکردم و احساس غرور .فکر ميکـردم پـدرم و ديگـر
زندانيان سياسي آدمهاي بخصوصي هستند .اما در مدرسه حرفـي نمـيزدم .رازي بـود
ميان خودمان .مادرم گفته بود که در مدرسه بگويم پدرم بـه خـاطر شـغلش دائـم در
مأموريت است .اين تناقض اميتم نميکرد .فکر ميکردم پدرم آدم فوق العادهايست که
با ديگران فرق دارد و ديگران اين مسئله را درك نميکنند.
اما کالس دوم دبستان که هفت سالم بود ،فقط براي يکـي از همکالسـيهـايم
قضية پدرم را تعريف کردم .چون او هم به من گفته بود که پدر و مادرش مخالف شـاه
هستند.
دوره اي که مادرم با بقية خانوادهها در دادگستري تحصن کـرده بـود ،بهتـرين
دوره ايست که به يادم مانده است .به خصوص که مدرسهها هم تعطي شده بودند .دي
 31بود .هر روز از خالهام مي خواستم مرا ببرد پيش مادرم .اما شب ها هر کار ميکردم
مادرم مرا پيش خودش نگه نميداشت.
دادگستري راهروهاي خيلي بزرگ و طوالني داشت ،با سقفهاي خيلـي بلنـد.
من و چند تن از دوستانم ،که آنها هم از خانوادة زندانيان بودند ،تمام روز توي راهروها
ميدويديم و بازي ميکرديم .بعضي وقتهـا هـم تظـاهرات تـوي خيابـان را از پنجـره
تماشا مي کرديم .هر وقت هم فرصتي جور مي شد ،يواشکي بدون اجازة مادرم خودم را
مي رساندم به خيابان و با تظاهرکنندگان راه ميرفتم و شعار ميدادم .بجـز «مـرگ بـر
شاه» ،معني بقية شعارها را خوب نمي فهميدم ،اما از تکرار شعارها بـا جمعيـت خيلـي
لذت مي بردم .بعد از مدتي با احساسي مملو از رضايت و هيجان و افتخار به سـاختمان
دادگستري بر ميگشتم.
روزي که مردم مجسمة شاه را از آن باال پايين ميکشيدند ،من از پنجره نگـاه
ميکردم و لذت ميبردم .احساس ميکردم حاال همة مردم ،پدرم را ميفهمنـد و مثـ
من به او افتخار ميکنند .وقتي يک آخوند سر مجسمه را آورد به اتاقي که خـانوادههـا

خراب ميشه در زندون

آزاده گلشاهي 133

تحصن کرده بودند ،يک هو همه ريختند دورش و هر کس مـيخواسـت اولـين نفـري
باشد که با زد ن مشـت بـر سـر مجسـمه ،نفـرتش را خـالي کنـد .مـن ايـن را خـوب
ميفهميدم و ميخنديدم ،صحنة جالبي برايم بود.
 51دي شب آخر تحصن ،دو نفر از دوستان نزديک پدر و مادرم ،ناصر حليمي
و حسين قاسمي مرا همراه خودشان بردند جلـو زنـدان .تـا چشـم کـار مـيکـرد ،آدم
ايستاده بود و شعار ميدادند .نمي دانم چه مدت آنجا ايستاده بـوديم کـه يکهـو فريـاد
«درود ،تو افتخارمايي» در ميدان پيچيد .پدرم همراه چنـد زنـداني ديگـر وارد ميـدان
شدند و جمعيت آنها را رو دست بلند کرد .به نظرم ميرسيد ،پدرم از بهترين آدمهـاي
دنيا ست و من در آن لحظه چقدر بهش افتخار ميکردم.
اما روز بعد که تحصن تمام شد و پدرم شب آمد خانة ما بخوابد ،خيلي دلخـور
شدم .چون مادرم را براي خودم ميخواستم.

در بيخبري
منيره
پانزده ساله بودم که بـرادرم مهـدي دسـتگير شـد 2 .شـهريور سـال  31بـود.
نمي دانستيم او را به کجا بردهاند .مادرم پس از دوندگي و پرس و جوهاي فراوان باخبر
شده بود که در بازداشتگاه اوين است .مح بازداشتگاه مخفي بود و کسي حق نداشت
به آنجا نزديک شود .روزي که مادرم و داييام پرسان پرسـان خودشـان را تـا نزديکـي
ساختمان اصلي اوين رسانده بودند ،ناگهان چند مأمور با اسـلحه جلوشـان سـبز شـده
بودند و اتومبي را نشانه گرفته بودند .مادرم و داييام بدون دريافت پاسخي ،ترسـان و
لرزان به خانه برگشته بودند.
به هرجا که رجوع مـيکـرديم جـواب سـرباال مـيشـنيديم .گـاه تهديـد هـم
ميکردند که «چرا دست از مزاحمت برنميداريد؟» و يا «چه کسي ايـن نشـاني را بـه
شما داده؟»
بيشتر از يک ماه و نيم به هر دري زديم .در بيخبري از سرنوشت برادرم دائـم
در دلهــره و تــرس بســر مــيبــرديم« ،آيــا کشــته شــده؟»« ،آيــا دارنــد او را شــکنجه
ميکنند؟»« ،نکند زير شکنجه از پا درآيد؟» و ...
باالخره شنيديم که زندان قزل قلعه محـ خبرگيـري اسـت .بـه قـزل قلعـه
رفتيم ،در اميرآباد که امروز ميدان ترهبار شده.
روزهاي پنجشنبه ما خانوادههاي زندانيان پشـت در زنـدان قـزل قلعـه جمـع
مي شـديم و از صـبح تـا غـروب در بيابـان اميرآبـاد و دور و بـر درِ ورودي بـه انتظـار
ميايستاديم ،بلکه اتومبيلي از راه برسد ،سر و کلة بازجويي پيدا شـود و خـانوادهاي را
براي تحوي وساي به نام بخوانند! آنوقت آن خانواده اجازه داشـت دم در آهنـي چنـد
تکه لباس زير و يک پيراهن و شلوار به ساقي ،رئيس قزل قلعـه تحويـ دهـد و هفتـة
بعد رسيد آن را به خط خود زنداني دريافت کند .چه خوشبختي بزرگـي! نشـانة زنـده
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بودن زنداني .حوالي ظهر يا عصر «ماشين اوين» از راه ميرسـيد« ،رسـيدها» را پـس
ميآورد و وساي «خانوادة خوشبخت» ديگري را تحوي ميگرفـت .خوشـبختتـر از
همه خانوادهاي بود که اجازه داشت مالقات کوتاهي هم با زندانياش داشته باشد.
گاه در«ماشين اوين» سر و کلـة بازجوهـا ،مثـ دکتـر جـوان يـا حسـينزاده
(عطاپور) هم پيدا ميشد .خانوادهها که ميدانسـتند سرنوشـت فرزندانشـان در دسـت
آنهاست هجوم مي آوردنـد بـه سـمت ماشـين و نـام زنـدانيشـان را بـا فريـادي رسـا
ميرساندند به گوش بازجوها ،تا شايد واکنشي در آنها برانگيزند و نشاني دريابند.
گاه مينيبوسي هم سر ميرسيد که حام چند زنداني بـود .زنـدانيهـايي کـه
بازجوييشان به پايان رسيده بود يا پروندهشان سبک بود و اجازة مالقـات داشـتند .در
لحظههايي گذرا ميتوانستيم چهرههاي تکيـده و رنـگ پريـدة زنـدانيهـا را از پشـت
شيشههاي اتومبي ببينيم.
پاييز و زمستان سال  ،31سرما بيسابقه بود .پشت در زندان هميشه پر از گِـ
و الي يا برف و يخبندان بود .هي سرپناهي وجود نداشت و ما در آن بيابان سـاعتهـا
اين پا و آن پا ميکرديم .هر چه داشتيم ميپوشيديم ،اما سرما تـا مغـز اسـتخوانمـان
نفوم مي کرد .در آن اطراف حتـي مسـتراح هـم پيـدا نمـيشـد .بعضـي از خانـههـاي
مسکوني ،گاه اجازه ميدادند مسنترها از توالت استفاده کنند .گاه فنجاني چاي هم به
آنها مي دادند ،اما حرفي رد و بدل نميکردند .ميترسيدند.
مادرم هربار که ميآمد به قزل قلعه مريض ميشد و مدتي نميتوانسـت از جـا
تکان بخورد.
پس از چند ماه ،باالخره روزي اسم ما را خواندنـد و اجـازه دادنـد از در آهنـي
بگذريم و داخ حياط شويم .ديوارهاي بلند و کاهگلي و کهنه دورتـا دور حيـاط را در
حصار گرفته بود .برادرم مهدي با چند مأمور در گوشهاي ايستاده بـود ،تکيـده و رنـگ
پريده .ما ياراي فرو خوردن اشکها را نداشتيم .من بودم و مادرم و خواهرهايم .مالقات
کوتاه بود و فرصت کم .مهدي گفت که شکنجه شده است.
هنوز چند جمله رد و بدل نشده گفتند مالقات تمام شد و او را بردند.
بيرونِ در ،خانواده ها ريختند دورمان .هريـک بـه دنبـال نشـانهاي و اشـارهاي:
«تنهاست؟»« ،همسلولي داشته؟»« ،ازکسي خبري داشت؟» و… دهها سئوال مشابه.
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تعداد خانوادهها پشت در قزل قلعه صد نفرميشـد .خيلـيهـا از شهرسـتانهـا
مي آمدند .بيشترمان زن بوديم :مادرها ،خواهرها ،همسرها و گاه کودکان .درد مشترکي
ما را بهم پيوند مي داد ،هواي همديگر را داشتيم و کوچکترين اشاره يـا خبـري کـه از
زندانيمان در مالقات ميشنيديم ،به گوش هم مـيرسـانديم .همـان پشـت در زنـدان
فهميديم که جواناني به نام چريک هاي فدايي و مجاهدين خلق عليه رژيـم دسـت بـه
مبارزه مسلحانه زده اند .پيش از آن هي خبري از ايـن مبـارزات نداشـتيم .بازجوهـا و
مأموران ساواك جا و بيجا از اصطالح «خرابکار» استفاده ميکردند و هي وقت حاضر
نبودند به صراحت بگويند اتهام زندانيها چيست.
در خانه ديده بوديم که برادرم به دقت و جديت نماز ميخوانـد .حـدس زديـم
که بايد مجاهد باشد .اما خودش هي وقت چيزي نگفته بود .گرچه چند جزوه و کتاب
در بارة مبـارزات سـاير کشـورها و انقـالب در الجزايـر بـه مـن داده بـود .ايـن را هـم
مي دانستم که اين نوع کتابها و نوشتهها قدغن است و بايـد پنهـاني آنهـا را بخـوانم.
برادرم مرا گاه به کوهنوردي هم برده بود .ايـن را هـم شـنيده بـودم کـه دانشـجويان
مخالف شاه به کوهنوردي توجه خاص دارند .در خانه نيز گاه حـرفهـايي در مخالفـت
با رژيم شاه از او شنيده بودم .اما از مجاهدين و فداييان چيزي نشنيده بـودم و مبـارزة
مسلحانه و زندان و شکنجه برايم تازگي داشت و غير قاب هضم بود.

چه جشني؟
آبان آن سال مصادف بود بـا جشـنهـاي  2311سـالة شاهنشـاهي .همـه جـا
چراغاني و آمين بندي بود .فضاي جشن و چراغاني در تنـاقض غريبـي بـود بـا مـاتم و
نگراني هاي ما و سرنوشت نامعلوم عزيزانمان .انگار يک جور دهن کجي و ايجـاد رعـب
بود در دل ما خانوادهها .اولين روزي که مي خواستند مدارس را براي جشنها تعطيـ
کنند ،يکي از معلمها گفت« ،جشن است و تعطيلي ،برويد خوش باشيد!»
جرأتي بخودم دادم و به صداي بلند گفتم« ،چه جشني؟ جشـن کـه مـال مـا
نيست!»
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نگاهي به همدردي به من انداخت و به مهرباني گفت« ،چرا ،تو هم مـيتـواني
سهمي از اين شادي داشته باشي!»
تا مدتي طنين پاسخم را در سرم ميشنيدم .با رضايت خاطر فکر ميکردم چه
خوب شد که جرأت کردم حرف دلم را بگويم.
خانوادة ما زندگي متوسط نسبتاً پاييني داشت .بعد از مرگ پدرم ،حتـي طعـم
فقر را هم چشيده بوديم .از کودکي فضاي ضديت با رژيم شاه را در خانه حـس کـرده
بودم .ديده بودم که پدرم عکـس امضـاء شـدة مصـدق را بـا عالقـة خاصـي در آلبـوم
خانوادگي نگهداري مـيکنـد و از همـان سـالهـاي اول دبسـتان اجـازه نداشـتيم در
برنامههاي فوق مدرسه و جشن هاي رسمي شرکت کنيم .برخي از خويشاوندان ما نيـز
گرايش تودهاي داشتند .اين نوع مخالفتها را ديده و شنيده بودم ،اما آن جملهاي کـه
خودم به معلم گفتم که «چه جشني؟ جشن که مال ما نيست!» در مهن من جايگاهي
خاص داشت .انگار مستقيم به هستي و وجودم ربط پيدا ميکرد.

