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مقدمه
هيچ گاه نمي شود از نگاه امروز، ديروز را خواند و تفسير كرد. گذشته و حال و 
آينده در خودشان تعريف و تفسير مي شوند، حتي آدمهايشان. چون شرايط، تفكر 

و موقعيت متفاوت است. اگر غير از اين نگاه بكنيم بي انصافي كرده ايم. 
فداكاري  آن  و  ستايش.  قابل  و  است  ثابت  زمانها  همة  در  چيز  يك  اما 
صادقانه براي آزاديست. اين است كه انسان را فراتر از هر قهرماني و شجاعتي 

تعريف مي كند. 
 اين كتاب، گذري كوتاه بر وقايع سالهاي 1360و 1363 در زندان كرمان 
و  اسير  زندانيان  مقاومت  و  رزم  از  خاطراتي  ثبت  و  بازگويي  شامِل  مي باشد. 
جنايتهاي رژيم آخوندي. با من در اين كتاب همراه شويد، يقينًا شما هم اين را 
حس خواهيد كرد كه عميقترين قسمت قلبمان و ناب ترين ارزشهايمان به آنهايي 
تعلق دارد كه براي آزادي جان باخته اند و آنهايي كه پرچم مبارزه براي آزادي را 

در فراز و نشيب اين سه دهه در اهتزاز نگه داشته اند. 
الزم به ذكر است كه برخي اسامي در كتاب مستعار ميباشد. 

فروغ گلستان
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راز شب

)1(

تابستان داغ 1360 است. ساِل تحصيلي سوم راهنمايي را در شهر بافت كرمان1 
پشت سر گذاشته ام. چهار برادر و دو خواهر دارم. مادرم خانه دار و بسيار مذهبي و پدرم 
قصاب است و آن قدرها در قيد  و  بند مذهب نيست. جزء طبقة متوسط جامعه محسوب 
مي شويم و هم  و  غم خانواده ام كار و تحصيل است. جز برادرم حميد و من كه مشغول 
تحصيل هستيم، ديگر اعضاي خانواده فارغ التحصيل شده و مشغول كار هستند. پدرم 

است.  ايران  شرقي  جنوب  در  كرمان  استان  مركز  و  ايران  بزرگ  شهرهاي  از  كرمان    -1
شهرستان كرمان از شمال با استان خراسان از غرب با شهرهاي زرند و رفسنجان و از جنوب با 
بم هم مرز است. به دليل نزديكي كرمان به كوير لوت، اين شهر در تابستان گرم و در زمستان 
شبهاي بسيار سردي دارد. در قرن بيستم قالي بافي صنعت عمده كرمان را تشكيل مي داد. 
شهر كرمان از لحاظ گردشگري داراي ارزش ويژه يي است. مسجد جامع، مجموعه تاريخي 
از نقاط  بازار كرمان  باستاني و ديدني آن مي باشد.  آثار  از جمله  گنجعلي خان و حمام وكيل 
ديدني شهر است و از نظر بزرگي و معماري در ميان بازارهاي ايران خاص و مثال زدني است. 
بازار به مشام مي رسد اشاره كرد.  از خصوصيات ويژه آن مي توان به بوي زيره كه در سراسر 
شاعران بزرگي چون خواجوي كرمان و اوحدالدين كرماني را داشته است. دانش و فرهنگ و 
ميزان تحصيالت در اين شهر باال بود و درصد زيادي از مردم كرمان داراي تحصيالت عالي 

هستند. مزار شاه نعمت اهلل ولي از عرفاي بنام، در شهر ماهان كرمان قرار دارد. 
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هميشه مي گويد: “رنج و زحمت مي كشيم كه شما يك چيزي بشويد، آدم عالف بدرد 
زنده بودن نمي خورد“. از روزي كه يادم مي آيد پدرم هر روز چهار صبح از خواب بيدار 
مي شود، و هفت شب به خانه برمي گردد. تا شش سالگي هر شب برايم يك قصه مي گفت 
او  با يك حقة هميشگي مرا خواب مي كرد.  بيدار هستم  و وقتي مي ديد كه همچنان 
مي گفت: فروغ چشمهايت را ببند كه خواب توي آن نرود و بعد از اينكار من خوابم مي برد 
و شبهاي بعد همان قصه تكرار مي شد، آخرش نفهميدم كه پايان قصه چه بود و به كجا 

رسيد.
 مادرم در حاليكه سفرة صبحانه را جمع مي كرد گفت: كتاب را بگذار كنار و تا هوا 
خنك است حياط را جارو كن. به حياط بزرگ خانه نگاه كردم و با دلخوري گفتم: حياط 
كه تميز است! ساعت هشت صبح مشغول جارو زدن شدم. بعد از نيم ساعت كنار حوض 
نشستم  با دستم موجي بر آب حوض ايجاد كردم. تصاوير لرزان درختان همراه با عطر 
گل ياس كه مثل پيچكي زيبا بر تن سپيدار خانه تنيده بود، نگاه مرا از حوض به سمت 
سپيدار كشاند. هميشه سرسبز و  زيبا و با آن قامت بلند نگاهم را با خود به آسمان مي برد. 
نگاهم از آن باال از آسمان به حوض آب برگشت و دستم را تا آرنج در حوض آب كردم 
كه سر سپيدار را لمس كنم. خنكاي آب احساس خوبي را به من منتقل كرد.   شير آب را 
باز كردم و به پاشوية حوض كه حاال مثل يك جويبار كوچك، آب در آن جاري بود خيره 

شدم. با خودم گفتم: چرا اينقدر دلم گرفته است. چرا منتظر و نگران هستم؟ 
صداي در خانه كه آمد بلند شدم. حميد وارد شد. كنار حوض آمد و نشست. رنگش 
او نگاه مي كردم دستم را گرفت و در كنار خودش  به  ايستاده  پريده بود هم چنان كه 
نشاند. رد نگاهش را گرفتم كه روي درختهاي آنسوي حياط متوقف شده بود. بيتاب بودم. 
درحاليكه اشك در چشمانش حلقه زده بود به آب حوض خيره شد و گفت: مهريار را دستگير 
كرده اند، زير شكنجه است. وقتي اشك را در چشمانم ديد با اشاره به)اعضاي خانواده( 

گفت: جلوي اينها به روي خودت نياور وگرنه فضا براي كارهايمان بسته مي شود. 
هنوز از شوك خبر دستگيري مهريار بيرون نيامده بودم كه برادرم احمد كه آن 
دوران حزب اللهي بود از اتاق بيرون آمد و وقتي حميد را مشغول صحبت با من ديد گفت: 

خبرهاي تازه داري؟ 
حميد گفت »نه!« و به طرف اتاق راه افتاد. خودم را مشغول ادامة جاروي حياط كردم 
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كه احيانًا مورد سؤال قرار نگيرم 
كارم كه تمام شد به اتاق رفتم. حميد مشغول جمع كردن لباسهايش بود با تعجب 

به او نگاه كردم كه گفت: من شب با بچه ها مي روم. 
ـ من چه كار كنم، اينجا بمانم؟ 

ـ فعاًل تو نمي تواني از خانه بيرون بيايي، من  هم نمي خواهم آنها بفهمند. ساعت 
11شب از در پشتي مي آيم و ساكم را از تو مي گيرم. 

وقتي فكر كردم كه از امشب حميد ديگر در خانه نيست، گلويم را بغضي سنگين 
بعد چطور  به  اين  از  با سختي گفتم:  نريزم.  بود كه اشك  اين  تمام تالشم  مي فشرد. 

ببينمت؟ 
بعد از كمي مكث، حميد ساكش را كنار گذاشت و به من گفت: بيا بشين.

به چشمان اشك آلود من نگاه كرد و گفت: من و تو كه بايد حتمًا همديگر را ببينيم. 
من به آنها مي گويم مدتي به كرمان مي روم، ولي در واقع همين  جا هستم و با هم فعاليت 
مي كنيم. تمام وقت بايد با بچه ها كار كنيم ولي با اين وضعيت خانه نمي شود، خودت كه 

مي بيني مگر نه؟
ـ نفسم را به آرامي بيرون دادم و حرفش را تأييد كردم.

ـ شرايط با قبل متفاوت شده بايد با وضعيت جديد منطبق شويم. سرم را تكان دادم 
ولي هنوز منقبض بودم.

ـ فروغ يك چيز را مي داني؟ كساني كه يك هدف دارند، در يك مسير آنهم مسير 
آزادي حركت مي كنند، هيچوقت از هم جدا نمي شوند، حتي اگر ماهها يا سالها همديگر 

را نبينند.
حميد درست مي گفت ولي من در موقعيتي نبودم كه بتوانم اين حقيقت را درك كنم، 

سكوت كردم و او فهميد كه اين حرفها االن مشكل مرا حل نمي كند.
براي اينكه من را از خودم بيرون بكشد و سختي اوضاع را بيشتر يادآوري كند گفت: 

حتمًا سري به مژگان بزن، فكر كنم وضعيت مهريار خيلي براي او سخت است. 
ـ  باشه حتمًا سراغش مي روم. 

نمي دانم چه  آماده كنم،  را  بايد خودم  با خودم فكر كردم  و  آمدم  بيرون  اتاق  از 
روزهايي در پيش خواهد بود. 
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من آخرين فرزند خانواده هستم و حميد برادرم با پنج سال تفاوت سني با من نقش 
برايم  او  از بچگي، حضور  ويژه يي در زندگي ام داشته و دارد. فوق العاده دوستش دارم. 
مساوي با حضور همة اعضاي خانواده است. رابطه مان آن قدر با هم صميمي است كه 
همه بچه هاي فاميل حسرت آنرا مي خورند. فكر اينكه روزي او را نبينم يك تصور محال 

است. 
به اتاق رفتم و به اين فكر كردم كه چه روزي به ديدن مژگان بروم. به ياد مهريار 
افتادم و ذهنم به روزي پركشيد كه براي اولين بار او را ديدم. مهريار اسالمي، هوادار 
مجاهدين خلق و برادر بهترين دوستم مژگان بود. من و مژگان سال سوم راهنمايي در 
يك مدرسه بوديم و در همان مدت عالوه بر فعاليت سياسي، صميميتي عميق بين ما 

شكل گرفت. 
عصر يكي از روزهاي سال1359 بود. بعد از پايان كالس براي گرفتن نشريه مجاهد 
به بازار رفتيم. آن روزها حميد و ديگر بچه ها يك كتابفروشي به نام مقداد دائر كرده بودند 
آماده  از مراكز فعاليتشان بود. آن جا محل مناسبي براي هماهنگيها و برخي  كه يكي 
سازيهاي فعاليتهايمان بود. با مژگان به كتابفروشي رفتيم در آن جا با جواني برخورد كردم 
كه براي اولين بار او را مي ديدم. مژگان كه مرا در ابهام ديد گفت: او مهريار برادرم هست 

كه ديروز از تهران آمده است. 
با او احوالپرسي كردم. مژگان گفت كه مهريار در تهران اقامت دارد و جزء هواداران 
فعال مجاهدين است. در همان ديدار كوتاه به نظرم مهريار خيلي آرام و متين بود و شباهت 
زيادي به مجاهد شهيد مهدي رضايي داشت2. اين اولين و آخرين ديدار من با مهريار بود، 

بعد از دستگيري اش از او خبري نداشتم تا روزي كه شنيدم ديگر در بين ما نيست. 
يكي از شبها باالخره از فرصت تاريكي استفاده كردم و براي  ديدار با مژگان، پنهاني 
به خانه شان رفتم. زنگ را زدم و تا زماني كه در باز شود با خودم فكر مي كردم آنها نسبت 
به دستگيري مهريار چه واكنشي دارند. مژگان كه اين قدر او را دوست داشت، چطور طاقت 
مي آورد. دوباره زنگ را زدم، بعد از لحظاتي مادرش در را باز كرد. خشكم زد، واقعًا باورم 

2-  مهدي رضايي، از شهداي مجاهد خلق در زمان شاه بود. كه بعد از دفاعيات 
پرشورش در دادگاه و شكنجه هاي بسيار اعدام شد. وي به گل سرخ انقالب ايران 

معروف بود. 
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نمي شد كه در اين فاصله اين قدر پير و شكسته شده باشد. موهايش يكدست سفيد شده 
بود. وقتي مرا بوسيد بغضش تركيد و گفت: ديدي چطور مهريارم را اعدام كردند، چطور 

دلشان آمد بدن پاك و عزيزش را سوراخ سوراخ كنند. 
شوكه شدم، نه باورم نمي شد، با اين سرعت او را اعدام كردند. مگر چه كرده بود؟ 

جز فعاليت تبليغي و خواندن و فروش نشرية مجاهد كه كاري نكرده بود. 
كه  باورت مي شود  فروغ  اشك مي ريخت  گفت:  به پهناي صورتش  كه  حالي  در 

مهريارم ديگر نيست؟ 
نه! نه باورم نمي شد. اين جنايت را باور نمي كردم. در مقابل غم بزرگ اين مادر 

حرفي براي گفتن نداشتم. دستانش را كه به وضوح مي لرزيد فشردم و گفتم: 
مطمئن  مي كنيم،  پر  برايتان  را  او  جاي  نيست،  ديگر  مهريار  نمي كنم  فكر  من 

باشيد. 
چشمانش را به نشانه تأييد و دلگرمي به من بست و قطره هاي اشك به آرامي بر 

صورتش غلتيد. او را بوسيدم و گفتم: صبر داشته باشيد، انتقام او را مي گيريم. 
مژگان در خانه نبود، به همين دليل دقايقي بعد از مادر خداحافظي كردم. خوشبختانه 
هوا كاماًل تاريك بود و من در تمام طول راه بازگشت به خانه بدون هيچ مالحظه يي اشك 
ريختم. چهره غمگين مادر و چهرة آرام مهريار لحظه يي رهايم نمي كرد. طنين صداي او 
در ذهنم مي پيچيد: “چطور دلشان آمد بدن پاك و عزيزش را سوراخ سوراخ كنند.“ در آن 
لحظات فقط اين قول را به خودم دادم كه به فعاليتم عليه رژيم هرچه بيشتر ادامه دهم. 

دوران عوض شده بود. از شب 30خرداد به بعد، هرشب خبر دستگيري و اعدام بود. 
سراغ هركس كه براي فعاليت مي رفتم يا دستگير شده يا تحت تعقيب و فراري بود. برخي 
هم با برخوردي سرد از من مي خواستند كه دور آنها را خط بكشم و به نوعي به خاطر 
ترس از شرايط ايجاد شده، همه چيز را كنار گذاشته و از مبارزه بريده بودند. مادرم به شدت 
مراقب بود كه من دست از پا خطا نكنم و همه حركتهاي مرا زير نظر داشت و به نوعي 
در خانه محصور بودم. سه ماه بود كه از حميد خبر نداشتم. هرچه برادرم قاسم اصرار كرد 

كه در بافت نمانم، مادرم قبول نكرد. 
شهريورماه از راه رسيد. روزها با شرايطي مشابه قبل، همراه با خبر اعدامها از پي هم 
مي گذشت. حميد فراري بود، برادرم قاسم كه دبير زبان و چندسال از حميد بزرگتر بود، 
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اخراج شده و از بافت رفته بود. 
ساعت ده صبح زنگ خانه به صدا درآمد. مردي با لباس مشكي دم در بود. از آن جا 
كه آن روزها مصادف با شهادت بچه ها بود، ابتدا فكر كردم كه از دوستان حميد است كه 

لباس سياه پوشيده است. او پرسيد: 
ـ حميد خانه هست؟ 

ـ نه!
ـ قاسم هست؟ 

ـ نه نيست! 
ـ فروغ هست؟ 

من با تصور ذهني كه داشتم به او اعتماد كردم و گفتم: خودم هستم. وقتي فهميد 
من فروغ هستم، لحنش تغيير كرد و گفت: بايد با ما به سپاه بيايي. حسابي جا خوردم و 
مانده بودم كه چه واكنشي نشان دهم كه مادرم به دادم رسيد. او كه به خاطر تأخير من 

دم در آمده بود گفت: چي شده؟ چرا اين جا ايستادي؟ 
آن پاسدار به نشانة تهديد دستش را به آرامي روي كلتش گذاشت و گفت: دخترتان 

بايد با من به سپاه بيايد. 
همين كه اسم سپاه آمد، رنگ مادرم به شدت پريد و با صداي بلند گفت: نه! او 

هيچ جا نمي آيد. 
پاسدار مزبور كه با واكنش منفي مادرم مواجه شد، ادامه داد: فقط چند  سؤال  از او 

مي كنيم و برمي گردد. 
ـ او يك بچه است. كاري نكرده كه بخواهيد از او سؤال كنيد. او بدون پدرش جايي 

نمي آيد. 
پاسدار كه نمي خواست جو متشنجي ايجاد شود و همسايه ها خبردار شوند گفت: 
با او نداريم ولي حتمًا بايد به سپاه بيايد و به چند سؤال جواب  حاج خانم؛ كار خاصي 

بدهد. 
ـ هر سؤالي داريد همين جا از او بپرسيد. 