حکم ابد
برادرم در دانشکده پلي تکنيک درس مي خواند ،کار هم ميکـرد .آدم شـوخي
بود و با مسئوليت و محبت به ما مي رسيد .يکي از نان آوران خانه هم بود .نبـودش در
خانه خيلي محسوس بود.
دائم با اين احساس تلخ کلنجار ميرفتم کـه مـن آزادم و او در زنـدان از همـه
چيز محروم است ،از غذاهاي خوبِ دست پخت مادرم ،از تفـريح و از گـردش و… در
تنهايي گريه ميکردم و غمهايم را به شعر ميگفتم .سالها بعد وقتي خودم بـه زنـدان
افتادم و از خواهرم شنيدم که غذاهاي مورد عالقة ما را نمـيتوانـد بخـورد ،حـرفش را
خوب ميفهميدم.
مادرم که در آغاز وقتي از مـأموران اصـطالح «خرابکـار» را در مـورد پسـرش
مي شنيد احساس شرمندگي ميکرد .رفته رفته تحت تأثير فضاي پشت در زندانهـا و
آشنايي با ساير خانوادهها ،شروع کرد به صداي بلند با افتخـار و سـربلندي از مبـارزات
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پسرش دفاع کردن .برايش مهم بود که پسرش «کافر» نيست .هربـار کـه بـا مـأموري
درگير مي شد با لهجة غلي ترکياش ميگفـت« ،افتخـار مـيکـنم کـه پسـرم در راه
مذهب و آرمانش خود را به خطر انداخته»
زير ساية اين «افتخار» ،فحشهايي که ميشنيد و سختيهايي که مـيکشـيد
برايش تحم پذير شده بود.
براي ما شنيدن خبرحکم ابدِ برادرم ،از ماجراي دسـتگيريش تکـان دهنـدهتـر
بود .مادرم روزي که از خانوادهها خبرحکم ابد برادرم را شنيدن ،يکباره درهم شکسـت
و پير شد .هرگز نتوانست با تلخي و پايان ناپذيري ابد کنار بيايد.
براي من هم تصور اين که بتوانم بدون اميـد بـه آزادي بـرادرم زنـدگي کـنم،
ناممکن مي نمود .اما در عم با گذشـت زمـان نـاممکن ،ممکـن شـد .تلخـي و پايـان
ناپذيري آن ،در زنـدگي روزمـره از مهـنم پـاك شـد .در عـين حـال ،در ميـان سـاير
خانوادهها ،حکم ابد برادرم برايم سربلندي و غرور همراه ميآورد.
در ميان خانوادههاي پشت در زندان ،کساني که اعدام و ابد گرفته بودند وجهه
و اعتبار خاصي داشتند .پرونده و اتهام برادرم ،مث بسياري از زندانيان ،بعـد از دادگـاه
معلوم شد .ديگر مي دانستيم که برادرم از کادرهاي باالي مجاهدين بوده .سال  31از 3
شهريور تا آمرماه  751نفر از کادرها و رهبران مجاهدين دستگير شده بودند .فرار رضا
رضائي از زندان در آمرماه بر سر زبانها بود .نقشة فرارش با جزئيات و شاخ و بـرگ در
ميان خانوادهها بازگو ميشد.
در اسفندماه ،دادگاه علني اولين گروه مجاهدين با سر و صداي زيـادي برگـزار
شد .علي ميهن دوست يکي از رهبران مجاهدين ،در برابـر خـانوادههـا رو بـه قاضـي و
مأموران ارتشي فرياد زده بود که «اگر مسلس در دست داشتم ،همين االن همة شـما
را نابود ميکردم!»
ناصر صادق ،علي ميهن دوست ،محمد بازرگاني و علي باکري را از يازده نفر به
اعدام محکوم کردند و بقيه را به حبس ابد .از آن پس ،بقيه را در دادگاههاي در بسـته
و در جمعهاي دو سه نفره به اعدام و ابـد يـا زنـدانهـاي دراز مـدت محکـوم کردنـد.
دادگاه برادرم همان اواخر سال  31بود.
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باالترين ارزشها
محکوميتها ،اتهامها ،طرز برخورد زندانيها در دادگـاه و دفاعيـههـا در ميـان
خانوادهها پخش و با آب و تاب بازگو ميشد .ايثار و شهادت براي خانوادهها به باالترين
ارزش ها تبدي شده بود .و هر روز که ميگذشت ،مقاومـت ،همـدردي و شـک گيـري
روابط ميان خانوادههاي مجاهدين پايدارتر ميشد.
فاطمة اميني در شک گيري اين روابط نقـش مهـم و فعـالي داشـت .بـا همـة
خانوادههاي مجاهدين تماس داشت .از همـه خبـر مـيگرفـت و اخبـار ريـز و درشـت
زندانيها را به همه ميرساند .براي خانوادههاي نيازمند کمک مالي جمعآوري ميکـرد
و در حرکتهاي جمعي نقش مهمي داشت .يک بار تعدادي از خانوادههاي مجاهـدين،
به طور جمعي رفتنـد پـيش آيـتاهلل شـريعتمداري تـا بلکـه بـه وسـاطت او از اعـدام
عزيزانشان جلوگيري کنند ،بي هي نتيجه اي .يکبار هـم در بـازار تظـاهرات کردنـد و
اينبار از همبستگي نسبتاً وسيع کسبة بازار برخوردار شدند .خانوادهها از هر فرصتي در
محلهها و مساجد براي تبلي و افشاگري استفاده ميکردند و اخبار زندان و شـکنجه و
مقاومت زندانيان را اشاعه ميدادنـد .جـوانترهـا در دانشـگاه و مسـاجد اعالميـههـاي
دستنويس پخش ميکردند و در مستراحها شعار مينوشتند .شايعه بود کـه رژيـم زيـر
فشار افکار داخلي و جهاني عقب نشسته و نتوانسته براي همـة مجاهـدين و فـداييهـا
حکم اعدام صادر کند.
فاطمة اميني براي جلب جوانان ،نيـروي ويـژهاي مـيگذاشـت و افـراد جـوان
خانوده ها را براي پيوستن به مبارزة مسلحانة مجاهدين تشويق و تبلي ميکـرد .چنـد
بار هم به خانة ما آمد و کوشيد باب گفتگو و به ويژه تبلي عليه رژيم را با من باز کند.
بيشتر تکيهاش به جنبههاي اخالقي و ايثار و مقاومت بود و از ارزشها و فرهنگ غربي
انتقاد ميکرد .اما من هي وقت احساس نزديکي با او نکردم .شيوهاي که تبلي ميکرد
به نظرم زيادي ساده ميرسيد و لحناش به نظرم زيادي خشک و جدي ميآمد .طـرز
لباس پوشيدنش هم با آن روسري خاص ،مورد پسند من نبـود .در سـن و سـالي کـه
بودم دوست داشتم جلب توجه کنم و لباسهاي مد روز بپوشم .برادرم هم مقدسمآب
و متدين نبود .براي برادرم احترام ويژه اي قائ بـودم ،امـا در زمينـة فرهنگـي و طـرز
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پوشاك بيشتر تحت تأثير خواهرهايم بـودم .دو خـواهرم آدمهـاي مسـتقلي بودنـد ،از
سنين نوجواني کار مي کردند و مخارج خودشان را در مي آوردند .پشت در زنـدان هـم
سر و وضع من و خواهرهايم با ساير خانوادههاي مجاهدين چندان تناسبي نداشت.
بعد ها معلوم شد که فاطمه اميني از همان اول رابط رسمي سازمان مجاهـدين
با خانوادهها بوده .اواخر سال  35که دستگيرش کردنـد ،بـيش از هـر چيـز مقاومـت و
کشته شدن او زير شکنجه در ميان خانوادهها دهان به دهان ميچرخيد.
رفته رفته تحت تأثير فضاي پشت در زندان به اين نتيجه رسيدم کـه زنـدان و
شکنجه و اعدام و ابد «پيامد طبيعي» مبارزه است .من هم مث خيليها فکر ميکردم
مبارزه يعني جنگ ميان رژيم و مخالفان که فقـط بـا ايثـار و شـهادت مـيتوانـد بـه
پيروزي منجر شود .يعني کسي که به مخالفت با رژيـم بـرمـيخيـزد ،بايـد بتوانـد بـا
سربلندي از «پيامدهاي طبيعي» آن گذر کند .براي سازمانها هم ميزان شهدا افتخـار
و اعتبار به حساب ميآمد .هي وقت در بارة اين که زنداني سياسـي حقـوقي دارد کـه
رژيم بايد آن را رعايت کند ،چيزي نشنيده بودم و به فکر خودم هم نميرسـيد .آزادي
احزاب و آزادي فعاليت سياسي برايم تصور ناپذير بود .همه کارها ،از کتـاب خوانـدن و
فکر کردن گرفته تا طرفداري ساده از کسي يا سازماني جرم بود و جزئـي از مبـارزه و
فعاليت مخفي به حساب ميآمد .ساواك نبايد از آن باخبر مـيشـد ،و گرنـه پيامـدش
زندان و شکنجه بود .حتي مجرم به عنوان زنداني سياسي به رسميت شناخته نميشد،
يا «خرابکار» بود يا «مقدم عليه امنيت» .و همة اين اوضاع انگار «طبيعي» بود.
سالها بعد که در جمهوري اسالمي فلسفة شـهادت ابعـادي آنچنـان گسـترده
بخود گرفت ،تازه متوجة عمق نقش فرهنـگ در مبـارزة سياسـي شـدم .بعـدها وقتـي
مطالبي در بارة مبارزة مادران آرژانتيني در ميدان مايو خواندم ،بـرايم جالـب بـود کـه
آنها هي گاه مرگ و ناپديد شدن هميشگي فرزندانشـان را نپذيرفتنـد و تـا آخـر هـم
مقاومت کردند که «ما فرزندانمان را زنده ميخواهيم!» حتـي پـس از برچيـده شـدن
بساط ديکتاتوري نظامي ،مادران حاضر نشدند سالني را در دانشگاه به نام دختر ناپديد
شده اي نامگذاري کنند .بـراي آنهـا حقـوق انسـاني فرزندانشـان مهمتـر از شـهادت و
قهرماني بود .مبارزه و مقاومت آنها بيش از هرچيز در جهت نفي خشونت و کشتار بود.
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خواستگاري!
برادرم مهدي را باالخره پس از  1ماه منتق کردند به پادگـان عشـرت آبـاد و
پس از مدتي به زندان قصر .در قصر براي هر بند هفتهاي دو روز اجازة مالقـات وجـود
داشت .نوبت بند برادرم دوشنبهها و پنجشنبهها بـود ،از  2تـا  2بعـد از ظهـر .بعـد از
مـدتي انتظــار بــراي ثبــت نــام و گــرفتن برگــة مالقــات ،تحمـ بازرســي بــدني و…
مي توانستيم وارد محوطة زندان قصر بشـويم .از کنـار سـاختمان «انـدرزگاه مرکـزي»
ميگذشتيم و براي خريد ميوه و سبزي و گاه شيريني به فروشگاه اصـلي مـيرفتـيم و
رسيد ميگرفتيم .اجازه نميدادند مواد خوراکي از بيرون بيايد ،مگر براي بند زنان.
از ميــان راههــا و محوطــة درختکــاري و گـ کــاري شــدة قصــر ،خودمــان را
مي رسانديم به ازدحام خانواده ها پشت در اتاق مالقات که صـداي همهمـه از آن بلنـد
بود .منتظر ميمانديم تا نوبت ما برسد ،با چندين خانواده وارد اتـاق تنـگ و پـر سـر و
صدايي مي شديم و از پشت توري يک ربع با زندانيمان مالقات ميکرديم.
ما به همين هم راضي بوديم .اما بعد از چند مـاه بـرادرم را منتقـ کردنـد بـه
زندان عادل آباد شيراز .رفت و برگشت به شيراز براي ما خيلي مشک بود ،به خصوص
براي مادرم .در شيراز نه فاميلي داشتيم نه آشنايي.
تا سال  32که برادرم در شيراز بود کمتر مـيتوانسـتيم بـه مالقـات او بـرويم،
رابطهمان باخانواده هاي مجاهدين هم کمتر شده بود .مث خيلي از خانوادهها حتـي از
شورش آنها در سال  32که با سرکوب شـديد پايـان يافتـه بـود ،فقـط زمـاني کـه در
انفرادي بودند ،باخبر شديم.
اما يکي از همبندان سابق مهدي در شيراز ،در پي دريافت پولي کـه از طريـق
يکي از دوستان برادرم به دست ما ميرسيد ،مرتب به ديدن ما ميآمد .مجاهـد بـود و
سخت متدين .هربار ساعتها و گاه شبها در خانة ما ميماند .مرتب از لـزوم مبـارزه و
الگوها و ارزشهاي اسالمي حرف ميزد .در حضـورش معـذب بـودم .مـادرم هـم بـا او
راحت نبود .اما انگار نه انگار ،او درخانة ما براي خـودش حقـوقي قائـ بـود .بـه همـة
سوراخ سمبه ها و انبار زير شيرواني خانه سـرك مـيکشـيد .البـد بـه دنبـال راه فـرار
ميگشت ،براي روز مبادا .اين طرز برخورد تحميلي براي من خيلـي نـاخوشـايند بـود.
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روزي که بيمقدمه از من خواست با يکي از دوستانش ازدواج کنم و با او يـک زنـدگي
سياسي را شروع کنم ،حسابي جا خوردم« .خواستگاري»! آنهم با رنگ و لعاب سياسي
و کاله شرعي برايم سخت ناگوار بود .به خصوص که اصرار داشـت «ازدواج يـک اقـدام
سياسي در جهت اهداف و اميال سياسي» است .او هم از طرز فکـر مـن کـه از ازدواج
فقط انتظار عشق داشتم ،جا خورد.
از آن پس ديگر به خانة ما پا نگذاشت .شايد هم به ايـن خـاطر کـه بـرادرم از
سال  ،35مث برخي ديگر از مجاهدين ،از اسالم فاصله گرفته و به مارکسيسم گرايش
پيدا کرده بود.
سال  ،35دستگيريهاي زيادي در خانوادة ما صورت گرفت .پس از دستگيري
پسر عمويم در اواي  ،35خواهرم هم دستگير شد .او را به خاطر تايپ يک جزوه بـراي
تودهايها به  1ماه زندان محکوم و بعد از يکي دو ماه ،به زندان قصر منتق کردنـد .در
بند زنان فقط هفتهاي يکبار اجازة مالقات داشتيم .باز هم جاي شـکرش بـاقي بـود .از
سال  32تايپ يک جزوه ده سال زندان در پيداشت.
مادرم با شنيدن خبر دستگيري خواهرم بکلي از پا در آمد .امـا هرگـز نـه او را
تحريم کرد ،نه سرزنش .پيوستن برادرم مهدي به صف «مارکسيسـتهـاي المـذهب»
هم ضربة سخت ديگري بود براي مادرم .احساس ميکرد که ديگـر هـي نفـومي روي
فرزندانش ندارد و ارزشهايش بياعتبار شدهاند .افسرده و در خود فرو رفته ،همه چيـز
را در سکوتي سنگين پذيرفت .اما ديري نگذشت که تصادف کرد و مبـتال بـه بيمـاري
نسيان شد .گريزي ناخودآگاه براي تحم ناخواستهها؟