پاسدار مزبور كه فهميد به جايي نمي رسد گفت: تا ساعت 2ظهر وقت مي دهيم كه 
او را به سپاه بياوريد وگرنه مجبور مي شويم به زور او را ببريم. 
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از مادرم به داخل خانه دويدم كه  با سرعت و جلوتر  همين كه پاسدار رفت، من 
باقيماندة كتابهايي كه در خانه بود و هر چه آثاري از رد برادرانم داشت را بسوزانم. مادرم 

به شدت عصباني بود و مي گفت: 
ـ فروغ تو چكار كرده اي؟ راستش را بگو؟ براي چي دنبالت آمده اند؟ 

ـ آنها آمده اند مرا دستگير كنند بعد شما از من مي پرسيد چه كار كرده ام؟ 
ـ دستت را تا در النة زنبور نكني، دستت را نيش نمي زند. يك آتشي سوزاندي كه 

دنبالت هستند. 
ـ الاقل اينكه النه زنبوري در كار نيست، هرچي هست، شغال و گرگ است. 

ـ بس كن، شعر هم نگو تو يك دختري، ميدوني پاي يك دختر به زندان برسد يعني 
چي؟ حميد هر كار هم كه بكند باالخره پسر است. آواره شود، زندان برود، كسي پشتش 
حرفي نمي زند. چقدر گفتم دنبال اينها راه نيفت. ايمان و آبرويت را بر باد مي دهي. حاال 

ببين روزش رسيده. 
ـ چطور؟ تا همين ديروز مي گفتيد، آفرين فروغ كه نمازش را با اذان مي خواند، حاال 
مي گوييد ايمانم را بر باد مي دهند. همه اين چيزهايي كه من دارم و از نظر شما خوب 

است، به خاطر مجاهدين است و بس. 
ـ من كه حريف تو نيستم. بگذار پدرت بيايد تكليفت را معلوم كند.

به رغم سرزنشهاي مادرم، در دلم غوغايي بود. به آرزويم رسيده بودم. با اشتياق 
دلم مي خواست به زندان بروم و به ديگران ملحق شوم. دلم نمي خواست در روزهايي كه 
بچه هايمان اعدام مي شوند يا در زندان هستند، من آزاد باشم آنهم با اين وضعيت ومحصور 
در خانه كه كاري نمي توانستم انجام بدهم. تصوير مبهمي از زندان داشتم. هرآن چه بود، 
همان بود كه در كتابها خوانده بودم. هيجان زيادي داشتم و به اين فكر مي كردم كه به 
دنيايي جديد قدم مي گذارم. تا ظهر كتابهايي كه خوانده بودم، دفاعيات مجاهدين شهيد 

مهدي رضايي و فاطمه اميني…در ذهنم مرتب مرور مي شد. 
كردم.  آماده  جديد  جدال  يك  براي  را  خودم  شنيدم،  كه  را  پدرم  موتور  صداي 
لحظه هاي ترس همراه با هيجان مرا احاطه كرده بود. پدرم كه وارد اطاق شد به مادرم 
اشاره كردم كه به او جريان را بگويد. مادرم با دلخوري از من روبرگرداند و به پدرم گفت: 

امروز از سپاه دنبال فروغ آمدند. 
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پدرم كه جاخورده بود گفت: براي چي؟ 
ـ مي گويند از او سؤال دارند. گفته اند تا ساعت 2ظهر بايد آن جا باشد وگرنه مي آيند 

و به زور او را مي برند. 
ـ غلط كرده اند كه با زور ببرنند، مگر شهر هرت است. 

ـ با كارهايي كه كرده حتمًا دوباره سراغش مي آيند آنها از همه چيز خبر دارند. 
پدرم ساكت بود. كمتر پيش مي آمد كه دست روي من بلند كند، اما خشم و سكوتش 
بيشتر مرا مي ترساند. كف دستانم كه خيس عرق بود را با لباسم خشك كردم و به خودم 

گفتم: محكم باش. 
قبل از ساعت2ظهر پدرم درحالي كه نگران و عصباني بود مرا به سپاه برد. وارد راهرو 
سپاه كه شديم پدرم دست مرا محكم در دستش گرفت و خطاب به پاسداري كه آن جا بود، 

گفت: رئيِس اين جا كجاست؟ گفته اند كه چند تا سؤال از دخترم دارند. 
هنوز حرف پدرم تمام نشده بود كه پاسدار گوشة چادر مرا گرفت و داخل اتاق فرستاد 
و تا پدرم خواست عكس العملي نشان دهد، به سرعت در اتاق را قفل كرد. پدرم هاج  و  واج 

مانده بود كه چه كند، هرچه داد زد فايده يي نداشت و او را از سپاه بيرون كردند. 
13ساله بودم و اولين تجربة زندان در زندگي ام. پشت دِر آهني اتاق نشستم. و به 
پدرم فكر كردم، به اين كه چقدر در آن لحظات نگران بود و چقدر تحقير شد. نكند يكباره 
سكته كند. االن با خودش چه فكري مي كند، مادرم كه مي بيند من برنگشته ام چه مي كند. 

واي خدا، حتمًا مريض مي شود. در هرحال بايد خودم را براي هر خبري آماده كنم. 
تنها شدم. انگار لحظة استقاللم در مبارزه شروع شده است. هميشه برادرم حميد، 
آماده مي كرد. پاسخ  با سختيها  براي مقابله  او مرا دلگرم و  بود. حضور  برايم تكيه گاه 
سؤالهايم نزد او بود. هميشه با صبر و آرامش برايم مسأله را توضيح مي داد و مي خواست 
كه خودم نتيجة نهايي و منطقي را از موضوع بگيرم. اولين بار كه به من ياد داد نبايد 
بايستم و كتك بخورم را فراموش نمي كنم. شش ساله بودم و هميشه به خاطر شيطنت 
يا انجام كارهايي كه باب ميل مادرم نبود كتك مي خوردم. در اين مواقع با فرياد حميد را 
صدا مي كردم و او به كمكم مي آمد. يك روز هرچه داد زدم و كمك خواستم نيامد، خيلي 

ناراحت شدم، نيامدن حميد از كتك خوردن برايم سخت تر بود. 
بعد از مدتي وقتي وارد اتاق شد، كنارم نشست و گفت: قهري؟ 
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جوابش را ندادم و اشكهايم سرازير شدند. اشكهايم را پاك كرد و گفت: فروغ جان 
تا كي مي خواهي صبر كني كه من به كمك تو بيايم. اگر يك روز من نباشم، تو چه كار 

مي كني؟  
ـ حاال كه بودي! 

ـ بله بودم، خيلي هم ناراحت شدم كه تو كتك خوردي، اما مي خواهم به جاي كمك 
خواستن از من يك چيز خيلي خوب يادت بدهم، حاضري؟ 

سرم را تكان دادم. 
ـ ببين چقدر حياطمان بزرگ است. اگر تو به جاي اين كه بايستي و منتظر من شوي، 
همين كه متوجه مي شوي مادر مي خواهد تو را كتك بزند، فرار كني و در حياط بدوي، او 

هركار كند دستش به تو نمي رسد. اين جوري هيچ وقت كتك نمي خوري. 
در آن لحظات از اين كشف مهم به قدري خوشحال شدم كه ناگهان دستهايم را دور 

گردن حميد حلقه كردم و صورتش را بوسيدم. او هم خنديد و گفت: پس ديگه آشتي؟ 
از آن روز به بعد مگر اين كه غافلگير مي شدم وگرنه مادرم ديگر نتوانست مرا كتك 
بزند. و بعد از دوبار دويدن دوِر حياط، از زدن من منصرف مي شد، من هم آن قدر زير درخت 

انجير مي نشستم تا عصبانيت او برطرف و موضوع دعوا فراموش شود. 
پاسدار دِر اتاق را باز كرد و من از خاطرات كودكي بيرون آمدم. مرا وارد اتاق ديگري 

كرد و بازجويي شروع شد. 
بافت3 شهر كوچكي بود و هنوز رژيم به  فكر ساختِن زندان براي افراد سياسي نيفتاده 
بود. به همين دليل يك قسمت از اتاقهاي سپاه را به  زندان و اتاق بازجويي اختصاص داده  
بودند. فضاي غالب شهر تحت تاثير مجاهدين و گروههاي چپ بود. و به دليل بافت تقريبًا 
غيرمذهبي شهر، مردم بيشتر ضدرژيم بودند. از نظر مردم البته، سپاه پاسداران خودش يك 
زندان و شكنجه گاه محسوب مي شد. در بازجويي كه توسط پاسداري به نام ميرزايي انجام 

از  آن  در جنوب غربي  و  استان كرمان  در 185كيلومتري مركز  بافت  3-  شهرستان 
خوش آب و هواترين شهرهاي استان است. بافت منطقه يي كوهستاني و سردسير است. 
بخش عمدة مردم اين شهرستان از استان فارس به آن جا مهاجرت كرده اند. طوايفي از 

لرها و تركها نيز در آن شهرستان ساكنند. 
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مي شد، به شدت در جستجوي محل اختفاي حميد و معرفي ساير دوستانم در مدرسه بودند 
كه با هم فعاليت مي كرديم. در سال60، رژيم دنبال كم و كيف فعاليتها نبود. بيشتر دنبال 

شناسايي و دستگيري افراد بود. 
چند روز گذشت و چون مالقاتي نداشتم، بهتر ديدم محملي جور كنم كه بتوانم 
آخرين وضعيت را به اطالع ساير هواداران برسانم. ظهر بود كه در زدم و گفتم دندان درد 
شديدي دارم. بازجوها با كلي رفت وآمد سرانجام قبول كردند كه مرا به نزد دندانپزشك 
ببرند. تنها دندانپزشكي كه آن روزها مطب داشت، دكتر آذر اسالمي، خواهر مجاهد شهيد 
مهريار اسالمي بود كه دوستم هم آن جا كار مي كرد. عصر با يك بازجو و دو پاسدار مرا 
به مطب بردند. دكتر از ديدنم در مطب خيلي تعجب كرد. هنگام كار دكتر روي دندانم، به 
دوستم كه در آن مطب كار مي كرد گفتم: به هواداران كه احتمااًل هنوز در بافت هستند 
اطالع بده كه مخفي شوند. ولي خيالشان راحت باشد كه هيچ اطالعاتي درز نكرده و 
نمي كند. بازجو مستمر از شيشه باالي در، درون اتاق را نگاه مي كرد كه ببيند آيا دكتر 
مشغول كار روي دندان من هست يا خير؟ دكتر اجبارًا كمي روي يكي از دندانهايم كار 
كرد تا اگر آنها چك كردند، ترفندم لو نرود. بعد از ساعتي كارم تمام شده و از دكتر و 
دوستم خداحافظي كردم. از مطب بيرون آمديم. در ماشين، پاسدار گفت: دهانت را باز كن 
تا ببينم روي كدام دندانت كار كرده است؟ بعد از چك، خوشبختانه موضوع فيصله پيدا 

كرد و پاترول سپاه به طرف زندان حركت كرد. 
با صداي پاسدار ميرزايي كه گفت: پياده شو، پدرت به سپاه آمده است، به خودم آمدم 
و از ماشين پياده شدم. پدرم آشفته و هراسان گفت: چي شده؟ با تو چكار كرده اند؟ به ما 
خبر رسيد كه تو را به بيمارستان برده اند، مادرت از ظهر كه خبر را شنيده آسايش ندارد. 

دلم برايش سوخت. ولي نمي توانستم در آن موقعيت به او بگويم كه جريان ساختگي 
بود، گفتم: چيزي نبودكمي دندانم درد مي كرد. 

سرش را كنار گوشم آورد و گفت: اذيتت نكرده اند؟ 
به چهرة شكسته و غمگينش نگاه كردم و گفتم: نگران من نباشيد حالم خوب 

است. 
با جملة پاسدار كه گفت: تمام، برويد بيرون . پدرم با نارضايتي از من خداحافظي 

كرد و رفت. 
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نماز مغرب را كه خواندم يكدفعه دِر اتاق باز شد و دختري وارد شد كه فكر كنم 
او  با  است.  جنوب  اهالي  از  كه  مي داد  نشان  سبزه اش  بسيار  چهرة  بود.  19يا20ساله 
احوالپرسي كردم و نمازم را ادامه دادم. غمگين و ساكت گوشة سلول نشست و به ديوار 
روبرو خيره شد. احساس كردم حوصلة كسي را ندارد. پتو را براي استراحت به او دادم و 
گفتم: من فروغ هستم. فقط نگاهم كرد و با لبخندي كمرنگ پتو را از دستم گرفت. بعد 

از چند دقيقه دراز كشيد و پشت به من خوابيد. 
موقع اذان صبح بيدار شدم نماز بخوانم. به طرفم چرخيد كه گفتم: استراحت كن 

خبري نيست. 
صدايش را شنيدم كه گفت: اسم من ماهرخ است و بعد چشمانش را بست. بعد از 
نماز مشغول مرور بازجوييهايم بودم كه نگاهم به او افتاد. به گوشه يي خيره و اشكهايش 

آرام بر صورتش روان بود. دستش را گرفتم و گفتم: ماهرخ جان چرا گريه مي كني؟ 
وقتي سكوتش طوالني شد گفتم: من را چون هوادار مجاهدين خلق هستم دستگير 
كرده اند. مجاهدين را مي شناسي؟ بهرحال من را مثل خواهرت بدان، حوصله داري با هم 

صحبت كنيم كه كمي آرام بشوي؟
يكدفعه دست مرا محكم گرفت و گفت: ببين! مي خواهند مرا سنگسار كنند. به خدا 

من خالفي نكرده ام ولي هيچ كس حرفم را باور نمي كند. 
از شنيدن كلمة سنگسار بدنم لرزيد و اين لرزش از چشم او دور نماند. باورم نمي شد. 
ذهنم با سرعت به تابستان سال قبل )1359( برگشت. فكر مي كنم تيرماه بود كه خبر اولين 
سنگسار را شنيدم. حميد گفت: عجب آخوند جنايتكاري هست اين فهيم، آدم، اين همه 

سنگدلي و جنايت اين رژيم را باور نمي كند. 
ـ مگر چي شده؟ 

ـ براي 5نفر حكم سنگسار داده است كه دو نفرشان زن هستند. 
ـ سنگسار؟ يعني چي؟ 

ـ يعني يك كار وحشتناك و غيرقابل تصور. آن قدر به  مجرم سنگ مي زنند تا او 
بميرد. 

ـ واي خدا! مطمئني، كجا نوشته؟ چطور كسي مي تواند چنين كاري بكند؟ 
ـ در روزنامه نوشته اند، بعد هم با افتخار اعالم كرده اند كه اولين سنگ را رئيس 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


17

تابستان 1360

دادگاه انقالب شخصًا پرتاب كرده است. يك پاسدار جاني توضيح داده كه همه را قبل از 
اجراي حكم غسل داده اند، كفن به آنها پوشانده اند و تا سينه در خاك كرده اند و بعد آن قدر 

به آنها سنگ زده اند تا آنها مرده اند. 
حتمًا  شد؟  گفت: چي  و  گرفت  را  دستم  ديد،  فكر  در  و  گيج  را  من  كه  ماهرخ 

سنگسارم مي كنند، نه؟
ـ نه! براي چي؟ به چه جرمي؟ 

يكدفعه  دارم.  بچه  يك  و  كردم  ازدواج  پيش  يكسال ونيم  داد:  ادامه  اضطراب  با 
چند ماه پيش جواد گذاشت و رفت. حاال مرا دوره كرده اند كه بچه ات نامشروع است. 
نمي داني كه چه عذابي كشيده ام، هر دعايي بگويي به درگاه خدا كرده ام. هيچ پناهي ندارم. 