شبهاي شعر
از اواخر  ،32هربار که به مالقات برادرم ميرفتم از من در بارة بخـش انشـعابي
مارکسيست ـ لنينيستهاي مجاهد و اخبار مربوط به آنها ميپرسيد .هرچه دراين باره
شنيده بودم برايش ميگفتم .اما خودم هم درست از داليـ انشـعاب و قضـية تصـفية
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فيزيکي ياران تشکيالتيشان ،يعني شريف واقفي و صمديه لباف سر در نميآوردم.
سال  32باالخره برادرم را به زندان قصر منتق کردند .با بازديد صـليب سـرخ
جهاني اوضاع زندانها بهتر شده بود.
فضاي ک جامعه هم تغيير کرده بود .من هم بزرگ شده بـودم و بـه دانشـگاه
مي رفتم .در دانشگاه تهران بيشتر دانشکدهها دراعتصاب بودند و کالسهـا تحـريم .تـا
ترم دوم هي کالسي شروع نشده بود .شعار نويسي روي ديوارها و پخش اعالميههـاي
مختلف داخ و خارج کشور از شک مخفي به در آمده بود و گاه حتي دست به دست
ميگشت.
خواست ما اين بود که دانشجويان بتواننـد در تصـميمگيـريهـاي مربـوط بـه
دانشکدهشان شرکت کنند ،کتابخانههاي مسـتق دانشـجويي داشـته باشـند ،گـارد از
دانشگاه بيرون برود و… خواستهامان را روي پالکاردهاي بزرگ مينوشتيم و به در و
ديوار سالن غذا خوري مـيزديـم … چنـد نفـره بـه نوبـت از کتابخانـة دانشـجويي و
کتابها حفاظت ميکرديم .بعضي از دانشجويان در محلههاي پايين شـهر ميـز کتـاب
ميگذاشتند ،هر روز هم کتابهاي جديدي به بازار ميآمد.
در پاييز 32برگزاري شبهاي شعر در خانة فرهنـگ آلمـان بـه محـ تجمـع
هزاران پير و جوان تبدي شد .به خصوص شبهايي که نويسندگان و شاعران زنـداني
سابق ،مث سعيد سلطانپور شرکت داشتند .اولـين بـاري بـود کـه جمعيتـي بـه ايـن
عظيمي و با اين شور و هيجان ميديدم .همه چيز شبيه به خـوابي زيبـا بـود و پايـان
ناپذير .در شبِ شعر سعيد سلطان پور در دانشکدة صنعتي که کار بـه تحصـن کشـيد،
تمام شب با شور و هيجاني غريب گذشت .همه جور آدمي آمده بود از پيـر و جـوان و
دانشجو و دانشآموز.

نمايندگان خانوادهها
هفتة آخر اسفند  ،32زندانيان دست به اعتصاب غذاي عمومي زدنـد .اعتصـاب
از بند  2و  3و 2قصر از طرف زندانيان معروف به «بچههاي کمون چپ» شـروع شـد.
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پنجاه نفري ميشدند ،بيشترشان طرفدار چريکهاي فدايي بودند با تعدادي تودهاي و
چند تن از خط  .5پيش از شروع اعتصـاب ،خـانوادههـا را در جريـان خواسـتهاشـان
گذاشته بودند .در عرض چند روز مجاهدين و ساير بندها نيز بـه اعتصـاب پيوسـتند و
بعد از يکي دو هفته بند زنان و زندان اوين .خواستهاي زندانيان به صورت دستنويس
ميان خانوادهها دست به دست ميگشت :اجازة مالقات با خويشـاوندان زنـداني درجـة
يک ،اجازة مالقات با خويشاوندان درجه دو ،دريافت کتـاب و روزنامـه بـدون سانسـور،
حق استفاده از راديو ،حق نظارت برآشـپزخانه و بـه طـور کلـي بهبـود مـواد غـذايي،
امکانات رفاهي و بهداشتي و… در عين حال اعتصاب غذا را بـا اعتصـاب مالقـات هـم
همراه کرده بودند که چندان معقوالنه بنظر نميرسـيد و خوشـايند خـانوادههـا نبـود.
گرچه براي دفاع از خواست زندانيان فعاالنه وارد ميدان شـدند و چنـد حرکـت دسـته
جمعي به راه انداختند .يک بار ماکه بيش از صد تن از اعضاء خـانوادههـا بـوديم ،جلـو
نخست وزيري در خيابان کاخ تجمـع کـرديم و رونوشـتي از خواسـتهـا را بـه دفتـر
نخستوزيري داديم .يک بار هم جلو دادسراي ارتش جمـع شـديم و در دانشـگاههـا و
اماکن عمومي هر روز پالکاردهايي به ديوار نصب ميکرديم.
اعتصاب غذا از  25اسفند تا  25فروردين به طول انجاميد و خيليهـا کارشـان
به بيمارستان کشيد.
براي اولين بار ساواك حاضر شده بود با نمايندگان زنـدانيان و نماينـدگاني از
طرف خانواده ها به شک رسمي مذاکره کند .به رسميت شناختن نماينـدگي از طـرف
ساواك بي سابقه بود وتصور ناپذير .خانوادهها پس از گفتگويي کوتاه پدر رضايي و پـدر
اعظمي را به نمايندگي از جانب خود تعيين کردند تا با مقامات زنـدان مـذاکره کننـد.
فکر کنم با محرري ،رئيس ک زندان قصر مذاکره کردند .اما سـاواك حاضـر نبـود بـه
همة خواست ها ،به خصوص استفادة آزاد از راديو پاسـخ مثبـت دهـد .از روز بيسـت و
پــنجم ،زنــدانيان بنــد  2و  3و  2نــاگزير اعــالن اعتصــاب غــذاي خشــک کردنــد .مــا
مي دانستيم که اعتصاب غذاي خشک خطرناك و حتي کشنده اسـت و سـخت نگـران
بوديم .سرانجام پس از پن روز اعتصاب خشک و انتقال تعداد زيـادي بـه بيمارسـتان،
ساواك به همة خواستها پاسخ مثبت داد .اما تا به آخر هم به بنـد زنـان راديـو نـداد.
سختگيريهاي پشت در زندانها هم رفته رفته کمتر شد.
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بيانية تغيير ايدئولوژي
با اين همه ،ساواك از دستگيري و به زندان انداختن دسـت برنمـيداشـت .در
تظاهرات بزرگ دانشجويي در خرداد  31که از چمن دانشگاه با شـعارهاي «مـرگ بـر
حکومت فاشيستي»« ،مرگ بر استبداد» شروع و به جلو در اصلي کشـيده شـد ،گـارد
دانشگاه با باطوم حمله کرد و خيلي از دانشجويان توسط ساواك دستگير و بـه زنـدان
افتادند .من هم باطوم خوردم ،اما دستگير نشدم.
در اين فضـا بـود کـه روزي «بيانيـة اعـالم مواضـع مجاهـدين مارکسيسـت ـ
لنينيست» به دستم افتاد .اولين فکري که به مهنم رسيد اين بود که آن را بـه دسـت
برادرم برسانم .متن کام آن را که  75صفحه مي شد روي دستمال کاغذي ريزنـويس
و در يقه پيراهن برادرم جاسازي کـردم .روز مالقـات پيـراهن را همـراه بقيـة وسـاي
تحوي زندانبانان دادم.
در مالقات بعدي ،رفتم که «کارت مالقـات» بگيـرم بردنـدم بـه اتـاق دربـاني.
متوجه شدم که قضيه لو رفته .خوشبختانه از قب خودم را آماده و همة يادداشتهـا و
کتابهايم را در خانه پاك سازي کرده بودم .با اين که از شکنجه خيلي ميترسيدم ،اما
احتمال دستگيري و شکنجه را هم پذيرفته بودم و به حساب «پيامد طبيعـي» جـرمم
ميگذاشتم.
از پشت در اتاق مالقات يکراست بردندم به کميته .در راهرو کميته ،يـک نفـر
جلو نگهبان را گرفت و شروع کرد در بارة من سئوال کردن .فـرن روي سـرم را کنـار
زدم ،مرد جواني جلويم ايستاده بود که به زبان انگليسي اسمم را پرسـيد و خـودش را
نمايندة صليب سرخ معرفي کرد .با اين که ميدانستم صليب سرخ از زنـدانهـا ديـدن
مي کند ،اما رو برو شدن با او در راهرو کميته برايم پشتگرمي تصورناپذيري بود .تصـور
ناپذيرتر اين بود که بازجوها هـم مـبدب شـده بودنـد .هنگـام بـازجويي از خشـونت و
شکنجه دست برداشته بودند ،اما فحشهاي ناموسي انگار بـا وجودشـان عجـين شـده
بود.
در بازجوييها پذيرفتم که دستنويسِ توي يقة برادرم دستخط مـن اسـت .امـا
واقعيت اين بود که خودم به ابتکار خودم اين کار را کرده بودم و با هي گروهي رابطـه
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نداشتم .با اين همه ،مرا متهم کردند به رابطه با سازمان مجاهدين خلق که دسـتکـم
دهسال زندان داشت.
روز دادگاه در دادسراي ارتش ،هيک ريزم نگاه ناباورانة همه را به سويم جلـب
ميکرد و من در لباس زندان احساس تشخص ميکردم .در دادگـاه گفتنـد بـراي مـن
استثناء قائ شدهانـد و بـه دو سـال زنـدان محکـوم کردنـد .ديگـر ترسـم از دسـتگاهِ
قدرقدرت ساواك ريخته بود.