هيچكس حرفهايم را باور نمي كند. 
ـ ماهرخ تو يك بچه داري، حتمًا همسرت برمي گردد و به آنها مي گويد كه تو را 

عقد كرده است. 
ـ موضوع اين نيست. همه مرا خالفكار مي دانند و بچه بدبختم را هم نامشروع. آن 
بي وجدان هم كه به من وعده داد و با يك بچة يكساله مرا گذاشت و رفت. سكة يك 
پول شده ام. اينها هم كه با زنداني كردن من آبرويي در محله و شهر برايم نگذاشتند. حتي 

خانواده ام، من را گناهكار مي دانند. تو چي فكر مي كني فروغ؟  
ـ ماهرخ، اين نه تقصير توست. نه خانواده ات. باعث همة اين بدبختيها اين رژيم 

است. نه اين زندان حق توست. نه حكمي كه مي گويي. 
ماهرخ را آرام كردم و با خودم فكر كردم كه واقعًا هدف رژيم آيا چيزي جز زجركش 
كردن اين دختر بيچاره است؟ با اعالم حكم و نگهداشتن او در صف نوبت، هر روز نه! هر 

لحظه او را زنده به گور مي كنند. 
يك شب كه آرامتر بود. از اوضاع سياسي، از مجاهدين و بچه هايي كه اعدام شده 
بودند، از جنايتهاي رژيم و از مبارزه با رژيم براي او گفتم. با دقت به حرفهايم گوش كرد 

و با ناباوري گفت: مبارزه؟ مبارزه با چي؟ 
ـ مبارزه با زور، با استبداد، با تجاوز، با همين ظلمي كه به تو مي شود، درحالي كه 
تو  نه حق  باشد و  بايد  نه  اين همه شكنجه  اين حكم و  زندان و  اين  بي گناهي. اصاًل 

هست؟!
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ـ فروغ تو يك دختر هستي؟ االن هم توي دست اينها اسيري؟ آدم زير دست اينها 
طاقت نمي آورد؟ من از همه شان مي ترسم. 

ـ اگر خودت بخواهي طاقت مي آوري. خيلي سخت هست ولي غيرممكن  نيست. 
ـ من چطور بايد مبارزه كنم؟ 

ـ مبارزة تو يعني كه اين قدر خودت را اذيت نكني، گريه نكني، اميد داشته باشي. 
نگذاري قبل از اينكه اينها خداي نكرده باليي سر تو بياورند، از ترس و نااميدي نابود 

بشوي. 
برقي از اميد و اعتماد در چشمانش درخشيد و گفت: تو باور مي كني كه من بي گناهم، 

من كثيف و بدكاره نيستم؟ 
را  بدكاره  باور مي كنم كه مطمئنم بي گناهي. ديگر هم كلمة  تنها  نه  ـ معلومه؛ 
تكرار نكن. اينها مي خواهند تو همين چيزها را باور كني. نه تكرارش كن نه قبولش كن، 

باشه؟ 
ـ لبخند تلخي زد و گفت: كاشكي همه مثل تو بودند. 

همواره گفتگو با ماهرخ مرا غمگين و متأثر مي كرد. حرفهايش، حرف نبود. تجسم 
درد و رنج جانسوز او بود. شايد به اندازة او نمي توانستم آن چه مي گويد را حس كنم. جرمي 
كه حتي نمي توانست به آن افتخار كند. تحقير، طرد شدن و بي پناهي، آن هم به خاطر 
گناهي كه هرگز انجام نداده نبود. مي ديدم كه رژيم خميني با فرهنگ كثيف و احكام 
ضدانساني، آن  هم به اسم اسالم، چطور اين زنان و دختران بي دفاع را له و نابود و هويت 

انساني آنها را سلب مي كند.
دو سه روز بعد، پسربچه يك سالة سفيدرو و نازي را به اتاق آوردند و به ماهرخ 
تحويل دادند. غرق شادي شد و با ديدن فرزندش غمهايش را براي ساعاتي از ياد برد. 
با كمك هم، پسر بامزه و شيرينش را حمام كرديم. پسربچه يي كه بي خبر از همه جا 
مي خنديد و در آن سلول كوچك شيطنت مي كرد. از آن روز به  بعد بيشتر سرگرم سعيد رضا 
شد. اما من هربار در نگاهش مي خواندم كه چطور لحظات زيباي كودكش را به خاطر 

مي سپارد و بر سرنوشت سياه و مبهم او در درونش مي گريد و مي سوزد. 
بود، گوشه اي  رفته  به خواب  پايم  را كه روي  بودم و سعيدرضا  در سلول نشسته 
گذاشتم كه مادرش با هيجان وارد اتاق شد و گفت: مي داني چي شده؟ با ابهام سرم را 
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تكان دادم. 
ماهرخ گفت: مثل اينكه رئيس جمهور و نخست وزيرشان را كشته اند، همه حسابي 
دمغ و عصباني اند. نمي دوني چه خبر است سگ صاحبش را نمي شناسد. و با شادي تمام 

خنديد. 
من هم با خوشحالي خنديدم، دستم را گرفت و گفت: مي دانستم خيلي خوشحال 
مي شوي، تمام مدت به اين فكر بودم كه بيايم و اين خبر را زودتر به تو بگويم. به او گفتم: 
خبر خوش هم براي تو اينست كه پسر نازت تازه به خواب رفته، پس زياد شلوغ نكن تا 
خودت هم بتواني كمي استراحت كني. گونة پسرش را بوسيد و از من تشكر كرد. تا دو 
روز از بازجويي خبري نبود و فقط صداي نوحه و زاري مي آمد، معلوم بود حسابي حالشان 

گرفته شده و مشغول خودشان هستند. من و ماهرخ هم در انتظار روزهاي بعد بوديم. 
ساعت يك شب بود كه ماهرخ را صدا كردند، از نگاهش ترس و وحشت مي باريد، 

خيس عرق بود و بدنش به شدت مي لرزيد. 
دستش را گرفتم و گفتم: ماهرخ آرام باش، اتفاقي نمي افتد. قول مي دهم. 

نيم ساعت بعد رنگ پريده برگشت وگفت: امشب مي خواهند مرا از اين زندان منتقل 
كنند! 

ـ به كجا؟ 
ـ احتمااًل بندرعباس.

گوشة اتاق نشست. نگاهش بارقة وحشتناك و هولناكي گرفته بود و لبانش مي لرزيد.
دستش را كه مثل قطعه يي يخ شده بود، در دستانم گرفتم. 

ـ حتمًا سنگسارم مي كنند. 
ـ ماهرخ جان ما به هم يك قولي داديم، يادت كه نرفته؟ قرار بود مبارزه كنيم. 

خودت را نباز، نترس. 
تالشم اين بود كه به هر وسيله اي او را آرام كنم. اما به نظر نمي آمد كه حرفهاي من 
در مقابل تهديد بازجوها بر او اثري داشته باشد. كمك كردم كه وسايلش را جمع كند، 
لباس سعيدرضا را پوشاندم، بوسيدمش و به آغوش ما درش دادم. برخالف دلداريهايم به  او، 

نگران بودم و قلبم بدجوري به درد آمده بود. 
ماهرخ مرا بوسيد و گفت: من هيچ وقت خواهري نداشتم، ولي تو برايم خيلي عزيز 
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بودي، روزهاي خوبي كنار تو داشتم، با اينكه در زندان بودم ولي آرامش داشتم. خيلي 
چيزها ياد گرفتم، از خدا مي خواهم كه اگر سرنوشتم اين است كه بميرم، عمرم را به تو 

بدهد. 
ديگر نمي توانستم جلوي گريه ام را بگيرم، صورتش را بوسيدم و گفتم: تو هم خواهر 
نازنين من هستي. هيچ وقت تو را فراموش نمي كنم. مواظب خودت و سعيدرضا باش. 

انشاءاهلل دوباره همديگر را مي بينيم. 
تا كناِر در كه چند قدمي بيشتر نبود با او رفتم و تأكيد كردم كه اميدش را از دست 
ندهد. آن شب كه ماهرخ از نزد من رفت تا صبح خوابم نبرد. به چهرة مضطرب و بي گناه 
او و كابوسي كه زناني مثل او روز و شب با آن دست به گريبانند، فكر مي كردم و اشكم 
سرازير مي شد. من ديگر ماهرخ را نديدم و نفهميدم كه سرنوشت او سرانجام به كجا 

رسيد. 
روزهاي زندان با بازجوييهاي چند ساعته در حال گذار بود. چند روز بعد از رفتن 
ماهرخ، يك روز صبح ساعت ده، خانم دبيري كه به اتهام هواداري از گروههاي چپ 
دستگير شده بود، به سلولم آوردند. دورادور او را مي شناختم و برايش احترام قائل بودم. در 
كودكي شنيده بودم كه برادر وي چريك بوده و به فلسطين رفته و هرگز بازنگشته است. 
مهري، بسيار مهربان و دلسوز و باتجربه بود. او و مادرش با اعتقاد نسبت به آنچه برادرش 
انجام داده بود، خود را به دوري هميشگي او متقاعد كرده بودند. مادر وي با اين كه مسن 
بود و معلوم بود كه يك عمر اشك انتظار، چشمهايش را بي فروغ كرده است، راه زيادي 
را طي مي كرد كه هر از گاهي براي مهري و من در زندان غذا و ميوه بياورد. مهري تنها 
دختر و همدمش بود. برعكِس آن مادر پير و مهربان، مادر و پدر من آن قدر از وضعيتي 
كه در آن گرفتار شده ام، ناراحت و دلخور هستند كه نمي خواهند مرا در اين شرايط ببينند 
و سراغم نمي آيند، البته من هم از اين كه نمي آيند و مجبور به التماس و درخواست از 

پاسداران نيستند، راضي هستم. 
يك روز براي مهري، جريان بازجوييهايم را تعريف كردم و گفتم: نمي فهمم چرا 
اين بازجوها هر كدام يك برخوردي دارند. يكي خشن، عصباني و شكنجه گر، آن يكي 
مهربان و عاطفي و از برخوردهاي تند همة بازجوها شاكي است. مثاًل يكي فقط به من 
ميگويد؛ »منافق، ضدانقالب« و آن يكي اسمم را صدا مي كند و فحش نمي دهد. گيج 
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شده ام، سردر نمي آورم. شايد آن كه با من صميمي برخورد مي كند، نفوذي باشد، واقعًا 
مخالف رژيم باشد؟ 

شگرد   اين  كردي.  تعريف  برايم  كه  شد  خوب  جان،  فروغ  نه!  نه  گفت:  مهري 
اينهاست. نكند كه تحت تأثير قرار بگيري و فريب بخوري. يادم هست در كتاب خاطرات 
اشرف دهقان، دقيقًا به همين موضوع اشاره شده بود و من هم آن جا به  اين موضوع 
اشراف پيدا كردم. اين شگرد هميشگي بازجوها براي فريب زنداني است. به اصطالح يكي 
در نقش باز و يكي در نقش كبوتر ظاهر مي شود. تا از اين طريق از زنداني حرف بكشند. 

اينها خيلي نامرد هستند. به خصوص كه سن تو كم است، مي خواهند تو را گول بزنند. 
ـ خيلي ممنون كه برايم توضيح دادي. چون گيج شده بودم. نمي فهميدم كه اين 

بازي آنهاست. واقعًا داشتم باور مي كردم كه يكي از آنها مخالف رژيم است. 
بعد از ده ـ دوازده روز، من و مهري و دو مرد زنداني را به زندان كرمان منتقل 
كردند. شهر بافت، سه ساعت با كرمان فاصله داشت. اما جالب اين بود كه در دورترين و 
كوچكترين شهرهاي ايران هم رژيم از دست مجاهدين و هواداران آنها در امان نبود. يادم 
مي آيد كه در يكي از روزهاي تابستان كه براي گردش به شهر ماهان، از شهرهاي كوچك 
كرمان و محل مزار شاه نعمت اهلل ولي4 رفته  بوديم. روي اكثر ديوارهاي آن شعارهاي »درود 
بر مسعود رجوي« و »حكومت عدل علي، با انتخاب رجوي« به چشم مي خورد. براي من 
كه هوادار سازمان بودم هم، جالب بود و هم تعجب مي كردم كه در هر شهري و محلي، 

ردپايي از مجاهدين هست. 

دوران  و  زاده شده  در حَلب  بوده  نورالدين  نام وي  كه  ولي  شاه نعمت اهلل    -4
مقام  بر  عالوه  شاه نعمت اهلل  است.  گذارنده  كرمان  در  را  نوجواني  و  كودكي 
وااليش در عرفان، در شعر و ادب هم پايگاهي برجسته داشت. وي ديواني از 
قصيده و غزل و مثنوي و رباعي دارد. دراويش نعمت اللهي پيروان اين عارف 

هستند و در خانقاه اين بقعه معتكف شده و به  انجام مراسم مي پرداخته اند. 
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تصوري از زندان كرمان نداشتم و نمي دانستم كه با ورود به آن جا، چهرة واقعي و 
جنايتكار رژيم را بهتر و روشنتر مي بينم. حدود ساعت سه بعد از ظهر به محل »دادگاه 
انقالب« كرمان رسيديم. در محوطة بيرون ساختمان، رفت وآمد زيادي بود. دو زنداني 
مردي كه با ما بودند را به يك قسمت ديگر بردند و من و مهري را درحالي كه دو پاسدار در 
جلو و دو پاسدار پشت سر ما حركت مي كردند، به طرف محلي هدايت كردند كه نمي دانيم 
كجاست؟ از وسط يك سالن عبور مي كنيم كه تعداد زيادي نشسته اند و يك آخوند در 
حال صحبت كردن است. تالش مي كنم كمي به آنطرف نگاه كنم كه پاسدار با فرياد  گفت: 
سرها پايين باشد، اينور و آنور را نگاه نكن، نتوانستم بفهمم آن جا چه خبر است. بعدًا بچه ها 
گفتند كه آن جا، جلسة محاكمة دو مجاهد خلق حامد و حميد5 بوده كه چند روز بعد، با حكم 

جنايتكارانة آخوند فهيم كرماني، زير پِل 
ورودي كرمان به دار آويخته شدند. آنها 
اولين مجاهديني بودند كه در مالء عام 
در ايران به دار آويخته مي شدند. بچه ها 
تعريف مي كردند كه قبل از اعدام، آنها 
را به صحن دادگاه آورده و به هر كدام 
از پاسدارها چه زن و چه مرد مي گفتند 
و  بزنيد.  چند شالق  هركدام  دارد  ثواب 
آنها با دنائت و بيشرمي بر بدن مجاهد 
مي آوردند.  فرود  را  حامد، ضربه ها  خلق 
اما حامد و حميد تا آخر مقاوم ايستادند و 

سرفراز سربه دار شدند. 
مجاهد،  زندانيان  از  يكي  پروانه 

5-  حامد: مجاهد شهيد ابراهيم يوسف بيگلو
 حميد: يوسف تهامي )با تصديق70درصد( 
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متأثر از شهادت حامد و حميد به بچه ها گفته بود: مي گويند ميرزا رضا كرماني را وقتي 
براي اعدام مي بردند، با اشاره به چوبه دار، خطاب به دشمنانش گفت: »اين را يادگاري 
نگه داريد، چون من آخري نيستم«. حاال بايد به اين كثافتها و جانيها گفت: آماده باشيد؛ 