شتاب تحوالت
چند ماه در سلول عمومي کميته نگهمداشـتند .در آن زمـان بيشـتر زنـدانيان
تازه دستگير شده مذهبي بودند .در سلول ،هشت نفر ميشديم .اوايـ شـهريور ،مـا را
جدا از هم به سلولهاي انفرادي اوين منتق کردند .با اين که فضا عوض شده بود ،امـا
براي ما مسير رخدادها ناروشـن و سرنوشـتمـان نـامعلوم بـود .زنـدان اويـن گذشـتة
خوف انگيز دستگيري و شکنجة برادرم را تداعي ميکرد .آن روز جمعه ،غمگين گوشـة
سلول نشسته بودم که ناگهان کسـي دريچـة «چشـمي» سـلول را بـاال زد و اسـمم را
پرسيد و دلداريم داد که «نگران نباش! به زودي ميايي پيش ما».
ويدا! چند روز بعد تو را در بند عمومي اوين از نزديک شـناختم .آن روز هنـوز
حرفت تمام نشده دوستانت صدايت کردند .سر وکلة نگهبان پيدا شده بود .اما با همان
يک جملة دلگرم کنندهات سرحال آمدم.
 71شهريور ما هنوز در سلول بوديم و از همه چيز بيخبر .اما از لحن هراسـان
نگهبان که ميگفت« ،اين مذهبيها ميخواهند حکومت اسالمي برقرار کنند» ،معلـوم
بود که اوضاع شتابان رو به تغيير است .سر و صداي بازي و تفريح زندانيان بند عمومي
از توي حياط هم از ابهت و سنگيني فضاي سلول ميکاست .هر بار که از پشت سـلول
صداي سرودهاي رزمـي وگفتگوهـايي را مـي شـنيدم کـه معلـوم بـود خطـاب بـه مـا
«انفرادي» هاست ،احساسي اطمينان بخش و خوشايند بهم دست ميداد.
انتقال به بند عمومي اوين تجربة بزرگي برايم بـود .در فضـاي گـرم و سـرزندة
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بيست سي نفرة بند ،مسائ سياسي و رابطة بين زندانيان و طرز تصميمگيريهـا را از
نزديک تجربه کردم .در کالسهاي کتاب خواني چند نفره کلي چيز آموختم .توانسـتم
با چند تا از زندانيان قديمي و سرشناس از نزديک آشنا شوم … گرچـه خـودم هـي
وقت نتوانستم از جزوة مجاهدين انشعابي که به خاطر آن به زندان افتاده بودم ،توضيح
روشني به همبنديهايم بدهم.
روزهاي پربار و سرشار بند اوين ،ديري نپاييد .انقالب نزديک ميشد ،بـيآنکـه
شتاب تغيير و تحوالت براي ما چندان ملموس باشد .عصر دوم آبان داشتيم تو حيـاط
واليبال بازي ميکرديم وقتي نگهبان از باالي پله ها اسم هشت نه نفر ،و از جمله اسـم
تو را براي آزادي خواند ،يکباره در بهت و سکوت فرو رفتيم .انگـار چنـين انتظـاري را
نداشتيم .قراين و شواهد را نديده بوديم يا نميخواستيم ببينيم؟ فکر ميکـرديم همـه
چيز فريب است ،ميخواهند چند نفر را که چند ماهي بيشتر به آزاديشان نمانـده آزاد
کنند و بقيه را نگهدارند .شما ها اعتراض کرديد و حاضر نبوديد از بنـد بيـرون برويـد.
سرانجام پس از پافشاري و توضيحهاي سر نگهبان کـه «بـه زودي همـه آزاد خواهنـد
شد» ،غمگين و گريان با هم وداع کرديم و باالخره از بند بيرون رفتيد .شب بود .مانده
بوديم يازده نفر ،تنها زنداني قديمي صديقه بود .از سرما و خالء وجود شـما کـز کـرده
بوديم گوشة اتاق .من از شدت گريه و غصه تمام شب را با ميگرن شديد سرکردم.
بعد اً از برادرم شنيدم که در زندان مردان ،درسـت بـرخالف مـا ،بـا پـايکوبي و
سرود خواني به استقبال آزادي ميرفتند.
ويدا! روز بعد در روزنامهها مصاحبة کوتاه تو را خوانديم که گفتـه بـودي فقـط
کساني که پايان محکوميتشان نزديک بوده آزاد شدهاند و خيليها در زندان ماندهانـد.
عکس و نام زندانيان ديروز و مصاحبة تو در روزنامهها و خوانـدن آن در زنـدان همـه و
همه براي ما تصور ناپذير بود .اتفاقها همه به خواب و خيال ميمانست.
يک ماه بعد ،عصر سـوم آمر ،مـا را هـم آزاد کردنـد ،بـا اتومبيـ بـه در خانـه
رساندند و يک رسيد تحوي هم از خانواده گرفتند .صديقه که شيرازي بود شـب را در
خانة ما گذراند .تازه آن شب بود که توانستم با خيال راحت بيانية انشعاب مجاهدين را
با صديقه به دقت بخوانم.
از فردا براي آزادي برادرم و زندانيان محکوم به ابد رفتم پشت در زندان قصـر.
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ما خانواده ها همه نگران بوديم از اين که هرلحظه اتفاق غير مترقبـهاي بيفتـد ،اوضـاع
برگردد يا کودتا شود و پيش از هر چيز باقي مانـدة زنـدانيان را دسـته جمعـي اعـدام
کنند .تا دير نشده بايد کاري مي کرديم .براي در خواست آزادي همة زنـدانيان مرتـب
جلو دادگستري جمع ميشديم ،با کـانون وکـال مـذاکره مـيکـرديم و… روز بـه روز
تعدادمان بيشتر مي شد ،خيلي از مردم و زندانيهاي تازه آزاد شده هم بـه خـانوادههـا
ميپيوستند.
سرانجام روز شنبة هفتة آخر آمرماه ،به تحصن روي آورديم .شب را در يکي از
اتاق هاي کانون وکال در طبقة سوم دادگستري مانديم .ولي هنـوز چنـد روز از تحصـن
نگذشته راهروها و راه پلهها از جمعيت پرشده بود.
از روز دوم کارها را بين خودمان تقسيم کرديم .من جزو کميتـهاي بـودم کـه
مسئول تهيه و تقسيم غذا بود .کساني هم رابط بـا بيـرون و جـذب همبسـتگي بـا مـا
بودند ،هم خبر رسان و خبرآور .مهدي سامع را به ياد ميآورم که لحظهاي آرام و قـرار
نداشت .هميشه در رفت و آمد بود با بستههاي نان در زير بغ و خبرهاي اميد بخـش.
اغلب هم بـا همراهـاني از زنـدانيان سياسـي آزاد شـده وارد مـيشـد .مـواد غـذائي و
کمکهاي مالي ،بيشتر از طرف زندانيهاي سابق به کميته تحوي داده مـيشـد و مـا
آن را بين تحصنکنندگان ،که گاه از صد و پنجاه نفر هـم بيشـتر مـيشـدند ،تقسـيم
ميکرديم .سازماندهي کارها ،تهية شعارها ،رابطه با کانون وکال و غيره همـه در دسـت
زندانيان سابق و خانواده هاي فداييان و مجاهدين بود .شـعارهاي شـفاهي و پالکاردهـا
هم حول فداييان و مجاهدين دور ميزد » :درود بر فدايي ،سالم بر مجاهد!» « ،زنداني
فدايي آزاد بايد گردد» و…
از اين که در آن تحصن ساير جريانها و زندانيان سياسي به رسميت شـناخته
نميشدند ،تعجب ميکردم .خودم در اوين زندانيهايي را ديده بودم که مخـالف مشـي
مسلحانه و طرفدار الگوي چين بودند .چندين بار کوشش کردم بقيه را قانع کنم که از
شعارهاي عامتر مث «زنداني سياسي آزاد بايد گردد!» که شعار مردم هم بود ،استفاده
کنيم .اما پافشاري من تا به آخر هم به نتيجه نرسيد .اولين بار بود که نشانههاي عـدم
مدارا و مرزبندي با حقوق انسـاني را بـه تلخـي حـس مـيکـردم .امـا در آن لحظـات
احساسها و واکنشها پايدار نبودند .سير رخدادها آنقدر شتابان بود و هيجانانگيز کـه
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فرصت انديشيدن و تأم باقي نميگذاشت .حتي نميتوانسـتيم همـة اخبـار را دنبـال
کنيم .ما جوانتر ها خسته و کوفته ،دائم مشغول رفـت و روب ،تهيـه و تقسـيم غـذا و
جمع و جور کردن بوديم.
فــرار شــاه را در  22آمر در روزنامــههــا خوانــديم .از پــايين کشــيده شــدن
مجسمه هاي شاه از طريق صحنة تکان دهنده و خشونتبار سرِ کنده شدة مجسـمهاي
که آخوندي زير عبايش براي ما تحصنکنندگان هديه آورده بود ،با خبر شديم.
شب  51دي ،هنگامي که آخرين زنـدانيان روي دوش مـردم وارد دادگسـتري
شدند ،حتي فرصت اين را نيافتم که چند کالمي با برادرم مهدي صـحبت کـنم .فقـط
وقتي همديگر را در آغوش گرفته بوديم به شوخي گفت« ،خوب شد کـه سـبب خيـر
شدم و تو هم ميتواني نام زنداني سياسي را يدك بکشي!»
تمام شب را در هيجان و شادي و رفت و آمد جمعيت به صـبح رسـانديم .روز
بعد اصغر ايزدي از طرف فداييها و مسعود رجوي از طرف مجاهدين پيام خواندند و از
همانجا همگي يکسره رفتند به بهشت زهرا ،قطعة  55معروف به قطعة شهدا.
ما چند جوان مانديم .خسته و خواب آلود مح تحصن را تميز کرديم و تحوي
داديم .با سردردي شديد بازگشتم به خانه ،در انتظار برادرم.
وقتي مهدي به خانه بازگشت ،شاهد صحنة تلخ روبرو شدن مادرم بـا او بـودم.
مادرم بعد از سالها انتظار ،پسرش را باز نشناخت .مرتـب مـيگفـت« ،خيلـي خـوش
آمديد ،بفرماييد بنشينيد!»
سال  ،21شبي که نگرانِ سرنوشت برادرم ،از پشت ديوار بند در سکوت صداي
شليک تکتيرهاي خالص به زندانيها را ميشمردم ،به خـودم مـيگفـتم« ،بهتـر کـه
مادرم دچار نسيان شد و از اين صحنههاي تلخ بيخبر ماند!»

نامههاي پدرم
سلطنت
پن ساله بودم که پدرم عليرضـاخان اعظمـي ،از سـران طايفـة بيرانونـد را در
منزل بروجرد دستگير و به تهران بردند .تاريخ دقيق دستگيري پدرم يادم نيست .فکـر
ميکنم حدود سال  7572بود .اما يادم هست که مرتضي خان و نصرتاهللخان از اقـوام
نزديک و جوان ما را هم همراه پدرم دستگيرکردند.
سه روز از دستگيري پدرم نگذشته بود که يک ماشين باري با چند تـا نظـامي
جلوي در خانة ما ايستاد ،گفتند پدرم در تهران خانه گرفته و همه بايد برويم پيش او.
مادر نصرت اهلل خان ،عجيده خانم داد و بيداد راه انداخت که «خودش کجاست که شما
آمدين دنبال ما؟»
عجيده خانم ،عمة پدرم زنِ کارآمد و معتبري بود که در تصميمگيريهاي اي
نقش مهمي داشت و در غياب مردان ،رئيس خانواده به حساب ميآمد .اما سـرپيچي و
مقاومت بـيفايـده بـود .بـه زور اثـا مـا را بـار کردنـد .مـادرم کـه بعـد از طـالق از
معين السلطنه  -حاکم لرستان منصوب رضا شاه  -با سه فرزنـد پسـر ،زنِ پـدرم علـي
رضا خان شده بود در خانه ماند و من همراه عجيده خـانم و چنـد تـن از خويشـان بـا
همان ماشين باري رفتيم به تهران .يادم نميآيد چند روز طـول کشـيد تـا بـه تهـران
رسيديم .اما يادم هست که خيلي به من سخت گذشت ،راه تمامي نداشت .بـه تهـران
که رسيديم ما را بردند توي يک زندان .نمي دانم کجاي تهران بود .خيلي بزرگ بـود و
پر از درخت با يک حوض بزرگ و حياطهاي تو در تو و پر از اتاق .دو تا اتاق هم به مـا
دادند .اما اثا را ريختند تو يک انباري و فقط رختخوابها را براي ما گذاشتند.
روزها يکي از نگهبانها ما را مي برد تو حياط ،مث يـک گـردش علمـي مـا را
ميگرداند .دورتا دور يکي از حياطها پر از اتاقهايي بود تنگ که درش را باز ميکردي
شبيه به کمد سه طبقه بود .نگهبان ميگفت« ،زنهاي خراب رو مينـدازن تـوي ايـن
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اتاقها و درش رو ميبندن».
من از اين اتاقها خيلي ميترسيدم ،اما هي وقت هي زني را در آن نديدم.
يک روز آمدند دنبال عمهام عجيده خانم ،هرجا ميرفـت مـرا هـم بـا خـودش
ميبرد .ديدم توي حياط يک نفر با سبي زرد و کاله مشـکيِ شـير و خورشـيدي روي
صندلي نشسته .سپهبد امير احمدي بود ،بهش ميگفتند امير سپهبد .جلو عمهام تمام
قد بلند شد و سالم کرد .اين قدر اين ماجرا و حرفها ميـان کسـانم تکـرار شـده کـه
خوب يادم مانده که عمهام گفت« ،چه سالمي! چه عليکـي! جوانمرديـت کجـا رفـت؟
قول و قرارت کجا رفت؟ بچههام رو چه کردي؟»
امير سپهبد دستهايش را گذاشت روي چشمهايش و گفت« ،چشـم درسـت
ميشه! بچههات همه سالمند و سالمت!»
چشمهايش زرد بود .مرا با دستهاي گندهاش کشيد و به زور بوسيد .هم بـدم
آمد ،هم ازش ميترسيدم.
بعد از دو سه روز ما را دوباره با گاري و اثاثمان بردند بـه يـک خانـه در محلـة
چراغ برق ،نزديک زندان کالنتري در ميدان توپخانه .ستوان جواني رئيس زندان بـود و
هر جمعه به ما مالقات ميدادند .اول نمـيدانسـتم مالقـات يعنـي چـه .در سـاختمان
کالنتري از داالن درازي ميگذشتيم تا ميرسـيديم بـه اتـاق مأمورهـا و بعـد پـدرم را
مي آوردند .رئيس زندان و مأمورها هر دفعه مرا به زور ميبوسـيدند و مـن خيلـي بـدم
ميآمد .از همة آنها بدم ميآمد
بعد از ساليان دراز هر وقت از آنجا رد ميشدم ،ياد آن روزها و پدرم ميافتادم.
اما حاال چند سال است که در آن مح مترو ساخته اند و ديگر کالنتري و زندان قابـ
شناسايي نيست.
خوب خاطرم هست که اول بار پدرم به عمهام گفت« ،يـک نامـه بـه رضاشـاه
بنويس و ازش بخواه که نصرتاهللخان و مرتضيخان رو که نوجوانن آزاد کنه».
بعد با اجازة آن ستوان جوان نامه را خودش نوشت و داد به عمهام .مدتي بعـد
از آن نامه نصرتاهللخان و مرتضيخان را که شانزده هفده سال بيشـتر نداشـتند ،آزاد
کردند.
عمهام هر روز براي پـدرم غـذا مـيپخـت ،دسـت مـرا مـيگرفـت و قابلمـه را
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مي برديم به زندان .هر از چند روز هـم مـي رفتـيم بـه محلـي کـه اسـمش َارگ بـود.
نمي دانم اداره بود يا خانة رؤساي ارتش .يک رئيسي آنجا بود که مرتب به عمهام قـول
ميداد و ميگفت همه را به زودي آزاد ميکنند .اما يـک روز کـه رفتـيم ارگ عمـهام
روي يک تابلوي بزرگ خواند که ديگر هي کس را آزاد نميکنند .تازه خيلي از خانها
و روساي ديگر اي را هم دستگير کرده بودند .بعد از آن ديگر مالقات هم به ما ندادند.
چند روز بعد که عمه ام داشت غذاي پدرم را درست ميکرد ،دو سرهنگ سررسيدند و
گفتند« ،به دستور امير سپهبد ،شما رو بايد ببريم مشهد».
عمهام هر چه کرد غذا را نگرفتند .يک ماشـين لنـدرورِ روبـاز آوردنـد ،اسـباب
اثاثة ما را ريختند توي ماشين و ما را سوار کردند و بردند به مشهد .مدتي بعد هـم بـا
قاطر و اسب از راه کوه و گردنه تبعيدمان کردند به کالت نادري .هر روز مـيرفـتم تـو
حياط و کوه بزرگ و درخت کهن سال را که با سي کنده شده بـود و کنـار رودخانـة
کم آبي روي زمين افتاده بود ،نگاه ميکردم .ديگر هي وقت پدرم را نديدم.
نامه هاي پدرم که مي رسيد بـا اشـتياق بـه چيزهـايي کـه نوشـته بـود گـوش
مي کردم .از اين که مرتب سفارش مرا ميکرد که درس بخوانم و بيسواد نمانم خيلـي
خوشم ميآمد .نميدانم چه مدت درکالت مانديم ،شش ماه يا يک سال که دو بـاره بـا
اسب و قاطر ما را برگرداندند به مشهد .خوب يادم هست که مرا تمام راه کول کردنـد.
در مشهد يک روزي ديدم همه دارند زاري و شيون ميکنند .از يکي از زنها پرسـيدم،
«دده چرا همه گريه ميکنن؟» گفت« ،پدرت رو کشتن» من هم شروع کردم به گريه
کردن ،اما نميفهميدم کشتن يعني چه.
پدرم و شوهر عمهام و چند تن ديگر از کسانمـان را اعـدام کـرده بودنـد و در
روزنامه هم نوشته بودند .يکدفعه همة خواب و خيالهايم برباد رفته بود .مني که قـرار
بود درس بخوانم و بعد بفرستندم به خارج يکدفعه تنهـا مانـده بـودم .پـدرم را کشـته
بودند و مادرم هم نبود .پدرم در مناسبات ايلياتي بزرگ شده بود و بيست و سـه سـال
بيشتر نداشت ،ولي آدم بسيار فهميده اي بود .در آن زمـان کـه تحصـي کـردن زنـان
مسئله بود ،پدرم به فکر تحصي کردن من در خارج بـود .چهـرة جـوان و چشـمهـاي
مهربانش هميشه يادم هست .در وصيتنامهاش از من و تک تک فرزندان عمه و عموهـا
نام برده بود و سفارش کرده بود که همة بچهها درس بخوانند و تحصي کنند.
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اما بعد از آن اعـدامهـا و از دسـت دادن سـران خـانواده مجبـور شـده بـوديم
امالكمان را به قيمت ارزان اجاره بدهيم .ديگر پول و پلهاي نداشتيم تـا راحـت همـة
بچهها درس بخوانند .من هم هنوز دوکالس درس نخوانده بودم کـه حصـبه گـرفتم و
ديگر نتوانستم به درسم ادامه بدهم .دو سه سال هم پيش مـادرم بـودم .امـا بـا اقـوام
مادرم احساس غريبگي ميکردم.