حامد و حميد آخري نيستند. 
من و مهري بعد از عبور از يك دِر چوبي به راه پلة تاريكي كه با المپي كم نور 
قابل ديد شده بود، رسيديم. با آن نوِر ضعيف به سختي پله ها را طي كرديم و بعد به يك 
زيرزمين رسيديم. دِر آهني كوچكي باز شد كه دوال از آن عبور كرديم و بعد از عبور از 
چند پله به يك راهروي روشن رسيديم. كم كم متوجه شديم كه يك زندان در زيرزمين 
ساختمان دادگاه به اصطالح انقالب ساخته اند كه در ورود به ساختمان كسي از آن خبردار 
نمي شود. يعني در سالن و ساختمانهاي باال، دادگاه كرمان بود و در زيرزميِن آن زندان ويژة 

زندانيان سياسي را ساخته شده بود. 
پاسدار گفت: همين جا منتظر باشيد و رفت. به مهري گفتم، سرم خيلي درد مي كند 
و به ديوار تكيه دادم. روبروي ما درهاي آهني كم عرضي با فاصله يي ثابت در دِل ديواِر 
و  مي رود  باال  هرازگاهي  سلول  هر  آهنِي  و  كوچك  پنجره هاي  گرفته اند.  جا  سيماني 
چشمهايي ما را نظاره مي كند. ما بي خبر و آنها مشتاق تا ببينند زندانيان جديد كي و از كجا 
هستند. اين حركتي ثابت و هميشگي است كه با ورود هر  زنداني جديد توسط زندانيان 

تكرار مي شود. 
از نيم ساعت پاسداري آمد و دِر سومين سلول را باز كرد و ما به آن جا وارد  بعد 
شديم. سلول حدود دو در يك وهفتاد  متر است. من و مهري كه وارد شديم دو زنداني 
كمي جمع و جور نشستند تا ما هم بتوانيم يك گوشه بنشينيم. من كه از شدت سردرد 
حالت تهوع گرفته بودم، بعد از سالم و عليك كوتاهي و برخورد سرد آن دو سرم را روي 
زانوانم گذاشتم كه كمي استراحت كنم. با توجه به تجربه و توصيه مهري متوجه شدم كه 
در ورود بهتر است سكوت كنيم تا برآورد درستي از موقعيتمان بدست بياوريم. نبايد صرفًا 
چون زنداني هستند به آنها اعتماد كرد. يكي از آن دو زنداني يكريز از ما سؤال و جواب 
مي كرد، يا حرفهايي مي زد كه ما را مجبور به موضعگيري كند. مثاًل اينكه: راستي خبر 
داريد كه مسعود رجوي از ايران رفته است؟ بنظر شما چي مي شود؟ همه را اعدام مي كنند؟
لحن حرف زدنش و خنده هاي بي موردش آدم را هيستريك مي كرد. مهري به من 
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نگاه كرد و قرارمان را براي سكوت يادآوري كرد و گفت: تو حالت خوب نيست، بهتر است 
كمي استراحت كني. 

به اين وسيله مرا از شر پرچانگي آن دختر نجات داد. بعد از يك شبانه روز از آن 
سلول كه جايي براي 4نفر نداشت و بايد نشسته مي خوابيديم جابجا شديم. بعدًا فهميدم 
كه هر تازه واردي ابتدا به سلول آن دو نفر وارد مي شود كه بازجو از طريق آنها به اطالعات 
جديدي از زنداني دسترسي پيدا كند. ليال، هوادار گروه پيكار و سوسن هوادار مجاهدين 
بود. ولي هر دو به نحوي تواب شده بودند. ليال، به طور خاص يد طواليي در جاسوسي و 

اذيت كردن افراد بند داشت و بچه ها از او منزجر بودند. 
راستي كه زندان هم براي خودش داستان غريبي دارد، انگار هركس از خودش يا 
ديگران هر تصور و توهمي دارد آن جا عيني شده و به واقعيت مي رسد. يعني جايي ست كه 
چه بخواهي چه نخواهي اعتقادات و انتخابت محك مي خورد. يكي از جاهايي كه مشخص 

مي شود به راستي چقدر آمادة فداكاري هستي و تا كجا پاي عقيده ات ايستاده اي. 
چند روز بعد از آمدنمان به آن بند، ساعت 5عصر به مدت يكساعت دِر همة سلولها 
را باز كردند كه به اصطالح نام آن هواخوري بود. راهروي سيماني و باريك بند در آن 
نفر  دو   كه  راهرويي  بود.  زندان  در  بچه ها  براي  زدن  قدم  امكان  تنها  نمور،  زيرزمين 
به زحمت مي توانستند همزمان طول آنرا طي كنند. بچه ها ماهها بود كه رنگ آسمان را 
نديده بودند و از فرصت داده  شده براي قدم زدن در فضاي بستة آن جا استفاده مي كردند. 
در آن فاصله فهميدم كه در اين زيرزمين دو بند مجزاي زنان و مردان ساخته شده كه با 
يك در از هم جدا مي شوند. سلولها به عمومي و انفرادي تقسيم مي شدند و نفراتي هم كه 

انفرادي بودند در همان بند، ولي تكي در سلول زنداني بودند. 
همان طور كه آرام قدم مي زنم به بچه ها كه در حال رفت و آمد يا ورزش هستند، 
نگاه مي كنم. تقريبًا از هر قشر و سطح تحصيلي در آن بند حضور دارند. ولي عمدة نفرات 
در مقطع دبيرستان و بقيه ديپلمه يا دانشجو و… هستند. زندانيها شامِل دكتر طيبه كه 
يك دختر و پسر كوچك دارد، دو دبير به نام مهري و زهره و رويا، حكيمه، معصومه و 
فرزانه و پروانه، ديپلمه، مهري و صديقه دانشجو و مريم، كارمند كه يك پسر كوچك 
دارد و چند نفر ديگر كه سال سوم و آخر دبيرستان هستند. همة زندانيان به جز دو نفر 
هوادار مجاهدين هستند. تقريبًا با همة زندانيها آشنا شده ام. رويا مي گفت: شنيده بوديم 
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كه محصلين دوره راهنمايي در بافت فعال هستند. حضور من براي آنها تصديقي بر اين 
نكته است. 

قدم زدن سريع مهري توجهم را جلب مي كند. او دانشجو با چهره يي سفيد، اندامي 
الغر و قدي متوسط است. بچه ها برايم تعريف كردند كه بعد از دستگيري او را مدتي 
به زندان بم برده و تحت شكنجه قرار داده اند. آن قدر كه با گذشت چند ماه از آمدنش 
به زندان كرمان از شدت شكنجه همه بدنش كبود بود. بر روي پهلويش يك فرورفتگي 
سياه و بزرگ نمايان بود كه نشان از سوختگي با وسيله اي برقي داشت و به شدت از درد 
كليه رنج مي برد. مهري اسدآبادي همراه با دوستش صديقه در روز 30خرداد هنگام پخش 
تراكت دستگير شده بود و بعد از آن، از صديقه بي خبر و همواره چشم به راه و نگران او بود. 
مهري در عين كم حرفي بسيار پرشور و سرحال است. درحالي كه با سرعت مسير راهرو 

را طي مي كند با نگاهي به من و با لبخند مهرباني مي گويد: 
تند  روي  پياده  به يك  را  فرصت  اين  است  بهتر  مي كني؟  فكر  به چي  فروغ  ـ 
براي  فرصت  گفت:  سلول  به  اشاره  با  و  نمي آيد.  گيرت  ديگر  چون  بدهي  اختصاص 

فكر كردن زياد است. 
با لبخندي پاسخ او را مي دهم و براي عمل به گفته اش تندتر قدم برمي دارم. 

چند روز گذشت. شب كه براي گرفتن شام به راهرو آمديم، پاسداري در را باز كرد و 
مريم با پسرش كه در آغوشش بود وارد بند شد. احساس كردم مريم ناآرام است. نتوانستم 
شام بخورم. ذهنم درگير اين بود كه چه اتفاقي افتاده است. همراه با حكيمه به سلول مريم 

رفتيم، چشمان مريم اشك آلود بود. 
برده  را كجا  تو  آورده اند،  زندان  به  را  حكيمه گفت: مريم چي شده؟ چرا پسرت 

بودند؟ 
ـ رفته بودم كه همسرم حسن، پسرم را ببيند. 

ـ چرا؟ 
ـ نمي دانم از همين نگرانم، احساس خوبي ندارم. چون در اين چند ماه هيچ وقت 

مالقاتي با هم نداشتيم. 
خوشحالي پسرش از ديدن پدر همراه با نگاه نگران مريم، حكايت از لحظات سختي 
بود كه بر او گذشته بود. يكساعت بعد، پاسداري آمد و پسر مريم را درحالي كه از آغوش 
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مادرش جدا نمي شد، بيرون برد تا به خانواده اش بسپارد. صداي گرية بچه از پشت در 
هم چنان به گوش مي رسيد و اعصاب همه را به هم ريخته بود. ساعتهاي ديدار تلخ و 
غمگين آنها به پايان رسيد. سلول من و مهري نزديك انتهاي راهرو و چسبيده به بند 

برادران بود. نزديكهاي سحر بود كه با صداي مورس از بند برادران بيدار شدم. 
ـ سالم، شما اعدامي داشتيد؟ 

ـ نه! شما چطور؟ 
ـ اين بند امشب سه اعدامي داشت. مجاهد خلق حسن مشارزاده اعدام شد. 

بالفاصله چهرة مريم و پسِر معصومش روبرويم ظاهر شد. چه لحظات سختي! آيا 
مريم نگران همين لحظه بود؟ باورم نمي شود كه چنين صحنه هايي را مي بينم. به  همين 
آساني و در سكوت شب، صداهايي خاموش مي شود، قلبهايي با گلوله از تپش باز مي ايستد. 
آن هم فقط به جرم آزاديخواهي.كم كم دارم مي فهمم كه به دست آوردن آزادي چه بهاي 

سنگيني دارد.
هنگام صبحانه  كه مريم را ديدم، فهميدم كاماًل در جريان واقعه هست. معلوم بود 
كه دلش پردرد است، ولي از اين كه همسرش به آنها تسليم نشده و تا آخر مقاومت كرده 

به او افتخار مي كند. بچه ها به  او تبريك و تسليت گفتند. 
روزهاي زندان همراه با بازجويي، بازپرسي و فشارهاي جسمي و روحي مي گذرد. 
شام كوكوي سبزي بود. فكر كنم هرچه سبزي گنديده داشتند در معجون كوكوي سبزي 
به  خورد زندانيها دادند . از ساعت 11شب دچار معده درد و دل پيچه وحشتناكي شدم. هرچه 
در زدم كسي جواب نداد. اي خدا، از حاال تا 5صبح چطور طاقت بياورم. به آرامي طول 
سلول كه بيشتر از چهار يا پنج قدم نيست را با درد زياد طي مي كنم. آرزو مي كنم كه 
لحظه ها با سرعت بگذرد، ساعت 5صبح محكمتر به در كوبيدم تا سرانجام در را براي نماز 
صبح باز كردند و من با سرعت از پله ها باال رفتم. آن شب تعدادي ديگر از بچه ها هم 
به خاطر وضعيت غذا مسموم شده و تا صبح درد كشيده بودند. وضعيت غذا خيلي وقتها آن 

قدر نامناسب و بد بود كه ترجيح مي داديم فقط نان خالي بخوريم. 
وضو گرفتم و در زير نوِر كمرنگ راه پله پايين مي آمدم كه كسي صدايم كرد. سوسن 
خيلي سريع و آهسته به  من گفت: در اولين فرصت به مهري اسدآبادي خبر بده كه فروغ 
آمده است. آن قدر سريع گفت و رفت كه در لحظه متوجه قضايا نشدم و با خودم گفتم: 
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فروغ كه اسم من است، يعني چي؟ همين قدر فهميدم كه مأموريت خبررساندن به  مهري 
با من است و بايد موقعيتي براي اين كار جور كنم. نماز صبحم را خواندم و فكر كردم كه 
چطور اين خبر را به او برسانم. ساعت هفت كه به همه صبحانه دادند، به مريم كه آن روز 
مسئول جاروي راهرو بود گفتم: من امروز به جاي تو اين كار را انجام مي دهم. او متوجه 
شد كاري بايد انجام بدهم و قبول كرد. بعد از صبحانه كارم را شروع كردم. پاسدار كاماًل 
حواسش بود و فرصت تنها شدن به من نمي داد. راهروي كوتاه و باريك را به آهستگي 
جارو مي زدم تا زمان بيشتري داشته باشم. از كنار سلوِل مهري رد شدم، دل توي دلم نبود 
كه چطور پيام را بدهم. در همين فكر بودم كه صداي كوبيده شدن دِر يكي از سلولها در 
راهرو پيچيد و پاسدار به انتهاي راهرو رفت، در همين لحظه به سرعت چند قدم نشسته 

به عقب برگشتم. 
ـ مهري، مهري صدايم را مي شنوي؟ فروغ را به  اين جا آورده اند در سلول كناري 

تو هست. 
پاسدار يك دفعه به سمت من برگشت. 

ـ چي وز وز مي كني، جارو تا حاال نكردي يا مخصوصًا اينقدر طول مي دهي؟ 
بدون جواب دادن به پاسدار، با خونسردي به جارو كردن ادامه دادم و خوشحال از 
اين كه پيام را رسانده ام. دو روز بعد زنداني جديد را به سلول ما آوردند. در اولين لحظه، نگاه 
مهربان، چهرة زيبا و سبزه اش همراه با لبخند به دلم نشست و احساس كردم كه خيلي 
سريع مي توان با او صميمي شد. در حين روبوسي با خنده به من گفت: كوچكترين زنداني 
بند. من هم خنديدم و دوست دبيرم را به او نشان دادم و گفتم: دوستم مهري بزرگترين 
و مهربانترين زنداني بند. بعد از آشنايي اوليه، صديقه از من تشكر كرد كه خبر آمدنش را 
به مهري رسانده ام و توضيح داد: چون هم پرونده هستيم، خيلي مهم بود كه بالفاصله از 
آمدن من باخبر شود. مهري بهترين دوستم هست و با هم در هنگام پخش تراكت دستگير 

شديم، مدت زيادي در زندان بم بوديم. 
وقتي قضية آن روز صبح را كه بايد به مهري خبر مي دادم كه »فروغ« آمده را گفتم، 
خنديد و گفت: آخه اسم مستعارم فروغ بود و مهري هم با اين نام بيشتر آشنا بود. و چون 

اسم تو هم فروغ است در لحظه برايت ابهام ايجاد كرد.
صديقه از دوران زندانش در بم برايمان تعريف كرد و گفت: بعد از روزها شكنجه، 
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مرا به اتاقي منتقل كردند و يك بازجوي جديد سراغم آمد و با انواع حيله ها سعي داشت 
كه اعتمادم را جلب كند تا دست از مقاومت بردارم. بازجوي رذلي بود. يك روز وقتي به 
اتاقم آمد فهميدم كه افكار پليدي در سر دارد يك لحظه از غفلتش استفاده كردم و از 
پنجرة طبقه دوم پايين پريدم. در شرايطي قرارم داده بود كه با هر نتيجه اي، رفتن بهتر 
از نرفتن بود. اما حسابي بدشانسي آوردم و درست در لحظه يي كه از پنجره بيرون پريدم، 
پايم آسيب ديد و قادر به حركت نبودم. در همين لحظه دوباره آن سگهاي هار رسيدند و 

مرا به سلول برگرداندند و همه چيز از نو شروع شد. 
از آنچه كه بر آنها گذشته بود در جزئيات حرفي  اگر چه، نه صديقه و نه مهري 
نمي زدند، اما از شواهد معلوم بود كه از هيچ رذالت و شكنجه يي در امان نمانده بودند. با 
همه زجرها و شكنجه ها هر دو مقاومت كرده و شكنجه گران نتوانسته بودند از آنها هيچ 
اعتراف يا مصاحبه يي بگيرند و هم چنان مذبوحانه براي درهم شكستن آن دو مجاهد 

تالش مي كردند. 
اينروزها وجود صديقه برايم غنيمت است. از آگاهي، شور، صفا و ايستادگي او هر 
لحظه ياد مي گيرم. دلم نمي خواهد لحظه يي فرصت بودن با او را از دست بدهم. صديقه 
با صداي بسيار زيبايش ترانه ها، سرودهاي سازمان و سرودهاي كنفدراسيون را برايمان 
مي خواند. خيلي باهوش و باذوق است. در همين مدت كوتاه تمام شعرهايي كه مهري 

)خانم دبير( هم سلوليمان به زبان تركي مي خواند را ياد گرفته است. 
روزهايمان غير از ساعتهاي بازجويي با برنامه هاي مختلف پر مي شود؛ خواندن قرآن 
و نهج البالغه و صحيفه سجاديه، تا تفسير برخي سوره ها از كتاب پرتوي از قرآن پدر 

طالقاني، مرور سخنرانيهاي مسعود، مشاعره وگفتن خاطرات و خواندن ترانه و سرود. 
صديقه هنگام خواندن ترانه، چشمانش را به گوشه سقف سلول مي دوزد. انگار كه 
آسمان و ستارها را مي بيند. صداي زيبايش سكوت سلول را مي شكند، آوايش به آرامي 
از ديوار سلول ما گذر مي كند و به سلولهاي اطراف مي رسد و زندانيان ديگر نيز به زمزمه 
با او همراه مي شوند. برخي شبها به ترتيب جمالتي از برادر مسعود در سخنراني »چه بايد 
كرد؟« در ميتينگ امجديه، يا سخنراني »آينده انقالب« را هركدام مثل مشاعره تكرار 
مي كنيم و از يادآوري اين خاطرات شورانگيز و آن سخنرانيهاي بي نظير و انقالبي، پر از 
انگيزه مي شويم. يكبار وقتي سخنان مسعود را تكرار كرديم، صديقه درحالي كه چشمهايش 
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برق مي زد، پر از عشق و شور گفت: 
ـ تمام ويژگيهايي كه آرزوي نسل جوان است در مسعود جمع شده؛ پر از دانش و 
آگاهي، آزاديخواهي، خلقي بودن، سمبل يك اسالم واقعي نه اسالم دروغين اينها، و پر 

از حقيقت و زيبايي. 
اين جمله زيباي او در وصف مسعود، زبان حال همه زندانيان و نسلي بود كه بعد از 
انقالب ضدسلطنتي و به فاصله يي كوتاه مسعود را شناخت، جذب او شد و با نام و آرمان 
و با انگيزة او سختترين ها را تحمل كرد. اين چه رمزيست كه بدون اين كه حتي يكبار او 
را ديده باشيم، از نامش و حرفهايش اينطور پر از انگيزه و مقاومت مي شويم. چطور اين 
پاسدارها و اين رژيم اين قدر با او دشمنند و هركس نامي از او مي آورد، جز شكنجه و اعدام 
سرانجامي ندارد. احساس مي كنم در زندان و در اين جدال هر روز بيشتر به جلو حركت 

مي كنم، خودم را بهتر مي شناسم و به راهي كه انتخاب كرده ام بيشتر ايمان مي آورم. 
شبها بعد از مشاعره، هركس به خاطراتش سرك مي كشيد و به درخواست بچه ها 

از گذشته هايش مي گفت. 
 با اين كه هر سه شب يكبار، نوبت به من مي رسيد، صديقه هرشب مي گفت: آخرش 
تو يك خاطرة كوتاه بگو. خنديدم و گفتم: همچين زندگي پرخاطره يي نداشته ام كه هر 
شب از آن بگويم. براي اين كه سرنخ موضوعي را به من بدهد و مرا به حرف بياورد 

گفت: 
روزها  آن  چيزي  اصاًل  بودي،  بچه  كه  )ضدسلطنتي(  انقالب  زمان  راستي  ـ  

مي فهميدي؟ اين كه شاه كيست و چرا مي گويند بايد سرنگون شود؟ 
ـ با يادآوري آن روزهاي پرهيجان گفتم: سال 56 من 9ساله بودم، ولي از آن جايي 
كه خواهر و برادرهايم سياسي بودند، كمابيش در جريان مسائل قرار مي گرفتم، بيشتر به 
حرفها گوش مي دادم و برايم جالب بود كه بدانم چي به چي هست. از همان سال به 
همراه برادرم حميد كه او هم 14سال داشت، اعالميه پخش مي كردم. گرچه به طور واقعي 
جزئيات مسائل و حتي معني برخي كلمه ها را نمي فهميدم. اما يك چيز را مي دانستم؛ اينكه 
رژيم شاه به خاطر ظلم و ستمي كه كرده بايد سرنگون شود. مفهوم ظلم و آزادي براي 

همه حتي يك بچه، بسيار ساده و ملموس است. 
صديقه كه خوشحال بود مرا به حرف آورده گفت: چه جالب! برايمان از آن روزها 
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تعريف كن. آنها زيرپتوهايشان دراز كشيدند و من شروع كردم: 
ـ آن سالهاي گذر از كودكي به نوجواني اوج خوش شانسي ام بود كه با انقالب سال 
1357مصادف شد و من ايده آلهاي خودم را در يك فضاي سياسي پيدا مي كردم. اولين 
روزي كه متوجه شدم چيزي در حال تغيير است، كاماًل در خاطرم ثبت شده. از خانه 
خاله ام كه در خيابان ناصرية كرمان بود به قصد خريد نان بيرون آمدم. در خيابان، جمعيت 
بسيار زيادي را ديدم كه شعار مرگ بر شاه مي دادند و به سمت ميدان مشتاق حركت 
مي كردند. من هم خريد نان را فراموش كردم و به آنها پيوستم. هركس به آن جمع اضافه 
مي شد، همه لبخندي از رضايت مي زدند. سن و سال مهم نبود، از من كه كالس پنجم 
دبستان بودم تا افراد جوان، ميانسال، مسن، زن و مرد، خانمهاي بي حجاب و باحجاب، 
همه در تظاهرات شركت كرده بودند. برخي مردم در كنار خيابان به تظاهركنندگان آب و 
شربت مي دادند، برخي از خانه هايشان دست تكان مي دادند، برخي كنار خيابان به تماشا 
ايستاده بودند. من از آن فضاي صميمي خيلي خوشم آمد. خودم را در آن جمع تنها و بچه 
نمي ديدم، حس مي كردم همه به چشم يك آدم بزرگ كه نقشي در اين تظاهرات دارد به 
من نگاه مي كنند. شعارهاي »توپ، تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد«، »مي كشم مي كشم 
آنكه برادرم كشت«، با خشم داده مي شد و من هم مجذوب اين فضا همراه با جمعيت 
شعارها را تكرار مي كردم. وقتي به خودم آمدم كه دو ساعت از زماني كه براي خريد نان 
از خانه بيرون آمده بودم گذشته بود. ترسيدم، فكر كردم االن چطور به خانه برگردم و 
چه جوابي براي اين همه تأخير بدهم. بسرعت به پياده رو آمدم، نان خريدم و شروع به 
دويدن به سمت خانه كردم. مسير طوالني بود. به خانه كه رسيدم نان سنگكها در دستم 
تقريبًا تكه تكه شده بود. همه در اتاق مشغول صحبت بودند. پشت ديوار قايم شدم و به 
حرفها گوش دادم. مي خواستم ببينم آيا متوجه دير آمدن من شده اند و كتكي در انتظارم 
هست يا نه؟ بحث راجع به رژيم شاه و تظاهرات مردم بود. كسي متوجة تأخير طوالني 
من نشده بود. وارد اتاق كه شدم، مادرم گفت: تا االن كجا بودي، چرا اين قدر دير كردي؟ 
گفتم: تظاهرات بودم. آنها لبخند زدند و من تأييديه را براي روزهاي بعد براي شركت در 
تظاهرات گرفتم. به اين صورت من آرام آرام در فضاي انقالبي جامعه با سياست آشنا 
شدم، فهميدم بايد آزادي را به دست آورد. به اين ترتيب ايده هاي جديدي براي آينده در 

ذهنم شكل گرفت. حاال هم كه اين جا هستم. 
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ساعت يك بعد از نيمه شب بود كه بازگويي خاطرات به پايان رسيد و ما در آن 
سلول نمور به خواب رفتيم. 

صبح روز يكشنبه بعد از صبحانه، صديقه را براي بازپرسي بردند. از ظهر گذشته بود 
و هنوز او را نياورده بودند. نگران بودم. بعد از مدتي صداي گفتگويي آرام و بعد صداي پاها 
را شنيدم. كشوي آهني دِر سلول را باال كشيدم و به سختي توانستم صديقه را در راهرو 

ببينم. از اينكه سالمت است خوشحال شدم. 
ـ صديقه، صديقه، خوبي؟ صديقه صدايم را مي شنوي؟ 

صداي پاهايي كه با شتاب حركت مي كرد آمد و يكدفعه در سلول با شدت باز شد، 
قلبم فروريخت. 

بازجو نعره كشيد: از اين سلول چه كسي صديقه را صدا زد؟ سريع. 
ابتدا سكوت حاكم شد و من بالفاصله فهميدم كه اگر حرفي نزنم براي هم سلولي هايم 

مشكل ايجاد مي شود بنابراين گفتم: من صدايش كردم. 
بازجو كه فردي سي و چند ساله به اسم صادقي بود، موهاي سرش را بطور كامل 
زده بود و با قيافه كريهي خيره و وقيح به من نگاه كرد و گفت: آهان خوب، از كجا صديقه 

را مي شناسي؟ 
ـ ما هم سلولي هستيم. 

ـ چه جالب، غيب گفتي. اين طوري كه تو او را صدا مي زدي معلوم است از قبل 
همديگر را مي شناختيد. چطور ديگران صدايش نمي كردند؟ 

به ديوار چشم دوختم و به او اعتنايي نكردم. 
صديقه گفت: درست مي گويد، ما همين جا با هم آشنا شده ايم. مدتي است كه در 

يك سلول هستيم. 
بازجو روي دو پا جلوي دِر سلول نشست و در امتداد نگاه من به ديوار سلول چشم 

دوخت و با تمسخر و لودگي نوشتة روي ديوار را خواند: 
ـ »ستاره انقالب در حال طلوع است«. خيالبافي هم حدي دارد، مثل اين كه برعكس 
ستارة انقالبتان، ستارة بخت همة شما در حال افول است. بعد رو كرد به من و گفت: تو 

هم انفرادي! تا ديگر غلط زيادي نكني. 
صديقه با نگراني به من نگاه مي كرد؛ خودش را مقصر مي دانست. ساكم را برداشتم به 
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صديقه لبخند زدم و آهسته گفتم: فكر نكني از دستم راحت شدي، سِر دو روز اين جا هستم. 

يك هفته از بودنم در انفرادي مي گذشت. آخرين سلول در شروع و انتهاي راهرو 
انفرادي بود كه براي يكنفر هم به سختي جا داشت. آخرين سلول در انتهاي راهرو كه 
به بند برادران متصل مي شد، موقعيت خوبي براي تماس و خبردار شدن از اوضاع بود. 
ساعت 2ظهر بود. يكدفعه از يك گوشة سلول به گوشه ديگر رانده شدم. تعجب كردم. 
در فكر اين بودم كه چي شده؟ ناگهان همه جا شروع به لرزيدن كرد، فهميدم زلزله شده 
است6. بند برادران هم شلوغ شد و از همه جا فرياد زلزله، زلزله مي آمد. همة سلولها به درها 
مي كوبيدند و فرياد مي كشيدند كه درها را باز كنيد. اما هيچ خبري از پاسدارها نبود. فقط 
صداي غرش زمين مي آمد و فرياد زندانيان. نفس در سينه ام حبس شده بود. خودم را زير 
چارچوب دِر سلول كشيدم كه در مواقع زلزله از همه جا امن تر بود. بعد از لحظاتي زلزله 

قطع شد. اگرچه همان چند ثانيه، به اندازة يك ساعت طوالني و وحشتناك بود. 
در همين موقع صداي مهري اسدآبادي را شنيدم كه از سلولش با خنده مي گفت: 

صديقه صديقه، به اين مي گويند زلزله! ديدي؟ 
ـ بله ديدم، آنهم چه ديدني! و هردو بلند خنديدند. 

از شنيدن صدايشان و سرحال بودنشان خوشحال شدم. در همين لحظات شديدتر از 
قبل دوباره زلزله شروع شد. همه خودشان را آماده كرده بودند كه در زير آوار زندان دفن 
شوند. نمي دانم چقدر گذشت كه زلزله و پس لرزه هاي آن تمام شد و دِر آهني با نعره هاي 

پاسدارها باز شد: 
ـ چه خبرتان هست، چرا داد و فرياد راه انداخته ايد؟ از زلزله مي ترسيد، مي ترسيد 
بميريد؟ مگر شما نمي خواهيد در راه خلق كشته شويد؟ خوب خدا خودش زودتر سراغتان 

آمده، پس چرا اينقدر ترسيده ايد؟ 

6-  كرمان از شهرهايي است كه روي خط زلزله قرار دارد و هرازگاهي در كرمان 
يا شهرهاي اطراف آن مردم شاهد زلزله و تلفات و خسارتهاي فاجعه بار آن 
هستند. مثل زلزلة گلبافت كرمان يا زلزلة بم كه صدها كشته و مجروح و 

آواره بجا گذاشت. 
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رويا داد زد: چرا درها را باز نمي كنيد به حياط برويم امكان دارد دوباره زلزله شروع 
شود. 

 پاسدار با وقاحت گفت: كسي به حياط نمي رود، نقشه هاي فرارتان را براي بعد 
نگهداريد. اگر بميريم همه با هم مي ميريم. 

حكيمه با تمسخر گفت: اگر قرار هست همه با هم بميريم، خوب شما هم اين جا 
بمانيد، چرا در مي رويد! 

ـ خفه شو، مزه پراني موقوف، منافق احمق. 
پاسدار در را بست و شليك خندة بچه ها فضاي بند را پر كرد. آن روز هم با خاطرة 

ناخوشايند زلزله به پايان رسيد. 
روز شنبه ساعت هشت شب درها را براي گرفتِن شام باز كردند. موقع صبحانه و نهار 
و شام، افراد از همة سلولها چه عمومي و چه انفرادي با فاصله يي حاضر مي شديم. اما دِر 

همه سلولها باز مي شد. شبها حدود يكساعت در فاصلة شام با هم بوديم. 
مشغول گرفتن شام بوديم كه دو پاسدار در را باز كردند و گفتند: صديقه كيست؟ 

صديقه سرش را به عالمت شناسايي تكان داد و آنها رفتند. 
هنگام خوردن شام صديقه را در فكر ديدم. سراغش رفتم و گفتم چيزي شده؟ 

ـ بدون مقدمه چيني گفت: فكر كنم امشب اعدام مي شوم. 
نگاهم در نگاه صديقه گره خورد. احساس  كردم كه قلبم از حركت ايستاده و براي 
لحظاتي زمان برايم متوقف شد. صديقه لبخند زد و نگاهش را به دوست صميمي اش 

مهري دوخت. 
ـ نه! اشتباه مي كني، فكر كنم مي خواهند تو را براي كابل ببرند7. 

ـ نه فروغ مطمئنم، آنها آمده بودند كه ببينند نصف شب با چه كسي قرار دارند. 
آرامشم را از دست دادم و از فكر به  آن چه مي خواست اتفاق بيفتد، بدنم سرد شد. چه 
لحظات تلخي، چقدر همه چيز ُكند است؟ نمي دانم، هم ُكند و هم تند، چه كار مي توانم 

بكنم؟ احساس مي كردم اشكهايم از اعماق وجودم به چشمهايم هجوم مي آورد. 
به بچه ها نگاه كردم كه در عين نگراني براي عوض كردن فضا، بساط شوخي و 

7-  اصطالح زندانيان براي شكنجه زنداني با كابل برق.
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خنده راه انداخته بودند و مي گفتند: صديقه بيا چند تا بلوز و شلوار بپوش كه اگر كابل زدند 
كمي محفوظ بماني. 

روحية بچه ها فوق العاده بود و به من هم قدرت مي داد. به سلول صديقه رفتم و 
شلواري را به او دادم. چون از زمان دستگيري مالقاتي نداشت، اجبارًا از لباسهاي بچه هاي 

ديگر استفاده مي كرد. از من خواست كه كمي نزد او بنشينم. 
ـ فروغ اگر من زنده ماندم و به من و تو حكم دادند، خيلي حرفها دارم كه برايت 

بگويم. اميدوارم بعد از حكم در يك زندان باشيم. 
ـ حتمًا؛ من تو را ول نمي كنم. 