آزادي سي چنه مونَه!
سال  7521که رضا شـاه از ايـران رفـت و عمـويم مرتضـيخـان ،رئـيس ايـ
بيرانوند آزاد شد و برگشت ،مرا برد پيش خـودش .بـاوجود سـن کمـي کـه داشـتم از
هوشنگ پسرکوچک عمويم ،به خاطر اين که مادرش مريض شده بود ،مث بچة خودم
مراقبت ميکردم .پانزده سالم بودم که با پرويزخان از اقوام پـدريام کـه بيسـت و دو
سالش بود ازدواج کردم .پدر او را هم اعدام کرده بودند و خيلي سـختي کشـيده و آدم
محکمي شده بود .فرزند سوم ما محمد که به دنيا آمد تازه دنـدان عقـ در آوردم .بـه
قول يکي از آشنايانم ،با ورود محمد عق هم به خانة ما آمد .ده تا بچه آوردم و همه را
سالم و با اخالق و درسخوان بزرگ کردم .نه کور و کچ  ،نه چـالق و َشـ  .از عمـهام،
عجيده خانم که زن شجاع و دانايي بود خيلي چيزها ياد گرفته بودم .از همان سـالهـا
ميان خويشان ضربالمث بودم.
همة بچههايم را خوب بزرگ کردم تا رسيدند به دانشگاه .هوشنگ پسـرعمويم
که از همة بچه ها بزرگتر بود در دانشگاه اصفهان دکتر شد و در خرمآباد يک مطب باز
کرد .اما مگر ما را راحت ميگذاشتند .بچههايم را که با آن همه زحمت و عشق بـزرگ
کرده بودم ،يکي يکي دستگير کردند .اهالي لرستان را هم خيلـي آزار و اميـت کردنـد.
دوتا از دخترهايم ،زيبا و فرشته و پسرم فريدون در دانشگاه اهـواز درس مـيخواندنـد.
پسرم فريدون را اول از همه به خاطر رد و بدل کتاب با دوستش امامي گرفته بودنـد و
در زندان شهرباني اهواز زنداني بود .ماهي يکبار تنهايي با اتوبوس از خرمآباد ميرفـتم
اهواز براي مالقات .در مالقات همه جور زنداني بود .بيشترشان عرب بودند و ايـن قـدر
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سر و صدا بود که اصالٌ نميتوانستم با فريدون حرف بزنم .يـک دفعـه کـه رفتـه بـودم
مالقات ،پشت در زندان گفتند فريدون نيست .بـه هـردري زدم ،فايـده نکـرد .گفتنـد
نيست که نيست .با حال خراب برگشتم خرمآباد .هنوز خسـتگي راه از تـنم در نرفتـه،
شنيدم هوشنگ در کوهها مخفي شده .ميدانستم کـه مأمورهـاي سـاواك هـي وقـت
راحتش نميگذاشتند .دائم مراقب بودند ،توي مطب ،توي اتاق عم  .مثـ نياکـاناش،
اين قدر او را اميت کردند که عاصي شد و زد به کوه .يک نامه هم پست کرده بـود بـه
ساواکيها که«شما نگذاشتين من زندگي راحتي داشته باشم ،من هـم پـدر شـماها رو
در ميآرم!»
من خودم نامه را نديده بودم ،ولي اهالي اين طور ميگفتند .ميگفتنـد فريـده
همسرش را هم با خودش برده .بچههاي دو سه سـالهاش شـيرين و بهـرام هـم مانـده
بودند پيش عمويم .داشتم دق ميکردم .روزگارم سياه شده بـود .تنهـا کـه مـيمانـدم
گريه ميکردم و دعا دعا ميکردم ،فرجي بشود .اما جلو بچههـا خـود داري مـيکـردم
مبادا دلشان بگيرد .جلوي مردم يک کالم حرف نميزدم .نميخواستم غـرورم بشـکند.
از اين ور نگران هوشنگ بودم ،اما حرفي نميزدم .هوشنگ را خودم بزرگ کرده بودم،
بچه ام بود .خيلي هم قبولش داشتم .آدم درستکار ،مردم دوست ،باسـخاوت و شـجاعي
از آب درآمده بود .ميدانستم که اهالي او را خيلي دوست دارند و به او کمک ميکننـد
و نمي گذارند دست ساواك بيفتد .از آن ور نميدانسـتم چـه باليـي سـر پسـر بـزرگم
فريدون آورده اند .شب تا صبح تو حياط چرخ ميزدم و خواب به چشمم نميرفت .امـا
ظاهرم معلوم نبود .همسرم پرويزخان ،برخالف من نمي توانست ظاهرش را نگهدارد ،از
غذا افتاده بود ،فقط قرص ميخورد و آب ،حوصلة هي کاري را هم نداشت .همة کارها
با من بود .مجبور بودم به هم ه چيز برسم .هم به او برسم ،هم از کساني که يک بند به
ديدن ما ميآمدند ،پذيرايي کنم .هر روز خانهمان پر ميشد و خالي ،اقوام و اهالي ايـ
از راه دور ميآمدند به ديدن ما.
بعد از يک ماه و خردهاي فريده همسر هوشنگ را هـم کـه از کـوه رفتـه بـود
مشهد ،دستگيرکردند .وقتي خبر دستگيري او را شنيدم ديگر نتوانستم جلـو خـودم را
بگيرم .اين قدر بيتابي کردم که بيحال افتادم .وامانده بودم با دوتا بچة کوچک او چـه
کنم؟ دلم به اين خوش بود که دختر بزرگتـرم فريـده را کـه حاملـه اسـت ،نخواهنـد
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گرفت .دست کم او ميتوانسـت کمـک مـن باشـد .ولـي چنـد روز نگذشـته او را هـم
گرفتند .گويا سکههايش را داده بود براي کمـک بـه فعاليـتهـاي سياسـي هوشـنگ.
دخترم را جلوي چشم خودم گرفتند .دلم آتش گرفت وقتي ديدم پسـر سـه سـالهاش
روزبه را هم با خودش برد .بعد از يک روز ساواك روزبه را برگرداند خانه .بچه يـکبنـد
گريه ميکرد و بهانة مادرش را ميگرفت .نميدانستم چه طور آرامش کنم .دو روز بعد
دخترکوچکترم فرشته را هم در اهواز گرفتند و پسر بزرگترم محمد را در يزد .آن دو را
برده بودند به کميتة مشترك در تهران .دختر ديگرم زيبا و همسرش توک را هـم کـه
از ماه عس به دزفول برگشته بودند ،با هم گرفتند و بعـد از مـدتي آوردنـد بـه زنـدان
بروجرود.
جايي که تبدي شده بود به شکنجهگاه فرزندانم ،درست همان جايي بـود کـه
سيزده نفر از خويشاوندانم ،از جمله معـينالسـطنه ،حـاکم لرسـتان ،عموهـايم و پـدر
همسرم ،شيرمحمدخان را دار زده بودند .ميديدم تمامي آن چه به سرمان آمـده بـود،
اينبار دارد براي بچههايم تکرار ميشود .با چه نگرانـيهـا و اميـدهايي تـک تکشـان را
بزرگ کرده بودم.
مانده بودم من و بچههاي کـوچکتر ده دوازده سـالة خـودم و پسـر سـه سـالة
دخترم و بچه هاي سه ساله و شش سالة هوشنگ .سرگردان بودم و پر از دلشـوره .امـا
سعي ميکردم جلوي بچهها به روي خودم نياورم.
در بروجرد که مالقات نميدادند ،باالخره راه افتادم رفتم تهران ،بـه ايـن اميـد
که يک بازجو يا کسي را پيدا کنم و ببينم چه بر سر بچههايم آوردهاند .در تهران جا و
مکاني هم نداشتم ،جز يک خانه که اجـاره داده بـوديم .رفـتم پـيش مسـتأجر و ازش
خواستم اج ازه بدهـد چنـد شـبي در آنجـا بمـانم کـه بـا دسـت و دلبـازي پـذيرفت.
پنجشنبهها از صبح تا شب مي رفتم دمِ درِ کميتة مشـترك ،بلکـه خبـري از بچـه هـا
بشنوم .جز من خانوادههاي ديگري هم بودند .زمستان شده بود و ما مجبور بوديم روي
برف تو پياده رو از سرما اين پا و آن پا کنيم .يک پايم بروجرد بود يک پايم تهران ،امـا
از مالقات خبري نبود .دخترم فريده در بروجرد وضع حم کرده بـود ،بـازهم مالقـات
نميدادند .آخرهاي سال  35بود که يک روز شنيديم همه را يکجا منتق کردهانـد بـه
تهران .بعد از مدتي از کميته تلفن کردند که بروم بچة فريده را بگيـرم .راه افتـادم بـه
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طرف تهران ،روزبه پسرش را هم با خودم بردم .در کميته تازه ايراد هم ميگرفتند کـه
چرا اسم پسر فريده را روزبه گذاشته ايم .بازجوها خيلي کوتهبين بودند و من هم هـي
وقت ازشان نميخوردم .گفتم ،اين نام را سر درحمامها و بيمارستانها هم نوشـتهانـد،
اسم کوچه هم هست .رسولي برگشت گفت« ،خودت رو هم بايد ميگـرفتن تـا از ايـن
بلب زبونيها نکني!»
گفتم« ،چه بهتر ،من و پدرشون رو هم بگيرين .بدون بچهها آزادي سـي چنـه
مونَه!»
فريده يواشکي نيشگونم گرفت که ساکت بمانم ،آخر آرش و رسولي بـازجويش
بودند و ميترسيد.
اما وقتي نازي ،دختر فريده را بغ گرفتم بغض گلويم را گرفت ،بس کـه بچـه
الغر و ضعيف بود .بدتر از همه ،هي چيز هم نميخورد .خدا عمـرش را زيـاد کنـد ،از
دستش بيچاره شده بودم .غذا نميخورد و يکبند گريه ميکرد .از روزبه و نازي ديگـر
نمي توانستم يک لحظه هم جدا شوم .هر وقت ميرفتم به تهران براي مالقـات آنهـا را
هم با خودم ميبردم .اما از مالقات خبري نبود .از صبح مـيرفتـيم پشـت در اويـن تـا
عصر .همسرم نازي را بغ ميکرد و دست روزبه را هم ميگرفت .من هم لباس اضافي،
آب جوش و شير و غذا و غيرة بچهها را مـيريخـتم تـوي کيـف و بـه دنبـال آنهـا راه
مي افتادم .ماشين هم نداشتيم با ماشين کرايه و پاي پياده خودمان را ميرسـانديم بـه
اوين .با يک بچة شيري و يک بجة سه سـاله تـوي خـاك و خـ و کثافـت پشـت در
ميمانديم تا عصر ،هي کس هم ما را تحوي نميگرفت .خسته و کوفته برمـيگشـتيم
به خانه .هر بار هم بچهها مريض ميشدند .سرما ميخوردند يـا اسـهال مـيگرفتنـد و
استفراغ مي کردند .تا با هزار زحمت و دوا درمان ،حالشان بهتر ميشـد نوبـت مالقـات
بعدي ميرسيد و دوباره راه ميافتاديم .باز روز از نو روزي از نـو .خانـهمـان هـم کـه از
مستأجر پس گرفته بوديم ،هميشه پر بود از اقـوام و دهقـانهـايي کـه بـراي مالقـات
کسانشان مجبور بودند بيايند به تهران و بايد از آنها پذيرايي مـيکـردم .ديگـر حـال و
روزي برايم باقي نمانده بود.
زمستان گذشت و عيد شد ،بازهم به ما مالقـات ندادنـد .يـک بـار بـه رسـولي
گفتم« ،آخه رحم و مروت داشته باش ،زندگي باال و پايين داره! هميشه پشت به زيـن
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نميمونه!» رسولي با خنده و لحن آهنگيني ،بشکنزنان گفت« ،فعالٌ که پشت به زيـن
است ،هر وقت زين به پشت شد ،فلنگ رو ميبنديم ،فلنگ رو ميبنديم!»
بعضي خويشان و اقـوام کوتـهبـين ،پشـت سـر دخترهـايم لغـز مـيخواندنـد
که«دختر که کمونيست نميشه! يعني چه؟» بعضي هم پشت سر حرف در ميآوردنـد
و بد مي گفتند ،کساني هم اصالٌ جرأت نميکردند به ديدن ما بيايند .البته خيليها بـه
ديدة احترام به ما نگاه ميکردند که باعث سربلندي ما ميشد .ولي من به اين حرفها
کاري نداشتم .به دخترها و پسرهايم اعتماد داشتم .خودم تربيتشان کرده بودم.
بعد از مدتي ،پسرم محمد از طريـق خـانوادههـا بـراي مـا پيغـام فرسـتاد کـه
ميتوانيم برويم به مالقاتش در زندان جمشيديه .جمشيديه مخصوص زندانيان ارتشـي
بود ،محمد در دورة خدمت سربازي دستگير شده بود .من و پدرش پاشديم و رفتيم به
تهران .روز يکشنبه اي بود که خودمان را رسانديم به زندان جمشيديه .بردندمان تـوي
يک سالن بزرگ که کلي زنداني روي پتو نشسته بودند بـا فالکـس چـاي و خـوراکي،
مث سيزده بدر .محمد را که ديدم خيلي خوشحال شدم .او از شکنجههايي کـه شـده
بود ،چيزي به من بروز نداد .من هم سعي ميکـردم روحيـة خودمـان را خـوب نشـان
بدهم و از افت و خيز زندگي و موقتي بودن روزهاي سخت حرف بزنم .بعدها فهميـدم
که چه شکنجههاي سختي را از سر گذرانده .دفعة بعـد کـه رفـتم مالقـاتش آوردنـش
پشت توري .انگار يک زنداني فرارکرده بود .از آن به بعد بچههايم را فقط پشـت تـوري
ديدم.
باالخره بعد از يک سال و خردهاي بچههايم را خرد خـرد آوردنـد بـه بنـدهاي
مختلف قصر .محمد پنجشنبه و يکشنبه مالقات داشت ،فريدون شـنبه و چهارشـنبه،
سه دخترم شنبه و دوشنبه .ديگر ماندم تهران .چارهاي نداشتم .تقريباٌ هر روز بـا دوتـا
بچه پشت در اين زندان و آن زندان بودم .همسرم هم هـر از چنـد گـاهي همـراه مـن
ميآمد .بيشتر وقتها تنها بودم ،با يک بچه بغلم و يک بچـه بـه دسـتم و يـک کيـف
سنگين رو شـانه ام .سـاعت هفـت هشـت صـبح راه مـي افتـادم بـا اتوبـوس خـودم را
مي رساندم به قصر .تشريفات کنترل و بازرسي و به صف ايستادن و غيره چنـد سـاعت
طول ميکشيد تا نوبت به ما برسد .توي سرما ،توي گرما مجبور بوديم منتظـر بمـانيم.
تازه چه مالقاتي! بعد از ساعتها انتظار ،يک ربع مالقات پشت توري يا پشت شيشـه و
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پر از سر و صدا .اصالٌ نميفهميدم چه ميگويند و چه ميخواهنـد .بـا خسـتگي و سـر
درد برمي گشتم خانه ،تازه مجبور بودم از آن همه قوم و ايلياتي پذيرايي کـنم .پـول و
پله اي هم نداشتيم .حقوق بازنشسـتگي شـوهرم  2311تومـان بـود و مقـداري هـم از
امالکمان درآمد داشتيم .اما آمد و رفت به خانهمان زياد بود .خوب! آن وقتهـا ارزانـي
بود ،اما راستش نمي دانم با آن همه مهمان که گاه به سي چه نفر مـيرسـيدند چـه
جوري سر ميکرديم .بچـههـايم مرتـب سـفارش مـيکردنـد چيـزي برايشـان نبـريم.
ميگفتند همه چيزها توي زندان تقسيم ميشود بين همـه .فقـط مـادر و خواهرهـاي
دامادهايم که ميآمدند مالقات ،چيزهايي براي آنها ميآوردند .ما براي بچـههـا خيلـي
کم مي برديم .يک بار که براي محمد سبزي برده بودم و چندتا سير هم اليش گذاشته
بودم ،سبزيها را از من نگرفتند .هرکاري کردم نگرفتند که نگرفتند.

همان در و ديوارها
بعد از يکسال و خرده اي همه را دادگاهي کردند و به دو تا از بچههايم و فريده
زن هوشنگ ابد دادند .به بقيه هم دهسال و پانزده سال .شبي که خبر حکم بچههـا را
ال بـه روي خـودم
شنيدم تا صب ح نخوابيدم .اما صبح کـه شـد جلـوي کوچکترهـا اصـ ٌ
نياوردم .فقط دلم خوش بود به اين که دستشان بـه هوشـنگ کـه مثـ پسـرم بـود
نرسيده.
آخرهاي سال  32بود که سياوش پسرعمهام را از توي زندان بـرده بودنـد سـر
چند جسد که هوشنگ را شناسايي کند .يکي ا زجسدها را نشان داده بود و گفته بود،
« 31در صد دکتره!» اما بعداٌ در زندان به بچهها گفته بود که هي يـک از نشـانههـاي
هوشنگ را روي جسد نديده .به اين خاطر گفته  31در صد تا براي دسـتگيريش نيـرو
بسي نکنند .ميخواسته آنها را گول بزند .يک روز هم که نوبـت مالقـاتش بـا بچـههـا
همزمان بود ،يواشکي به اشاره به من گفت« ،اگر گفتن دکتر کشته شده ،باور نکنين!»
تا سال  32روزگار سختي بر ما گذشت .از يک طرف هي وقت معلوم نشد ،بـر
سردکتر چه آمد و از طرف ديگر نگران سرنوشت بچههايم بودم که به ابد و پانزده سال
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محکوم شده بودند .در اين ميان دامادم هم که فقط به خاطر رابطـة فـاميلي دسـتگير
شده بود ،عفو نوشته و آزاد شده و در صدد بود زن بگيرد .ساواك هم دخترم فريـده را
مي برد به محضر تا رضايت دهد .با اين که دخترم خودش قصد جدايي داشـت ،امـا بـا
آن همه گرفتاري هر بار که او را دست بسته ميبردند به محضر ،دلم بيشتر ميگرفـت
و سخت آزرده مي شدم .هر روز هم با دو تا بچة کوچک پشت ايـن در زنـدان و آن در
زندان .همسرم هم حوصله اش از آن همه دردسر به سر آمده بود و ديگر در تهران بنـد
نميشد .باالخره اسبابها را جمع کرديم و برگشتيم به بروجرد .بعد از چند ماهي کـه
به دور از بچه ها و بدون مالقات در بروجرود بودم ،شبي خواب ديدم که فريده دختـرم
و چند دختر ديگر با کالهي برسر از تنوري تاريک بيرون آمدند .پرسـيدم« ،ايـن تنـور
چيست روله؟» گفت« ،اين تنور ابده!»
از خواب پريدم .از آن وقت ديگر مطمئن بودم که بچههايم آزاد ميشـوند .امـا
هي کس خوابم را باور نميکرد ،جز خودم .اين بار که رفتم تهران به مالقـات بچـههـا
ديدم که همه چيز عوض شده .انگار شپش افتاده به جان بازجوها ،بـه جنـب و جـوش
افتاده بودند .آرش تا مرا پشت در زندان قصر ديد با لحني متعجب پرسيد« ،اين دختر
هنوز اين جاست؟»
گفتم« ،مگر دستگيري او دسته گ جنابعالي نبوده؟»
گفت « ،کار من؟ يا کار خودشون؟»
بعد از مدتي سر و کلة رسولي پيدا شد .انگار از همه جا بيخبـر پرسـيد« ،تـو
هنوز با اين بچه اين جايي؟» گفتم« ،کار شما از اين بهتر که نميشه! اين هـم روزگـار
من است »...
بعد که رفتم توي اتاق مالقـات از فريـده شـنيدم کـه صـليب سـرخ رفتـه بـه
ديدنشان .اما مرتب سفارش ميکرد که با بازجوها دهـن بـه دهـن نشـوم .مـيترسـيد
تالفياش را سر آنها در بياورند.
روزي که به مالقات محمد رفتم گفتم« ،شما به زودي آزاد ميشين» پرسـيد،
مگر از راديوهاي خارجي خبري شنيدهام .گفتم« ،نه ،همين جوري خودم ميگم»
خنديد و گفت« ،خر سز که رت ،ايما هم مييايم» منظورش از خر سـبز ،شـاه
بود که اگر دررفت ما هم ميآييم.
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يک بار ديگر هم خواب آزادي دختر کوچکترم فرشته را توي يک بيابان ديدم.
اما هي کس خواب هاي مرا باور نکرد ،تا انقالب شد و دانه دانه همه بچههـا برگشـتند
به خانه .ديگر خيالم راحت شد.
اما هنوز آب خوش از گلويم پايين نرفته بـود کـه دوبـاره آوارة درب زنـدانهـا
شدم .همان مح هاي آشنايي که در زمان رضا شاه خويشانم را به دار آويختند ،محـ
شکنجة فرزندانم در دورة محمد رضا شاه شد ،با انقـالب هنـوز مـزة شـادي بـه کـامم
ننشسته بود که بازهم درست در همان مح بچههايم را به بند کشيدند .امـا ايـن بـار
چهار فرزندي را که به علت سن و سال پايين در دورة شاه از بند جسته بودنـد ،روانـة
زندان کردند تا هي کس در خانوادهام از زندان و شکنجه بينصيب نمانـد .اينبـار هـم
من ماندم و همان زندانها با همان در و ديوارها ،با اين تفاوت که نگهبانها و بازجوهـا
را به جاي سرکار و آقا و دکتر ،برادر و حاج آقا خطاب ميکردند.
اما هرگز باورم نمي شد که پسرم فريدون را هم دوباره به زندان بيندازند .با اين
که خودم هراسان و نگران سرنوشت او بودم ،اما نامهاي برايش نوشتم که با ايـن شـعر
شروع ميشد :پسرم مشکلي نيست که آسان نشود  /مرد بايد که هراسان نشـود .روزي
که دخترهايم ازم پرسيدند« ،دلت ميخواهد ندامت کند و آزاد شود يا اعدام؟» اگر چه
همة اميدم اين بـود کـه ورق برگـردد و پسـرم سـالم بـه خانـه بـازگردد ،امـا گفـتم،
سرشکستگي ميان مردم را براي هي کس آرزو نميکنم ،تا چـه رسـد بـراي فرزنـد و
جگرپارهام .فريدون را هم در سال  27اعدام کردند .ياد مردانگي و مهربـانيهـايش کـه
ميافتم ،اشکهايم سرازير ميشود.