دستم را فشرد و گفت: من هم همين طور. 
در طي صحبتهايي كه آن شب با هم داشتيم، فهميدم كه او نامزد دارد و قرار بوده 
كه با هم ازدواج كنند. حدس مي زد كه او نيز دستگير شده است و خبري از او نداشت و 
نگرانش بود. بعد از دقايقي صديقه به همة بچه ها كه بيرون سلول جمع بودند گفت: ديگر 
بس است، اين قدر لباس پوشيده ام كه اگر گلوله هم بزنند از اينها رد نمي شود. بعد آهسته 

به من گفت: امشب با لباس تو مي روم، حتمًا حفظم مي كند. 
 عجيب تر از صديقه، چهره و حالتهاي مهري بود. او كه حدس زده بود مي خواهند 
صديقه را اعدام كنند به شدت به هم ريخته بود و مي گفت: امكان ندارد، ما را با هم دستگير 
كرده اند، بايد هم، با هم اعدام كنند. هيچ وقت او را اين قدر خشمگين و بي تاب نديده بودم. 

همه به خوبي مي دانستيم كه آخرين شِب ديدارمان است.
تعريف كن  را  ماهي سياه كوچولو  فرصتي هست خاطرة  تا  فروغ  صديقه گفت: 
احساس شادي  آن  از  كه خودش  چيزهايي  در همة  بشنود. مي خواست  مهري هم  تا 
كرده مهري را هم سهيم كند. من هم به درخواست صديقه و براي گذشت آن لحظات 

پراضطراب، بي معطلي شروع كردم: 
ـ خانة ما يك حوض قشنگ آبي داشت. كه هميشه با آن مشغول بود. آب حوض 
توي پاشويه سرريز شده بود. من هم به بهانة شستن حوله سرتاپاي خودم را حسابي خيس 
كرده بودم. تا ته حوض كه به رنگ آبي بود را خوب نگاه كردم، حوله را توي حوض رها 
كردم و زيرچشمي نگاهي به مادرم كردم تا اگر حواسش نيست نقشه هاي ديگرم را عملي 
كنم. مادرم با چشم غره درحالي كه سرش را با كالفگي تكان مي داد به من گفت: آدم را 
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خسته مي كني!! تا نيامدم سراغت برو دنبال كارت. لباسم كه خيس شده بود را فشار دادم 
و بلند شدم دور حياط چرخي زدم. حياط خانه مان را خيلي دوست داشتم، شمعدانيهاي 
قرمز رنگ كنار باغچه، يك باغچه بزرگ پر از كرتهاي سبزي و درختهاي بزرگ زردآلو، 
انجير، انار، سپيدار، داربست انگور و گلهاي محمدي و ياس كه خانه از عطر آنها پر مي شد. 
پنج ساله بودم و هميشه در ساية درختهاي انجير روي يك قاليچه مي نشستم. همبازي  ام 

كسي نبود جز عكسهاي بچه هاي كوچكي كه در مجله مدِل خياطي خواهرم بودند. 
با صداي زنگ دِر خانه، درحالي كه فقط يك دمپايي را به پايم كرده بودم، لي لي كنان 
خودم را جلوي در رساندم. پستچي با خوشرويي گفت: دختر جون، بزرگتري خانه هست؟ 
وقتي به عقب برگشتم به مادرم برخوردم و چادرش را گرفتم. بي تاب و منتظر به 
بسته اي كه دست پستچي بود نگاه مي كردم. مادرم بسته را گرفت و در را بست. بسته را 
از دست او كشيدم كه گفت: سنگين است، نمي تواني ببري. بگذار با هم بازش مي كنيم. 
خواهرم مطهره، دانشجوي پزشكي دانشگاه اصفهان بود و هميشه براي من و حميد هديه 
مي فرستاد. وقتي بسته باز شد، خيلي خوشحال شدم. از همه چيز؛ از گزهاي خوشمزه، 
تا مدادتراشي كه يك قوي سفيد بود، سه عددكتاب و چند هديه ديگر كه نمي دانستم 

چيست. 
مادرم گفت: اينها صفحة گرامافون است. بگذار حميد بيايد برايت بگذارد. من ذوق 
زده يك گز را توي دهنم گذاشتم و غرق عكسهاي كتابي شدم كه يك ماهي سياه روي 
آن كشيده شده بود. صداي دِر خانه را كه شنيدم، توي حياط دويدم و از روي ايوان به 
گردن حميد آويزان شدم و خبر سوغاتيها را به او دادم. مرا به اتاق آورد. سوغاتيها را به او 

نشان دادم و از او خواستم كه گرام را روشن كند. 
حميد را خيلي دوست داشتم. وقتي مدرسه مي رفت و نبود، دلم برايش تنگ مي شد. 
خيلي وقتها در كوچه مي نشستم و منتظرش مي ماندم. او هم درحالي كه تغذيه مدرسه اش 
را تكان مي داد به طرف من مي دويد. هميشه تغذيه اش را نگه  مي داشت كه براي من 

بياورد. 
حميد گرامافون را روشن كرد و گفت: اين برايت يك قصة قشنگ مي گويد كه 
اسمش ماهي سياه كوچولوست و به عكس روي كتاب اشاره كرد. وقتي حميد مشغول 
گذاشتن صفحه گرامافون بود، يواشكي صورتش را بوسيدم. خنديد و سرم را در آغوشش 
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گرفت. از آنروز به بعد داستان ماهي سياه كوچولو را بيش از 50بار گوش كردم و عكسهاي 
كتاب را ديدم و هميشه با خودم فكر مي كردم: پس ماهي سياه كوچولو چي شد و كجا 
رفت؟ دلم نمي خواست كشته شده باشد. به خودم مي گفتم، او شجاع و زرنگ بود، حتمًا 

به جاهاي بهتر و دورتر رفته است.  
آنچه كه نمي دانستم اين بود كه قصة ماهي سياه كوچولو آرام آرام مسير زندگي مرا 
تغيير مي داد. به خصوص وقتي بزرگتر شدم و معني اين جملة ماهي سياه را فهميدم كه 
مي گفت:»مهم نيست که من بميرم يا زنده بمانم. مهم اين است که مرگ يا زندگی من 

چه تاثيری در زندگی ديگران داشته باشد«. 
در همه كتابهايي كه خواهرم فرستاده بود، مثِل حسنك كجايي، ُگلي و ديو سياه و 
خروس خوش صدا، هميشه يكي بود كه از همه مهربانتر و فداكارتر بود و به خاطر آگاهي 
و نجات ديگران از زندگِي خودش مي گذشت. خالصه اينكه، اين كتابهاي كودكانه افكارم 
را تحت تاثير قرار  داد آن قدر كه بعدها فهميدم، ايده آل هايم بسا فراتر از آرزوهاي معموِل 

هر كودكي است. 
گفتن خاطره به پايان رسيد. مهري دستش را روي شانه ام گذاشت وگفت: 

ـ يادت باشد آزاد كه شديم مرا به خانه تان دعوت كني. دلم مي خواهد آن حوض آب، 
آن درختهاي ميوه و گل را از نزديك ببينم. 

ـ حتمًا. 
صديقه گفت: من حتي اگر مثل ماهي سياه كوچولو راهي بشوم، خدا را چه ديدي 

ممكن است يكدفعه براي ديدنت از حوض خانه تان سر در بياورم.
باالخره زمانبندي شام به پايان رسيد و پاسدار آمد كه همه را به سلولهايشان بفرستد. 
قبل از اين كه به سلول برگردم، از پشت دست در گردن صديقه كه نشسته بود انداختم و 

به آرامي صورتش را بوسيدم، مرا بوسيد و گفت: 
ـ هر اتفاقي بيفتد جاي هيچ حسرت و غمي نيست. زندگي هر كس پاياني دارد. 
مهم اينست كه انتخابمان را خيلي خوب مهر كنيم. قول بده هرچي شد، سخت نگيري و 

ناراحت نشوي، مي داني كه خيلي برايم عزيزي. 
با بغض گفتم: سعي مي كنم. منهم خيلي دوستت دارم. 

صديقه دستم را محكم در دستش فشرد و خواند: تو در من زنده اي، من در تو، ما 
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هرگز نمي ميريم، از آن ماست پيروزي. 
آن شب پاسبخش بند، مرد مسني به اسم مشهدي بود كه سعي مي كرد به زندانيان 
استراحت  براي  او خواست كه  از  نگيرد. وقتي مهري  زياد سخت  مواقع اضطراري  در 
صديقه به سلول او بيايد، از آن جا كه پاسدار مي دانست امشب شب آخر است قبول كرد. 
به طرف سلولهايمان از هم جدا شديم. با نگراني و بيقراري لحظات را سپري مي كردم، 
 صداي آواز خواني از سلول صديقه و مهري با صداي ضعيفي به سلول من مي رسيد. نزديك 
دِر سلول نشستم كه هر صدايي را بشنوم. ساعت سه نصف شب بود كه متوجه سروصدا 
و تحركات آرامي در راهرو شدم. همه چيز در سكوت انجام شد. ساعت پنج كه براي نماز 
درها باز شد با سرعت بيرون دويدم آرزو مي كردم كه صديقه را ببينم. از نگاه اشك آلود 
هم سلوليهاي مهري و صديقه فهميدم كه هر دوي آنها را براي اعدام برده اند. پس مهري 

به آرزويش رسيد و با هم رفتند. 
بچه ها تعريف كردند كه تا ساعت سه شب آنها سرود مي خواندند و از خاطرات 
روزهاي فعاليتشان مي گفتند. حكيمه گفت: دقايقي بود كه خواب رفته بودند كه دِر سلول 
زده شد، ابتدا صديقه ابراهيم نژاد را صدا كردند كه او با عجله بلند شد و بالفاصله نام 
مهري اسدآبادي را گفتند. او در وصف حال مهري مي گفت: آن قدر خوشحال شده بود 
كه همان طور كه دراز كشيده بود به يكباره ايستاد و با آرامشي عجيب آماده رفتن شد. 
مهري به صديقه گفته بود: "نمي شود رفيق نيمه راه بود. " بعد دست يكديگر را فشردند 

و با هم رفتند. 
ساعت هشت صبح كه صبحانه مي دادند. حكيمه و رويا از پاسدار مشهدي درباره 
صديقه و مهري پرسيدند. او كه معلوم بود خودش هم از اعدام دو زن كمي جاخورده 

گفت: 
ـ ساعت چهار و نيم اعدام شدند. مهري با اولين گلوله كشته شد، اما صديقه اول 

يك گلوله به پايش زدند، بعد به قلبش و نهايتًا به او تير خالص زدند. 
با خودم گفتم: لباس من بر تن صديقه بود و با خون مقدس او رنگين شد. 

بعد از صبحانه بچه ها به آرامي به سلولها برگشتند. فكر به آن دوشهيد بي طاقتم 
مي كرد. اولين بار بود كه در زندگي ام چنين چيزي را تجربه مي كردم. تازه مي فهمم كه 
در زندان، همه به اندازة هم مسئول و تعيين كننده هستند. فرق نمي كند چه سني داري 
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و چه سابقه اي، مسئوليتي بر عهده ات هست كه بايد آنرا تمام و كمال به پايان برساني و 
آن چيزي جز مقاومت و ايستادگي نيست. اين پيامي است كه به همه منتقل خواهد شد. 
صديقه و مهري هم فقط يك هدف داشتند و آن آزادِي مردم بود، با هر نتيجه اي اين 

انتخاِب اول و آخر آنها بود. 
هرچه از لحظات شهادت صديقه و مهري فاصله مي گيرم بيشتر مي فهمم كه مواجه 
شدن با اعداِم دوستانم، چقدر با شنيدن خبر اعدام در بيرون از زندان متفاوت است. جدايي 
از كساني كه با آنها زندگي كرده اي، لحظاتت با آنها گذشته و بسيار دوستشان داري. فقط 
يك چيز جاودانه است و آن ايستادگِي آنهاست. سؤاالت بر مغزم هجوم مي آورد. راستي 
چطور گلوله بر قلبهايشان نشست؟ چطور توانستند فقط به جرم پخش اعالميه آنها را 
بكشند؟ آيا روزي مردم خبردار مي شوند كه در پشت اين ديوارها چه گذشته است؟ آيا پيام 

مقاومت آنها عليه رژيم خميني به مردم مي رسد؟
اثر  بر  كه  ديوار  بيرون كشيد. گوشة  افكارم  از  مرا  برادران  بند  از  مورس  صداي 

زلزله هاي پياپي شكاف پيدا كرده بود رفتم و پاسخ دادم. يكي پرسيد: 
ـ ديشب اعدامي داشتيد؟ 

ـ بله؛ صديقه ابراهيم نژاد و مهري اسدآبادي ساعت چهار ونيم صبح اعدام شدند. 
سكوت برقرار شد. و بعد يكي از زندانيها گفت: درود بر آنها، زنده باد مسعود. 

دو روز بعد از اعداِم صديقه و مهري به خانواده هايشان قرار مالقات مي دهند. آنها 
تحويلگيري  و  اعدام  خبر  با  مالقات  جاي  به  اما  مي آيند  زندان  به  جا  همه  از  بي خبر 
جنازه هاي بچه هايشان آنهم مابه ازاي پرداخت پول مواجه مي شوند. مادر صديقه همان جا 
در صحِن دادگاه سكته مي كند. در سال 1360آنها اولين زندانيان زن مجاهدي بودند كه 

در كرمان اعدام شدند. 
ساعت ده ونيم صبح دِر سلولم باز شد و يك خانِم بسيار پير را به داخل فرستادند. 
در لحظة اول كمي از چهره اش ترسيدم. صورت به هم ريخته اي داشت، دندان هم نداشت. 

به او سالم كردم و كناري نشستم كه او هم بتواند بنشيند. 
سرم را روي زانويم گذاشتم و با خودم گفتم: يعني واقعًا اعدام شدند و ديگر آنها را 
نمي بينم؟ پيرزن با خستگي به ديوار تكيه داد. به او گفتم مي توانيد دراز بكشيد اين پتو هم 

هست. به من نگاه كرد و گفت: مجاهدي؟ 
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تعجب كردم وگفتم: براي چي مي پرسيد؟ 
است،  سرخ  چشمهايت  مي شناسم.  را  مجاهدها  بودم،  دمخور  زندانيها  با  زياد  ـ 

مريضي، اذيتت كرده اند؟ 
ـ نه! دو تا از دوستانم را نصف شب اعدام كردند. 

ـ خدا لعنتشان كند كه رحم و مروت ندارند. غصه نخور، دوستانت االن در بهشت 
هستند. از دست اين نامردها خالص شدند. 

ـ چرا دستگير شديد؟ 
ـ مي گويند مواد مخدر داشته ام. 

بعد با صداقت خاصي كه مرا شرمنده كرد گفت: جاي من در اين زندان نيست، فكر 
كنم من را اينجا آورده اند كه تو را بترسانند. 

من كه ترسم ريخته بود و در پِس آن چهره، مهرباني و محبتش را مي ديدم گفتم: 
اتفاقًا خيلي خوب شد آمديد، از تنهايي درآمدم. 