يادداشتي ديگر
داد بيداد نخستين مجموعهاي است که سرگذشت شک گيري زندان سياسـي
زنان را در دهة پيش از انقالب ،از زبان بخشي از زندانيان آن دوره روايت ميکند.
ويژگي کتـاب در ايـن اسـت کـه خـاطره و برداشـت يـک نفـر نيسـت ،بلکـه
دربرگيرندة تجربههاي  51تن از زندانيان و تعدادي از خانوادههاي آنان است ،بـا افکـار
سياسي گونهگون و ديدگاههاي متفاوت ،که در روايتهاي خود بازميگويند.
ويژگي ديگر کتاب ترتيب زمـاني يـا  chronologiqueآن اسـت .جلـد اول بـا
دستگيري سه زن در آغاز مبارزة مسلحانه در تابستان  7531شروع ميشود و با آزادي
دو زنداني در اواي سال  32پايان مييابد.
اين درست زماني است که رژيم شاه با تشکي حزب رستاخيز و انحالل احزاب
رسمي ايران نوين و مردم ،سياست سرکوبگرانة شديدتري را در دستور قرار داد.
از آن پس ،جامعة ايران به طور رسمي و قانوني به جامعهاي تک حزبي تبـدي
ميشود و مخالفت سياسي در چارچوب قانوني نيز ممنوع ميگـردد .حتـي طرفـداران
نظام هم اجازة ابراز نظري خالف سياست رسمي نداشتند.
اثر اين استراتژي سياسي در زندانها ،به شک نظاممند شـدن شـکنجه و آزار
زندانيان و باال رفتن ميزان محکوميتها بود .صدور احکام ابد و اعدامِ زندانيان زن براي
نخستين بار به اجرا درميآيد .حتي آزاد نکردن زندانيان پس از پايان دورة محکوميـت
رسميت مييابد.
جلد دوم با اجراي اين استراتژي و کشتار 1زنداني سياسي مرد ( 1نفر از گـروه
بيژن جزني و دو زنداني مجاهد) در  21فروردين سال  32شروع ميشود و با گشـودن
در زندانها در آستانة انقالب سال  31پايان مييابد.
بدين ترتيب جلد  7و  2رويهم شک گيري و وضعيت زنـدان زنـان را در مـتن
رخدادهاي يک دهه پيش از انقالب حکايت ميکند .دههاي که بارزترين نشانههاي آن
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سرکوب و خفقان بيسابقهاي است که توسط ساواك در ابعادي شديدتر و فراگيرتر بـر
مخالفان سياسي اعمال ميشود .دورهاي که حتـي خوانـدن و رد و بـدل کتـابي نظيـر
عزاداران بي غالم حسين ساعدي يا پاشنه آهنين جک لندن جرم شناخته ميشـود و
شکنجه و زندان را به همراه ميآورد .قدرت حاکم امکـان انديشـيدن و فکـر کـردن را،
حتي در سطحي ابتدايي ،از جوانان تشنة آگاهي سلب ميکند.
در نيمة دوم اين دهه ،يعني از سال  32رژيم حاکم با اجراي سياستي جديـد،
در سرکوب و ارعاب گامي فراتر ميگذارد .اين درست همزمان اسـت بـا بهـره بـرداري
ساواك از ماجراي تغييرايدئولوژي درون مجاهدين براي ايجاد شکاف و خصومت ميـان
مذهبيهاي افراطي و نيروهاي کمونيست و مجاهدين.
در پي علني شدن تغيير ايدئولوژي بخشي از مجاهدين و تصفيههـاي خـونين
دروني ،ساواك روحانيون طرفدار خميني و اعضاء هيئـت مبتلفـه را از سـاير زنـدانيان
جدا ميکند و در اوين امکانات رفاهي و کتابخانهاي ويژه در اختيار آنان قرار مـيدهـد.
برگزاري کالسهاي تفسير قرآن و علوم ديني را بـراي آنهـا مجـاز مـيشـمارد .بـدين
ترتيب زمينة صدور اولين فتوا عليه کمونيستهـا و مجاهـدين ،توسـط روحـانيون از
درون زندان فراهم ميشود.
سياست و روشي که حاکميت در عرصة زندان اعمال مـيکـرد ،بازتـاب همـان
سياستي بود که در مقياس جامعه در جهت تقويت جريـان هيئـت مبتلفـه و حاميـان
خميني و سمت و سوي بعدي رخدادهاي سياسي نقش مهمي بازي کرد.
در آن زمان ،تقريباٌ همة گروههاي سياسي ،جريـانهـا و گـرايشهـاي فکـري،
حتي در زندانها ،به رغم آنکه از اولين قربانيان اين سياست بودند بـه پيامـدهاي ايـن
سياست و زمينة به قدرت رسيدن روحانيت توجه نکردند.
طي آن سالها ،مبارزة مسـلحانه عليـه رژيـم شـاه ،از سـويي متـأثر از فضـاي
جهاني ،و از سوي ديگر ناشي از جواني و آرمانگرايي اکثريت فعاالن سياسـي ،روشـي
مسلط بود .ساير اشکال مبارزه ،در آن فضاي خفقان و سرکوب ،به حاشيه رانـده شـده
بود و در عم امکان بروز نداشت.
در اين دوره عم انقالبي بر انديشه و نظر ارجحيـت داشـت .شـهادت يـا فـدا
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شدن ،ارزشِ واالي سياسي پيدا کرد .مقوالتي نظيـر فرديـت و حقـوق بشـر محلـي از
اعراب نداشت .واژة روشنفکر از همه سو ،از سوي کمونيستها ،مجاهدين و مذهبيهـا
و البته ساواك به دشنام سياسي بدل شده بود.
روشن است که در چنين فضايي پيشبيني سرنوشت شوم جنبش آزاديخواهي
مردم ،به آساني ميسر نبود.
بيگمان اگر دادِ بيداد در آستانة انقالب نوشته ميشد ،از آنچه امـروز
ميبينيم ،متفاوت ميبود.
فکر جمعآوري روايات زنان زندان سياسي پس از بيسـت سـال در مهـن مـن
شک گرفت:
 پس از استقرار جمهوري اسالمي با تمامي پيامدهايش. پس از بارز شدن شکست جريانهاي چپ. پس از فروپاشـي شـوروي و اردوگـاه سوسياليسـم «واقعـاٌ موجـود» کـهروزگاري در صف مدافعان آن بودم.
 پــس از روشــدن بــيش از پــيش اســناد جنايــات اتحــاد شــوروي و همــةکشورهاي وابسته به آن .جناياتي که با توجيه مبارزة ايدئولوژيک ،مبـارزه
عليه امپرياليسم جهاني ،مبارزه عليـه دشـمنان خلـق و ...بـر مـردم ايـن
کشورها اعمال ميشد.
 پس از پرسشهاي بسيار و بحرانهاي فکرياي که در اين سـالهـاي پـرنشيب پشت سر گذاشته بودم.
 و باالخره پس از آنکه بازنگري به گذشته در مهن من بـه امـري ضـروريبدل شده بود.
بازنگري نه فقط به مفهوم مرور خاطرات گذشته .بلکه به معنـاي فـرا رفـتن از
چارچوبهاي بسته و از پيش تعيين شده .به معناي تأکيد بر اهميت نقد و جسارت در
انديشيدن.
در اين رهگذر ابتدا دچار بحران و ترس از نفي باورهايي شـدم کـه در گذشـته
در دفاع از آن يا در اشاعة آن سهيم بودم .طرز فکري که حتي جنايـت و کشـتار را در
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اردوي چپ به اشکال مختلف توجيه ميکرد يا به توطئه امپرياليسم جهاني ،دشـمنان
و ضد انقالب نسبت ميداد ،به آساني دگرگون نميشد.
تازه نوبت نگراني از سوء استفادة دشمنان در صورت بازگو کردن واقعيت بـود.
اما باالخره بر نگرانيها و دلهرهها چيره شدم و در پي فهميدن آنچه که بودهايم و مـن
نيز در آن سهيم بودم برآمدم .و از آنجا که در مسـير زنـدگي سياسـيام ،دورة زنـدان
جايگاه ويژهاي داشت ،بازنگري به آن دوره مهنم را فراگرفت .دورهاي که در حصارهاي
تنگ زندان ،همه چيز از خشونت و بيداد دستگاه ساواك گرفته تا باورهاي فرهنگي و
تنگ نظريهاي سياسي با شدت و حدت بيشتري جريان داشت و پر رنگتر و عريانتر
بروز مييافت.
با اين حال نخواستم به تجربههاي شخصي خودم بسنده کنم .تجربههايم براي
ترسيم کم و بيش معنا داري از آن دوران پرجوش و خروش کافي نبود.
پس ،برآن شدم که روايت و برداشت همبندان سـابقم را نسـبت بـه آنچـه در
کنار هم زيسته بوديم ،بشناسم .چه همخوان با طرز فکر خودم ،چه نـاهمخوان بـا آن.
مهم برايم اين بود که در حد ممکن از گونهگوني تجربهها و تنوع افکار بهـره بگيـرم و
در صورت امکان اين تجربهها و برداشتها را در اختيار ديگران قرار دهم.
روشن است که اين همه با نگاهي امروزي و با فاصلة بيست و چند ساله بـازگو
ميشوند .و طبعاٌ براي من با پرسشهاي بسياري همراه بودهاند.
پرسشهايي که برايم اهميت ويژهاي داشت اينها بودند:
 با گذر سالها چه موضوعي ،چه رخدادي ،چه جنبهاي از زنـدان در يـاد ومهن هريک از همبندانم ،زندهتر باقي مانده و خواهان بازگو کردن آن هستند.
 همبندانم چه خاستگاه اجتماعي و فرهنگي داشتهاند. هر يک از ما با چه انگيزههايي آگاهانه و با چه طـرز فکـري بـه کارهـاييدست زديم که از نظر ساواك جرم شناخته ميشد .آيا به عواقب آن آگـاه
بوديم؟
 با چه گروه سياسي يا افراد در ارتباط بوديم؟ ميزان دانش و آگاهي سياسي ما ،به هنگام دستگيري چه قدر بود؟ -نگاه و طرز فکر امروزين ما ،از نظر سياسي و از نظر ارزشهاي اخالقـي و
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فرهنگي چه تفاوتي با نگاه و طرز فکر ديروزمان دارد.
 و اينکه همبندان از رفتار و کردار خود مـن در آن سـالهـا چـه بـه يـادميآورند ،و امروز چه قضاوتي نسبت به آن دارند.
بسياري ديگر از اين دست پرسشهايي که برايم مطـرح بـود بـا همبنـدانم در
ميان گذاشتم و گفتگوها را در نواري ضبط کردم .بازنويسي و تنظيم ايـن گفتگوهـا را
چندين بار تغيير دادم .سرانجام مضمون گفتگوها با تأييـد کتبـي راويـان ،بـه صـورت
روايتهايي درآمدند که در اين کتاب ميخوانيد .اگر چه ميان آنچه راويان خواستهانـد
بگويند با آنچه که من برداشت و به خواننـده منتقـ کـردهام و آنچـه کـه خواننـده دلـش
ميخواهد بشنود و بفهمد يا خيال ميکند فهميده ،فاصله زياد است.
با اين همه ،در اين روايتها به موضوعها و مساي مختلفـي برمـيخـوريم کـه
بيشتر دلمشغولي راوي بـوده و بـا ديـدگاه ،فرهنـگ و تجربـة شخصـي خـود بـه آن
پرداخته است .تنوع روايتها و گونهگوني تجربهها و برداشتها در همين جاست.
در عين حال هر روايتي قائم به ذات و مستق از ديگر روايتهاست .به ايـن
مفهوم که هي روايتي در تأييد يا تکذيب روايتي ديگر نيست .تا پـيش از چـاپ جلـد
اول کتاب ،گفتگوهاي اصلي با همة راويان به پايان رسيده بود و هي يک از همبنـدان
از مضمون روايت ديگري اطالع نداشت.
استقالل روايتها و گونهگوني برداشتها و ديدگاهها ،تصويري همه جانبهتـر از
آنچه ما به عنوان سياست و مبارزة سياسـي در نظـر داشـتيم بـه دسـت مـيدهـد .بـا
قوتها ،ضعفها و نارساييهايش .تصويري که بر متن فضاي سياسي حاکم بر آن دوره
شک گرفته است.
در پايان اين را هم بگويم که با تهيه و تنظيم ايـن کتـاب ،مـن نيـز زنـدان را
دوباره زيستم ،با دلهرههـا و نگرانـيهـايش .ايـن را هـم بهتـر فهميـدم کـه آدمـي در
وضعيتهاي دشوار از چه ظرفيتهاي نهفتهاي براي پايداري برخوردار است ،بـيآنکـه
در پي قهرماني باشد يا اسطوره شدن.
با اين همه ،تجربة زندان را با بـازگويي آن ،نمـيتـوان بـه تمـامي بـه ديگـري
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منتق کرد .زماني با مشاهدة شقاوتهاي شکنجهگران ساواك ،از خود ميپرسيدم حد
سبعيت و درندگي انسان تا کجاست؟ امروز با آشکار شدن آنچه بـر سـر هـزاران هـزار
زنداني در زندانهاي جمهوري اسالمي طي  23سال گذشته آمده ،ميتوان گفـت کـه
سقوط آدمي نهايتي ندارد.
باشد که انتقال تجربـة بـيدادهـا ،در هـر شـکلي از بـيداد ،بتوانـد افـقهـاي
گستردهتري به روي جامعة ما که قرنها زير فشار استبداد سياسي و فرهنگ ريشه دار
سنتي -مذهبي زيسته ،بگشايد.
ويدا حاجبي تبريزي
پاريس ،خرداد  -7535ژوئن 2112

پيوست

آمار

تعداد کل زندانيان سياسي زن از سال  7531تا ( 7531بر پايه بررسي و
اطالعات ما)  111نفر
سن  517نفر از زندانيان
کمتر از  73سال

73

2%

بين  73تا  23سال

731

25 %

بين  22تا  53سال

32

21 %

باالي  53سال

72

2%
2

کودکاني که در زندان متولد شدند
شغل  215نفر از زندانيان
محص

21

77 %

دانشجو

772

25 %

ليسانسيه

71

2%

پزشک ،دندانپزشک ،داروساز

77

2%

پرستار

1

5%

معلم ،ناظم ،استاد

22

71 %

کارمند ،شاغ

21

77 %

خانه دار

71

1%

202

کساني که در زندان ديپلم دبيرستان گرفتند

71

کساني که در زندان سواد آموختند

3

محکوميتها
محکوميت  71سال

27

محکوميت  77تا  73سال

1

محکوميت ابد

73

محکوميت ابد  23 +و 53

2

زير شکنجه ساواک کشته شد
فاطمه اميني

 23مرداد 32

مجاهد

زير شکنجه ساواک يا در درگيري کشته شدند
معصومه طوافچيان

سال 33

سازمان انقالبي

مهوش جاسمي

سال 33

سازمان انقالبي

در زندان اعدام شدند
منيژه اشرف زاده

 5بهمن 32

مجاهد

اعظم السادات روحي آهنگران

 1شهريور 33

فدايي

زهرا آقا نبي قلهکي

 21آمر 33

فدايي

کساني که عفو نوشتند

53

202

55

در جمهوري اسالمي دوباره به زندان افتادند
زندانياني که بعد از آزادي در جمهوري اسالمي اعدام شدند
اشرف احمدي

سال 21

اعظم صادقي بناب

سال 21

ايران خاکساري

سال 22

روح انگيز دهقاني

سال  33يا 21

معصومه شادماني

سال 21

الدن بياني

سال 21

زهرا موالفقاري

سال  15پس از آزادي
خودکشي کرد .زير فشار و
شکنجه دچار بيماري رواني
شده بود.