او هم دلگرم شد و خنديد و دست الغرش را روي دستم گذاشت و گفت: 
ـ پير شوي دختر مهربون، چند ساله هستي؟ 

ـ 13ساله. 
به شدت جا خورد و گفت: هم سن نوه ام هستي. پس اين جا چكار مي كني. خدا از 

اينها نگذرد كه به پير و جوان و بچه رحم نمي كنند. 
بعد از مدتي آرام كنار ديوار دراز كشيد و براي گرم شدن پاهايش را جمع كرد. پتو را 
روي او انداختم. در آن لحظه بيش از هركس دلم براي او سوخت. پيرزني كه بايد االن 
در خانه و پيش بچه ها و نوه هايش باشد، در يك سلول نمور، تنها و بي پناه چه مي كند. 
نزديك ظهر بود كه من هم دراز كشيدم، خوابم برد و از آن شب و روز سخت براي 

ساعاتي دور شدم. 
بعد از دو روز آن خانم از نزد من رفت و چند روز بعد من به سلوِل رويا و مهري 

منتقل شدم. 
ساعت هفت شب كه با بچه ها براي گرفتن وضو به  طبقة باال رفتيم، متوجه شديم 
دلم  در  و مي رفتند.  نگاه مي كردند  را  افراد  در  پاسداران جلوي  است.  ناآرام  اوضاع  كه 
گفتم معلوم نيست دوباره چه نقشه اي دارند. همان طور كه مشغول وضو گرفتن بوديم 
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رويا و معصومه را صدا كردند. هنوز لحظاتي از رفتنشان 
نگذشته بود كه صداي وحشتناك كابل و فريادهاي آن 
دو نفر به گوشمان رسيد. سالن شلوغ و پر از سرو صدا 
و فرياد بود. فورًا همة ما را پايين فرستادند. از شام هم 
و  رويا  نگران  و  مي زدم  قدم  سلول  داخل  نبود.  خبري 

معصومه بودم. 
حدود يك ساعت گذشت كه رويا به صورت خميده اما 
با لبخند وارد سلول شد. به طرفش دويدم، لباسش كه 
به تنش چسبيده بود را به آرامي باال زدم. واي خداي 
و  سرخ  و  كبود  كمرش  سراسر  نمي شود،  باورم  من! 
خون آلود بود. نه هيچ مرهمي داشتيم و نه كاري براي 
او مي توانستم بكنم، با كتابي كه دم دستم بود شروع 

كردم به باد زدن تا شايد خنك و كمي از سوزش و دردش كم شود. پاسدارها مجدد پايين 
آمدند و دوتن ديگر را بردند.  وقتي معصومه ابراهيمي زرندي8 برگشت، دستش از شانه 
كاماًل آويزان شده بود. او آن قدر الغر و نحيف بود كه با اولين ضربه هاي كابل دستش 
شكسته بود. سراغ او رفتم. رنگش از شدت ضعف پريده بود، حالش را كه پرسيدم با 

معصوميت خنديد. گفتم: كاش مرا به جاي تو برده بودند. 
ـ نگران نباش مثل اين كه امشب تا صبح برنامه داريم براي همه سهميه دارند. 

بود  شده  ايجاد  كه  سنگيني  شرايط  لحظاتي  براي  معصومه،  سرشاِر  روحية  با 
فراموشمان شد. دقايقي بعد معصومه به علت ضعف شديد حالش بهم خورد و بيهوش شد. 
آن قدر وضع بند بهم ريخته بود كه يك دكتر را باالي سر معصومه فرستادند، بازجو و دو 
پاسدار او را همراهي مي كردند. دو نفر ديگر را بردند و زخمي و خون آلود برگرداندند. به 

چند نفر از بچه ها كه ازحال رفته بودند، تزريق كردند. 
كنار دِر سلول ايستاده بودم و با خشم به آنها نگاه مي كردم. همان پزشك جلو آمد و 
گفت: گلستان كي هست؟ گفتم: من هستم. گفت: مثل اين كه برايت برنامه دارند. و بعد 

8-  مجاهد قهرمان معصومه ابراهيمي زرندي در سال 1367در عمليات بزرگ 
فروغ جاويدان به شهادت رسيد. 

مجاهد شهيد معصومه 
ابراهيمي  زرندي 
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سريع دور شد. بازجو صادقي و پاسدارها در بند راه مي رفتند و نعره مي كشيدندكه سريعتر 
توبه نامه ها را بنويسيد، هم شماها كه تعزير شده ايد و هم شماها كه هنوز باال نرفته ايد، از 
اينها عبرت بگيريد. هركس مي خواهد زنده بماند زودتر بنويسد و بدهد. ليال همان زنداني 
پيكاري هم همراه بازجوها در سلولها مي گشت و مي گفت زودتر توبه نامه ها را بنويسيد9. 
از ميان نفرات بند، حدود دو يا سه نفر مشغول نوشتن شدند. به سراغ يكي از بچه ها 

رفتم و گفتم: چي مي نويسي؟ 
يكي از زندانيان كه متوجة حرفهاي من شد و خودش به شدت از شرايط سخت 

زندان به تنگ آمده بود كنار من آمد و گفت: 
ـ مثل اين كه نشانت كرده اند زودتر چند خط ماستمالي كن و بنويس كه دست از 

سرت بردارند. 
ـ هيچ وقت چنين كار زشتي انجام نمي دهم. اين خيانت است. هركار مي خواهند 

بكنند. 
ـ خيلي بچه اي؟ فكر كردي اين جا كجاست كه قهرمان بازي در مي آوري، همه را 

مثل آب خوردن مي كشند. 
ـ فكر كن كه هم بچه هستم، هم قهرمان، تو چه مشكلي داري؟ 

را  او  نكند  توبه  كس  هر  ندارند،  ترسي  اينها  رفته  يادت  را  مهري  و  صديقه  ـ 
مي كشند. 

ـ من كه يادم نرفته، اين تو هستي كه صديقه و مهري را به همين زودي از ياد 
آنها كه خيانت مي كنند، بدترين و  نبايد تسليم شوي،  ياد نگرفتي كه  آنها  از  برده اي، 
زشتترين كار را انجام مي دهند، چون براي يك روز بيشتر زنده ماندن، به عقيده شان پشت 

مي كنند. من نمي خواهم جزء اين دسته باشم. 
عصباني شد و گفت: اشتباه مي كني، ما به عقيده مان پشت نمي كنيم. اينكه خيانت 
لو  را كه  را قطع مي كنند. كسي  بنويسيم، شكنجه  نامة صوري  توبه  اگر يك  نيست. 

نمي دهيم كه خيانت كرده باشيم. 

9-  ليال جاسوس بند كه هوادار گروه پيكار بود، سرانجام با بازجوي بند به نام 
صادقي كه در رذالت، مانندي نداشت ازدواج كرد و آزاد شد. 
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سرت  از  دست  نامه  توبه  نوشتن  با  مي كني،  فكر  كه  هستي  ساده  خيلي  تو  ـ   
برمي دارند. توبه كردن اوِل راه است نه آخِر راه. تا آخرين ذرة شرافتت را نگيرند، ولت 

نمي كنند. به لو دادن هم مي رسي. 
حكيمه كه كم و بيش در جريان گفتگوي ما قرار گرفته بود رو به او گفت: ببين! اگر 
وجدان خودت آرام است، برو بشين توبه نامه بنويس. ولي حق نداري توي راهرو راه بيفتي 

و تبليغات هم راه بندازي، به اندازة كافي هم تيم داري. 
فقط خوبه كه معني كاري كه مي كني را خوب بفهمي. تو توبه مي كني و شكنجه 
نمي شوي، درست. اما فشار شكنجه و اعدام را روي بقيه بيشتر مي كني. چون رژيم براي 

ساختن افرادي مثل تو بايد بيشتر شكنجه  كند. 
از حرف حكيمه رنگش كبود شد و از شدت ناراحتي به من تنه زد و رفت. 

رژيم دنبال خرد كردن و تحقير زندانيان بود. بازجو فقط در راهرو داد مي زد كه 
به نفع خودتان هست كه هرچه بيشتر در توبه نامه ها به مسعود رجوي فحش بدهيد. 
طاقت نياوردم دوباره سراغ آن دو نفر رفتم و گفتم: چرا چيزهايي كه اينها مي گويند را 

مي نويسيد؟ 
ـ كار ديگري نمي شود كرد. ما فقط در اين توبه نامه ظاهرًا از سازمان دوري مي كنيم 

كه دست از سرمان بردارند، فقط همين.
ـ چطورمي خواهيد با اين قلمي كه اينها به دستتان داده اند و فقط به خاطر ترس از 

كابل، عليه سازمان و مسعود بنويسيد. 
با درد به من نگاه كرد و حرفي نزد. حكيمه كه نارحتي ام را ديد گفت: رژيم خوب 
مي داند كه هر زنداني  با نام مسعود مقاومت مي كند. به  همين جهت تمام تالشش اين 
هست كه آنها را با نوشتن اين توبه نامه ها درهم بشكند و  دقيقًا به همين خاطر تأكيد 
ببرد.  زير سؤال  را  اعتقادشان  بگوييد. مي خواهد  بد  به مسعود  مي كند هرچه مي توانيد 
مي داند كه هر زنداني به محض اينكه اين حركت را انجام دهد در خودش مي شكند. تنها 
راه فقط مقاومت است. درد شكنجه سخت هست اما كوتاه مدت است. ولي درد خيانت 
هيچوقت آدم را رها نمي كند. بعد به پاسدارها اشاره كرد و گفت: به ما ُزل زده اند، بهتر 

است لباس بپوشيم و آماده شويم. 
به سلول رفتم و سعي كردم چند بلوز بپوشم كه وقتي كابل مي زنند كمي حائل شود. 
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رويا خنديد و گفت: زياد تالش نكن چون هرچه لباس اضافه داشته باشي در مي آوردند، 
فقط با يك بلوز نازك كابل مي زدند. 

درآوردن  نمي كند. همين كه مشغول  كاري عيب  از محكم  كار  گفتم:  و  خنديدم 
اين همه لباس شوند هم خيلي مسخره است. 

ساعت از 2شب گذشته بود كه دِر سلولها بسته شد. منتظر صبح روز بعد بوديم كه 
دوباره شكنجه ها شروع شود. ساعت پنج براي نماز صبح بلند شدم. در آن سه ساعت رويا 
اصاًل از درد نخوابيد. هر لحظه منتظر بودم كه صدايم كنند. اما خبري نبود. ساعت ده صبح 

بود كه من و حكيمه و مريم را صدا كردند. پاسدار گفت: با وسايلتان بياييد باال. 
از تعجب نگاهي به هم انداختيم و هركس مشغول جمع كردن وسايلش شد. همة 
بچه ها نگران بودند. از بچه ها خداحافظي كرديم و با چشمان بسته درحالي كه يك سِر 
روزنامه در دست پاسدار و سِر ديگر آن در دست اولين نفر بود حركت كرديم. بعد از عبور 

از راه پله ها پشت يك در منتظر ايستاديم. 
پاسدار رو به من گفت: چشمبندت را باز كن و بيا. 

شدم،  دادگاه  سالن  روشِن  محوطة  وارد  بردند.  ديگر  اتاق  به  را  مريم  و  حكيمه 
همانجايي كه روز اول در ورود از آن عبور كرده بودم. 

پاسدار گفت گوشة ديوار بايست و خودش داخل يك اتاق شد. بعد از يك ساعت 
برگشت و گفت: اين جا مي ايستي تا حاج آقا فهيم صدايت كنند. 

فهميدم كه بايد با آخوند وحشي »فهيم كرماني« روبرو شوم. كسي كه اولين حكِم 
دار  زدن علني مجاهدين و اولين حكم سنگسار در ايران را در كرمان اجرا كرد. يك جاني 

بالفطره. 
لحظات ترس همراه با ابهام احاطه ام كرده بود. سؤالهاي جورواجور به ذهنم سرازير 
شد. يعني به اين سرعت وقت دادگاه من شده است؟ دادگاه يعني چي؟ چطوري؟ از من 
چي مي پرسد؟ پس چرا مرا براي كابل نبردند؟ خدايا خودت كمكم كن، يعني چه نقشه اي 

دارند؟
سوره والعصر را با خودم خواندم كه آرام شوم: »قسم به عصر، كه انسان در خطا و 
زيانكاري است. مگر آنان كه ايمان آوردند و كردار شايسته كردند و سفارش كردند يكديگر 
را به حق و شكيبايي«. به خودم گفتم؛ اينها درست بعد از وضعيت ديشب، دادگاه مرا 

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


44

راز شب

برگزار كرده اند كه حسابي زهرچشم گرفته باشند بايد حواسم را جمع كنم. 
بعد از دوساعت ونيم سرپا ايستادن پاسدار گفت: بيا تو. 

با نگاهي سريع وضعيت اتاق را چك كردم. روبرويم يك ميز بزرگ بود و يك آخوند 
كه حدس زدم فهيم باشد  كه دو زانو روي صندلي نشسته بود و مشغول خواندن يك 
پروندة قطور بود. دو طرفِ او يك پاسدار و يك پسر جوان با لباس شخصي نشسته بود كه 
معلوم بود نوچة فهيم است. چند تا پاسدار هم دور تا دور اتاق بودند و يك پاسدار هم طرف 
چپ من نشسته بود. پاسدارها با هم آرام صحبت مي كردند و فهيم چند بار با دستمال و با 

صداي بدي بيني اش را گرفت. بعد از يك ربع سرش را باال كرد و گفت: 
ـ بهت نمي آد چنين پرونده يي داشته باشي؟  براي غزل خداحافظي آماده اي؟ ديشب 
دوستانت را كه ديدي، دوست داري مثل آنها تعزير شوي يا عاقل هستي و توبه نامه ات 

را مي نويسي؟ 
ـ بابت چي بايد توبه كنم؟
ـ به به پس الل نيستي؟ 

با صداي بلند خنديد و با حالت تحقير آميزي به آن پسر جوان نگاه كرد وگفت: بايد 
به يادش بياوري كه چرا بايد توبه كند. پسره خنديد و به من نگاه كرد.

احساس كردم قلبم پايين ريخت. 
آخوند فهيم گفت: خدا بهت رحم كرده كه دادگاه برايت تشكيل داديم. برادرت كه 
البته خجالت مي كشم بگويم برادر تو منافق، ضامن شده، وثيقه گذاشته كه تو آزاد شوي 
و گفته كه تو بچه يي و از اول هم عقل درست و حسابي نداشته اي. حاال عقل داري يا نه، 
فرقي به حال ما نمي كند، خالصه اينكه به شرطي آزاد مي شوي كه توبه نامه بنويسي، 

خر فهم شد؟ 
احمد، برادرم از ابتداي انقالب حزب اللهي شده بود. او ابتدا در سپاه و در آن زمان 
در جهاد سازندگي مشغول به كار بود. من و به خصوص حميد تحت فشار زياد از طرف او 
بوديم. سعي داشت كاري كند كه يا از هواداري مجاهدين دست بكشيم يا الاقل با حفظ 
عقيده مان عليه رژيم فعاليت نكنيم. تنها فرقي كه با ديگر حزب اللهي ها داشت اين بود 
 كه ما و بچه هاي مجاهدي كه به خانه مان رفت و آمد مي كردند را لو نمي داد و در موقع 

دستگيري به كمك ما مي آمد و با ضمانت و وثيقه سعي در آزادي ما داشت. 
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آخوند فهيم داد زد: احمق جواب بده! 
گفتم: نمي دانم چكار كرده ام كه بايد به خاطر آن توبه كنم؟ 

ـ زبان درازت را مي برم. اگر فكر كرده اي كه چون سن تو كم است اعدام نمي شوي 
كور خواندي. اينها را از كله پوك و بي عقلت بيرون كن. كاغذ را بهش بده سه دقيقه 

وقت داري. 
پسر عينكي كاغذ را جلويم گذاشت و گفت: زود باش بنويس وقت نداري. 

حركتي نكردم. آخوند فهيم از همان جا كه نشسته بود يك كتاب كلفت را به  طرفم 
پرت كرد كه محكم به  دستم خورد. و گفت: مي نويسي يا نه؟ 

ـ نه! چيزي ندارم بنويسم. 
ـ خفه شو احمِق پتيارة هرجايي، زبان آدم حالي ات نيست. ببريدش سپاه و همين 

االن 200ضربه شالق بزنيد كه بفهمد چي بايد بنويسد. 
و  شدم  بلند  سرعت  با  كوبيده  شد.  مغزم  بر  پتك  مثل  كلمة 200ضربه شالق، 
به اصطالح خودم را آماده رفتن نشان دادم. صداي خندة گوشخراش آخوند فهيم اتاق را پر 

كرد و پاسدارها هم بدون اين كه بفهمند براي چي با او مي خنديدند. 
ـ نه بابا مثاًل خيلي شجاعي. نعش ات كه مشغول نوشتن توبه نامه شد مي بينمت. 