زندانياني که بعداز آزادي دردرگيري جانباختند:
چريکهاي فدايي خلق ايران
نادره احمدهاشمي

اوائ سال 32

نزهت السادات روحي آهنگران

 2تير 32

فرشيده فرجاد راد

مهر 32

فاطمه افدر نيا

 2بهمن 32

زهره مدير شانه چي

 23ارديبهشت 33

ميترا بلب صفت

 23ارديبهشت 33

پري دخت (غزال) آيتي

 71فروردين 32

202

مجاهدين خلق ايران و مجاهدين مارکسيست -لنينيست
اکرم صادق پور کلوري

سال 35

صديقه رضائي

 73دي 32

سرور آالدپوش

 1مهر 33

سيمين تاج جريري

 23مهر 33

فاطمه تيف تکچي

 71آمر 33

ليال زمرديان

 72دي 33

محبوبه متحدين

 73بهمن 33

اشرف ربيعي

بهمن  21در جمهوري اسالمي

بتول دزفولي

سال  21در جمهوري اسالمي

فرشته ازهدي

ارديبهشت  27در جمهوري اسالمي

مهين رضائي

سال 21

فروغ جاويدان

جانباختگان زن در درگيريها از  7531تا 7531
فدايي

22

مجاهد

1

جانباختگان در اثر انفجار و غيره
باختگان
در اثر انفجار و غيره

2

نقشههاي زندان
بريدة مطبوعات و اعالميهها

212

213

210

طرح کلي زندان قصر که پرويز نويدي به ياري حافظه خود ترسيم کرده است
5
3
1

4

خيابان سرباز

7
11
8

11
9

14

11 13

ميدان جلوي زندان قصر
 -7نحستين و دومين بند سياسي زنان و زندان جنحه و جنايي زنان از سال  31تا 33
 - 2آموزشگاه
 - 5آشپزخانة زندان
 -1زندان شمارة  7و  8شامل بندهاي 2و 5و 1و 3و 1
 - 3زندان مجرد
 - 1بهداري زندان
 - 1حمام زندان
 - 8زندان جنحه و جنايي شمارة 7
 - 2ساختمان انگشت شماري
 -71زندان جنحه و جنايي زنان
 -77سومين بند سياسي زنان از سال  33تا دي 31
 -72قسمت اداري زندان قصر
 -75دفتر رئيس زندان قصر
 -71فروشگاه زندان قصر

جاده قديم شميران (شريعتی)

6

1

211

212

212

212

واژه نامة زندان

آبلمبو :اصطالحي که بازجوها در مورد
کسي که زير شکنجه ،پس از مقاومت

در بسته نياز به دفع ادرار يا مدفوع
داشت.

زياد ميشکست ،بکار ميبردند .يعني
زنداني شکنجه شده به صورت آنار
آبلمبويي در ميآمد که با يک تلنگر
ميترکيد و هر چه در درون داشت
بيرون ميريخت.

انفرادي :مترادف با سلول تک نفره بـود.

آپولو :دستگاهي مخصوص شکنجه که
به شک صندلي آهني دستهداري
تعبيه شده بود .زنداني را روي صندلي
مينشاندند ،دستها و پاهايش را در
حلقهاي اهنين پرس ميکردند ،کالهي
آهنين بر سرش ميگذاشتند که
صورتش را تا گردن ميپوشاند .در
چنين وضعيتي به پاهايش شالق
ميزدند .زنداني اگر فرياد ميزد،
صدايش با طنيني هولناك در کاله
ميپيچيد .شايع بود که اين دستگاه از
سوئد خريده شده است.

آنتن :کسي که براي پليس خبر
چيني ميکرد .اصطالح راي در زندان
مردان.

مدت زمان به سر بردن در انفرادي بـر
حســب جرمــي بــود کــه بــازجو بــراي
زنداني تعيين ميکرد.
بريده :کسي که از فعاليت سياسي خـود
پشيمان بود.
بند :مجموعهاي از اتاقها يا سلولها که
تعدادي زنداني بر حسـب جـنس (زن
يا مرد) ،نـوع جـرم (سياسـي يـا غيـر
سياسي) و مـدت محکوميـت در آنجـا
نگهداري ميشدند.

پروچيني :نامي که طرفـداران مبـارزة
مســلحانه در مــورد کســاني بکــار
ميبردنـد که از الگـوي چـين بـراي
مبارزه در ايران پيـروي مـيکردنـد.
يعنــي از الگــوي محاصــرة شــهرها از
طريق روستاها.
پوشش :کسي که به زندگي در خانـهاي
تيمي ،ظاهري عادي ميبخشيد.
پوشش علني :کسي که به طـور علنـي
زندگي ميکرد ،ولي با سازماني مخفي
در ارتباط بود و امکانات در اختيـار آن
قرار ميداد.

آويزان کردن :در جريان بازجويي
زنداني را از طريق حلقة فلزيِ
دستبند ،طوري آويزان ميکردند که
تمام وزن بدن به کتفها و م دست

تکنويسي :در جريان بـازجويي زنـداني

اضطراري :کسي که در مح يا سلولي

را وادار ميکردند اطالعات خـود را در
مــــورد دوســــتان و آشــــنايانش در

منتق ميشد.

222واژه نامه

برگــههــايي جداگانــه بنويســد .شــرح
فعاليت سياسي يکي از اين دوسـتان و
آشنايان تکنويسي بود.
تکي :تکي کسي بودکه به صورت فـردي
و خــارج از جمــع (کمــون) مايحتــاج
زندگي خود را تأمين ميکرد .اصطالح
ويژة زندان مردان.
جاسازي :محلي براي مخفي کردن اشياء
يا نوشتهها و جزوههاي ممنوعه.
جمع :اصـطالح خـاص زنـدان زنـان ،بـه
معناي اکثريت زندانياني کـه مقـررات
بند را براي همه تعيين ميکردند.

جيرهاي :در زنـدان زنـان بـه کسـاني
گفته ميشد که دچار بيماري بودند
و به تشخيص پزشـک بنـد از مـواد
غذايي بهتـر و بيشـتر نظيـر شـير،
گوشــت ،عس ـ و غيــره برخــوردار
ميشدند .بقية زندانيان ،طبق مقررات
بند ،به ندرت حق استفاده از اين گونه
مــواد را داشــتند .در زنــدان مــردان
برخالف زندان زنان ،فقـط در صـورت
کمبــود برخــي مــواد ،بــراي بيمــاران
اولويت جيره قائ ميشدند.

جيرة شالق :بازجو بـراي وادار کـردن
زنــداني بــه دادن اطالعــات ،تعــداد
معيني جيـرة شـالق روزانـه بـراي
زنداني تعيين ميکرد .مث  21يا 51
ضربه شالق در روز به مدت  7يا  2ماه

و از اين قبي .
در تور افتادن :کسي کـه ندانسـته وارد
محلي ميشد که زيـر نظـر و مراقبـت
پليس بود.
دستبند قپـاني :يکـي از دسـتهـاي
زنداني را از پشتِ کمر و دست ديگر را
از باالي شانه با دستبند بهـم وصـ و
وزنهاي از آن آويزان ميکردند .طـوري
که کتفها و قفسـة سـينه زيـر فشـار
وزنـه بـه حـالتي از گسـيختگي دچــار
ميشد.
رابط :کسي بود که ميان يک محفـ يـا
سازمان با اعضاء يا کساني که ماي بـه
عضويت بودند در ارتباط بود.
روزکاري :اصطالحي خاص زنـدان زنـان
به معنـاي کسـي کـه وظيفـة رفـت و
روب ،تحوي گرفتن غذا و آماده کردن
سفره و غيره را طي يک روز به عهـده
داشت .در زندان مردان بـه جـاي ايـن
اصطالح ،واژة کارگر به کار ميرفت.

زندان عادي :زندانِ مربوط به جرمهاي
جنحه و جنايي و غير سياسي.
زنان عادي و مردان عادي :به زندانياني
گفته ميشد که به جرمي غير سياسي
به زندان افتاده بودند.
زير اعدامي :زندانياي که در دادگاه بـه
اعدام محکوم شـده بـود ،امـا حکـم او
هنوز قطعيت نداشت.
زير بازجويي :زندانياي که بـازجويي او
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هنوز به پايان نرسيده بود.
زير هشت :اصطالح خاص زندان مـردان
بــه معنــاي محوطــة دفتــر رئــيس،
افسرنگهبان و نگهبانهـا .زنـدانيان در
ايــن مح ـ بازخواســت و در مــواردي
شکنجه نيز ميشدند.

زيــر هشــتي :زنــدانــياي کــه بــراي
زندانبانان جاسوسي ميکرد.
سـفرة معــدهايهــا :سـفرة مخصــوص
بيماراني که غالباٌ دچـار بيمـاريهـاي
گوارشي بودند .در زندان مردان گفتـه
ميشد سفرة مريضها.
سلول :محلي در بسته در ابعـادي  7/3و
 2/3متر مربع براي نگهداري يک نفـر.
ولي به دالي مختلـف گـاه تعـداد بـه
چند نفر ميرسيد.

طوالني ،بـه زبـان بازجوهـا مثـ انـار
آبلمبو ميشد.
شهردار :کسي که از طرف زنـدانيان بـه
عنوان مسئول ادارة امـور داخلـي بنـد
انتخاب ميشد .پيش از سال  32بجاي
واژة شهردار از واژة کموندار استفاده
ميشد.

عفوي :کسي بود که از فعاليـت خـود
اظهار پشـيماني و درخواسـت عفـو
ميکرد
فاالنژ :اصطالحي خاص زندان مردان که
پـس از مارکسيسـت شـدن بخَشــي از
سازمان مجاهدين خلق راي شد و بـه
مذهبيهاي افراطي گفته ميشـد کـه
بر اساس نجس و پاکي وساي زنـدگي
خود را از ساير زندانيان جدا کردند.

سلول عمومي :سلولي که تمـام شـرايط

فــرن  :ک ـتِ رســمي زنــدان بــه رنــگ

سلول انفرادي بـر آن حـاکم بـود .امـا
مساحت آن بزرگتر از سلول انفـرادي
و تعـــداد زنـ ـدانيان در آن از دو نفـــر
بيشتر بود.

خاکســتري يــا ســرمهاي .در مــوارد
جابجـايي زنـدانيان فـرن را بـه جــاي
چشمبند روي سر زنداني ميانداختند،

سم دار :اصطالح خاص زنـدان زنـان .در
مــورد کســي بــه کــار مــيرفــت کــه
مشکوك به همکاري با ساواك بود.
سياسي کار :به کسي گفته ميشـد کـه
مخالف عمليات مسلحانه بود.
سين جيم :سئوال و جواب.
شکســته :کســي کــه زيــر شــکنجهاي

قرار :ديدارِ مخفيانـة سياسـي در محلـي
امن.
سوختن قرار ،گذشـتن سـاعت و زمـان
قرار.
قرار سالمتي :عالئم و نشانههايي که از
طريــق آن ،اعضــاء ســازماني مخفــي
متوجه ميشدند که ديدار يـا مالقـات
با عضوي ديگر بدون مانع است.
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کتــابخواني :تفسـير و تشــريح مضــمون
کتابي يا مقاله يا نوشـتهاي در جمعـي
چند نفره.

همچنــان در زنــدان بســر مــيبــرد.
همچون انجيري کـه بـه روايـت دخـو
قزوينـــي" :انگـــور بـــوده چالنـــدن،
خشخاش بهـش پاچانـدن ،تـو آفتـاب
خشکاندن ،چوب تو کـونش چپانـدن،
تازه شده گالبي".

کمون :زندگي جمعـي زنـدانيان .اعضـاء
کمون از تغذيه و امکانـات رفـاهي بـه
طور برابر بهرهمند ميشدند.
در سال  37 – 32بعد از بحثي طوالني
در زنــدان مــردان ،ايــن تعريــف بــراي
کمون به دست آمـد :کمـون واحـدي
اســت سياســي  -صــنفي متشــک از
مبــارزيني کــه در اســارت رژيــم بســر

مشياي :به کسي گفتـه مـيشـد کـه

کالس :بحـث و گفتگـوي چنـد نفـره در
زندان ،در زمينههاي مختلف از جملـه
مسائ سياسي.

ميبرند ،کمونيار مسئول رتق و فتق
امور روزمـرة کمـون و کمـوندار بـه
عنــوان مســئول مــالي و ادارة کمــون
انتخاب ميشد.
پس از سرکوب زندانيان مرد در  3تيـر
 ،32اســتفاده از واژة کمــون جــرم بــه
حساب آمد و کسي کـه از ايـن حکـم
سرپيچي ميکرد شکنجه ميشد .از آن
پس ،واژة شهردار جاي کمونيـار بـه
کار گرفته شد.
کوچة بنـد :راهروهـايي جنبـي کـه در
کميتة مشترك به راهروي اصـليِ هـر
طبقه ،وص ميشدند.
گالبي :در زندان زنـان بـه کسـي اتـالق
ميشد که بـه رغـم پايـان محکوميـت

طرفدار پيگير مشي مسلحانه بود.
ملي کشي :اصطالحي است که در زندان
مردان به معناي ماندن در زنـدان بعـد
از پايان محکوميت به کار ميرفت.
منفعل :کسي که از فعاليت سياسي کنار
کشيده بود.
نادم :کسي که از فعاليت سياسـي خـود
پشــيمان بــود و آن را اعــالم و تبلي ـ
ميکرد.