گمشو بيرون. 
پاسداري كه سمت چپ بود مرا به بيرون اتاق هل داد. همراه پاسدار از دادگاه خارج 
شديم و ظاهرًا به طرف سپاه رفتيم. در طي مسير يك لحظه به ذهنم زد كه راستي اگر 
اينها مي خواستند مرا شالق بزنند چرا ديشب نزدند؟ چرا گفتند من با همة وسايلم بيايم؟ 
چرا از وثيقه صحبت كرد؟ شايد فقط مي خواهد مرا بترساند! صداي ديگري در ذهنم تكرار 

مي شد؛ دلداري به خودت نده حتمًا شالقت مي زنند پس خودت را آماده كن. 
ظهِر خيلي گرمي بود و عرق از سر و صورت و بدنم سرازير بود. وارد حياط سپاه 
شديم. پاسدار گفت: همين جا بايست فقط به روبرو نگاه كن تا صدايت كنيم، وقت داري 

كه به توبه نامه فكر كني، كاغذ خواستي بگو. 
توي دلم گفتم، تو ديگه برو گمشو نكبت خاك برسر. توي آن گرما از فحشهايي 

كه دادم دلم خنك شد و خنديدم. 
دو ساعت تمام توي حياط زير آفتاب ايستاده بودم. مشكل بيخوابي هم مضاعف 
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شده بود و سرم گيج مي رفت. جز چادرم همه لباسهايم خيس شده بود. نگاهي به اطرافم 
كردم و تالش كردم به طرف ديوار حركت كنم كه بتوانم به جايي تكيه كنم. چشمهايم 
سياهي رفت و ديگر چيزي نفهميدم. از آبي كه روي صورتم ريخته شد گيج و منگ 
چشمانم را باز كردم. از زور تهوع و سرگيجه داشتم مي مردم. صداي پاسدار كه داد مي زد 
پاشو بشين، مثل يك پژواك در سرم مي پيچيد اما آن قدر سنگين شده بودم كه توان 
تكان خوردن نداشتم. دست و پايم به سنگيني كوه بود. دوباره آب روي صورتم ريخته شد 
و در همان حال يك  نفر دستم را گرفت و همان طور روي زمين به طرف ديوار كشاند. در 
ساية ديوار كم كم از آن وضعيت داغون خارج شدم. تا دو ساعت بعد همان جا مرا رها كردند 

و خبري از كسي نبود. تا اين كه يك پاسدار آمد و گفت: بلند شو، بايد بروي دادگاه. 
به خاطر سردرد شديد و حالت تهوع به سختي حركت مي كردم. وقتي به دادگاه رسيدم. 

يك پاسدار آمد و گفت: وسايلت را بردار، بيرون منتظرت هستند. 
هنوز  دوباره گفت:  نشنيده ام.  را درست  كردم حرفش  فكر  و  گيج شدم  لحظاتي 
گيجي! راه بيفت ديگه. با سختي راه افتادم و فهميدم كه همة اين كارها آخرين تالش 
آنها براي ايجاد ترس و گرفتن توبه نامه بوده است. در حاليكه از صبح حكم آزادي با وثيقه 
تعيين شده بود. وقتي بيرون دادگاه رسيدم در شلوغي آن جا كسي را نديدم. بعد از چند 
دقيقه پسرخاله ام به همراه دوستش از دور دست تكان دادند و نزد من آمدند. سوار ماشين 
شدم. ساكم را باز كردم و نگاهم به روسري صديقه افتاد. با خودم گفتم بايد از همين فردا 

دوباره فعاليتم را شروع كنم. 
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فاصلة سالهاي1360تا1362 بدترين سالها براي هر هوادار مجاهدين بود. براي من 
هم كه تقريبًا بايد به  تنهايي و با ابتكار خودم آن هم در همان ميزان دريافت نيم ساعتة 
رهنمودهاي راديو مجاهد فعاليت مي كردم همين وضعيت صدق مي كرد. حميد دستگير 
شده و در اوين زنداني بود. در بي خبري از او به سر مي برديم و هيچ مالقاتي نداشت. 
درگيريها، حمالت، دستگيريها و اعدامها به ميزان زيادي فضا را تحت الشعاع قرار داده بود 
و فعاليت عليه رژيم بهاي سنگيني را مي طلبيد و هركس پيشاپيش بايد با اين انتخاب وارد 

فعاليت و مبارزه مي شد. 
اما از سال62 به بعد فعاليتمان در قالب هسته هاي مقاومت آغاز و ادامه يافت. حميد 
از زندان آزاد شد و ما خيلي سريع توانستيم »هستة مقاومت مجاهد شهيد محمدرضا 
محمدي زاده« را در كرمان شكل بدهيم10. هسته ها شامِل تركيبهاي چهار پنج نفره يي 
بود كه هم باعث مي شد به دليل پراكندگي ديرتر ضربه بخورند، هم فعاليت از حالت تكي 
يا دو نفره به فعاليتي چند نفره و جمعي ارتقاء پيدا مي كرد كه راندمان و كيفيت كار را 
باال مي برد و سطح وسيعتري از شهر را زير پوشش قرار مي داد. هستة مقاومت بالفاصله 
تشكيالت خودش را شكل مي داد و مسئول تعيين مي كرد تا كارها با سرعت و نظم و 
كيفيت باالتري پيش برود. در آن اختناق شديد بايد ابتكارهاي زيادي به كار مي برديم 
تا فعاليت هسته مان را در هفته هاي اعالم شده به مناسبتهاي مختلف گسترش بدهيم. 
دونفره يا جمعي راه كارها را در مي آورديم، آماده سازي مي كرديم و در تركيبهاي دونفره 

يا سه نفره مشغول به كار مي شديم. 
در يكي از ظهرهاي بسيار گرم با حميد براي پخش اعالميه رفتيم. هنگام پخش 
به حميد و مسيري كه طي كرده بود فكر مي كردم. از سال 55كه حميد به وسيله يكي 
از معلمانش كه هوادار گروههاي ماركسيستي بود در جريان مسائل سياسي قرار گرفت 
هميشه در تكاپو بود و آرام و قرار نداشت. قبل از انقالب هم بيشترين فعاليتش حول 
مجاهدين خلق متمركز بود. كليشة عكس بنيانگذاران سازمان و عكس مجاهد شهيد 

10-  مجاهد خلق محمدرضا محمدي زاده، سال 1360دركرمان به شهادت رسيد. 
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مهدي رضايي را وقتي اولين بار در خانه ديدم از او در باره شان پرسيدم. بعد از انقالب 
حميد كتاب دفاعيات مهدي رضايي را برايم آورد و گفت: همه بايد مثل او مقاوم باشيم. 
حميد، آرام و مهربان و با گذشت و پرمحتوا بود. همة فاميل دوستش داشتند و به او تكيه 
مي كردند. به همه كمك مي كرد، براي همه احترام قائل بود و در سختيها هميشه پيشقدم 
بود. براي من اما، گنجينه يي از دانش انقالبيگري بود. از سال56 آرام آرام مرا با همه چيز 
آشنا كرد. درحالي كه فقط 9سال داشتم، مرا بسيار جدي مي گرفت و به من ياد مي داد كه 
فقط به فكر درس و زندگي خودم نباشم. به ديگران و مردم فكر كنم. ضدظلم و ستم 
پيدايشان  بايد بگرديم و  براي خوشبخت شدن هست  باشم. مي گفت: راههاي زيادي 
كنيم. وقتي انقالب ضدسلطنتي پيروز شد. شبهاي خانه ما، پر از بحث و جدل بود. يكي 
از برادرانم طرفدار رژيم بود و بقيه همه ضد رژيم. با شنيدن همة حرفها و بحثها به سمت 
مجاهدين تمايل پيدا مي كردم و حميد هم كه در منش و رفتارش با ديگران متفاوت بود 
برايم شاخصي از درستي مسيري بود كه مي خواستم در آن قدم بگذارم. آنروزها گذشت و 

من پا به پاي او شروع به فعاليت كردم. 
با صداي حميد از حال و هواي خودم بيرون آمدم. 

ـ فروغ حواست اينجاست؟ اين شيوة پخش از شيشة ماشين كارمان را محدود كرده 
و مجبوريم در محالت خلوت اين كار را انجام بدهيم. بهترين كار اينست كه در محلهاي 

پرجمعيت اعالميه ها را پخش كنيم كه به دست همه برسد به نظرت چكار كنيم؟ 
ـ خوب، يك راه اين است كه من پياده براي پخش بروم و تو در جاي ديگر منتظر 

من بماني. 
ـ نه! اين كار هم احتمال دستگيري را باال مي برد و هم سرعتمان را پايين مي آورد. 

ضمن اين كه تيمها را تقسيم بندي كرده ايم و ما بايد با ماشين اين كار را انجام بدهيم. 
ماشين را به آرامي زير درختي پارك كرد . كمي به اجزاي مختلف ماشين نگاه كرد 

و ناگهان تختة محل دنده را جابه جا كرد و گفت: 
ـ اگر جواب بدهد، خوب است.
ـ چه كار مي خواهي مي كني؟

ـ كمي صبر كن ببينم مي شود يا نه!
بعد از چند دقيقه تختة محل دندة ماشين را كامل بيرون آورد. اعالميه را در قطع 
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كوچكي تا كرد و از آن شكاف بيرون انداخت. ماشين را به جلو حركت داد و اعالميه با 
سرعت به وسط خيابان رفت. 

حميد خنديد و گفت: 
ـ جالب شد نه! 

ـ جالب نه، عالي شد. آفرين به اين عقل!
ـ حاال كه به عقل من آفرين گفتي، پس يك بستني مهمان تو. البته بعد از چند دور 

پخِش موفق. قبول؟ 
من  مهمان  كه  است  دفعة چهارم  اين  مي كني.  موقعيت سوءاستفاده  از  خيلي  ـ 

هستي، ولي باشه. 
ـ نمي شه كه فقط تشويق كني باالخره يك بهايي هم از جيب بپرداز ديگه.

پخش اعالميه را در محله هاي شلوغ ادامه داديم. اعالميه از زير ماشين در البالي 
جمعيت پخش مي شد و ما بسرعت از خيابانها عبور مي كرديم. تمام اعالميه ها زير چادر و 
در كيف بزرگي دست من بود. وارد خيابان شاهپور كه شديم يك لندكروز سپاه با سرعت 

از كنارمان عبور كرد و با ماشين ما اصطكاك پيدا كرد. ماشين سپاه فورًا نگه  داشت. 
ـ چه كار كنيم حميد، نكند تو را بشناسند؟ 

حميد در كرمان حكم داشت و در تعقيبش بودند. با تغيير قيافه و گذاشتن ريش 
و پيراهني كه روي شلوارش انداخته بود، خودش را هم تيپ حزب اللهي ها كرده بود كه 

شناسايي نشود. 
ـ نگران نباش. تو در ماشين باش اگر اتفاقي افتاد پياده شو و بسرعت دور شو. از 

آينه حواست به ما باشد. 
دل توي دلم نبود. حميد به سرعت از ماشين پياده شد و به طرف دو پاسداري كه 
به سمت ما مي آمدند رفت. با آنها دست داد و گفت: برادر هيچ اشكالي ندارد، اصاًل نبايد 

مي ايستاديد، مشخص است كه درحال مأموريت هستيد. 
ـ بله سرعتمان زياد بود، الزم است بايستيم تا خسارت مشخص شود. 

حميد درحالي كه هم چنان دست پاسدار را گرفته بود و به اين ترتيب او را متوقف 
كرده بود كه به طرف ماشين نيايد گفت: نه، اصاًل! اين چه حرفي است، ضمن اين كه هيچ 

خسارتي هم ايجاد نشده، شما بفرماييد. 
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بعد از يكي دو دقيقه پاسدارها خداحافظي كردند و رفتند. حميد سوار ماشين شد، 
نفسش را بيرون داد و گفت: به خير گذشت. نگاهي به چهره رنگ پريدة من كرد و گفت: 

قول بستني سرجايش هست يا نه؟ 
ـ شديدًا، بخصوص با اين شوكي كه وارد شد.

ـ منهم بخاطر تو ميگويم ، چون واقعًا نياز به بستني داري.
خنديديم و كار را ادامه داديم. روز خوبي بود و با آن ابتكار و البته يك بستني فالودة 

خوشمزه، چند برابر هر روز اعالميه پخش كرديم. 
هستة ما تقريبًا يك سال و چند ماه فعال بود. در اين كه نهايتًا دستگير مي شويم 
شكي نبود. خواه ناخواه در شهري كه دو تا سه هسته فعاليت مي كردند، رژيم به سرعت 
دست به كار مي شد كه افراد را شناسايي و دستگير كند. ولي بايد از همين فرصت به بهترين 

نحو استفاده مي كرديم و زمان را هرچه عقب تر مي انداختيم. 
شنبه شب بود و با حميد از پخش تراكت برمي گشتيم. آسمان پر از ستاره بود. به 
خيابان اصلي كه رسيديم، غرق تعجب شديم. ماه چندين برابِر هميشه و آن قدر بزرگ 
و نزديك به زمين بود كه من و حميد ماتمان برده بود و با هم گفتيم چقدر زيباست! از 
ماشين پياده شديم. با حميد كه وسط خيابان ايستاديم ماه روبروي ما و انگار ته خيابان 

روي آسفالت نشسته بود. 
حميد همانطور كه به ماه نگاه مي كردگفت: فروغ مي داني ويژگي شب و تاريكي 

چيست؟ 
ـ نه بهش فكر نكرده بودم. 

ـ اين كه آدم ارزش چيزهايي كه در شب هستند را خيلي بيشتر مي فهمد. ارزش 
اين ماه كه سياهي را روشن مي كند. ارزش ستاره ها، ارزش گل شب بو كه فقط در شب 
بو مي دهد. در روز و روشنايي بسياري چيزها براي ما يا تكراريست يا از چشممان دور 

مي ماند. 
ـ چه نكتة جالبي. 

ـ براي همين است كه ما ارزش آنهايي كه در تاريكي و سياهي اين رژيم مبارزه 
مي كنند، زندان مي روند، شكنجه و اعدام مي شوند را بيشتر مي فهميم. آنها مثل همين 

ستاره ها و گلهاي شب بو هستند و مسعود؛ مثل آن ماه كه مي تابد. 
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در برق نگاهش عشق بزرگي را مي ديدم. وقتي از مسعود رجوي مي گفت، چشمانش 
مي درخشيد و التهاب و هيجان تمام وجودش را فرا مي گرفت. وقتي از مسعود مي گفت از 

مقدسترين ارزش زندگي اش سخن مي گفت. 
به او گفتم: پس راز شب در مهتاب و گل شب بو است. 

حميد لبخند زد و گفت: راز شب! اين ديگر ايدة شماست! 
سوار ماشين شديم و حركت كرديم. خاطرة آن روز كه در سال58 در خانه خاله ام 
بودم برايم زنده شد؛ حميد تازه از بافت آمده بود و از آخرين فعاليتي كه داشت برايم 
مي گفت. لحظاتي نگذشته بود كه برادرم وارد اتاق شد و به حميد گفت: اين چند روز در 

بافت چكار مي كردي؟
ـ چطور؟ 

برادرم بدون دادن جواب به  او سيلي محكمي به گوشش زد و گفت: اين بساط چيه 
كه راه انداختي؟ عكس غالمحسين عالم زاده را براي چي اين ور و آن ور مي زنيد؟ 

احساس مي كردم حميد با آن جثة الغر زير آن ضربات طاقت نمي آورد و به هر 
طرف پرتاب مي شود. هرچقدر به طرف او مي رفتم و داد مي زدم كه حميد را رها كند، فايده 

نداشت. در وسط آن ضربه ها حميد به من گفت: تو جلو نيا. 
كمي گذشت. حميد صورتش را شست و به احمد گفت: ما كاري جز ترويج حقيقت 

نمي كنيم. سرانجام هم روشن مي شود كه حق با كيست. 
آن قدر چهره اش مظلوم و آرام بود كه نمي توانستم اين ميزان فشار را روي او تحمل 

كنم . به اتاق رفتم و آرام گريه مي كردم. 
حميد گفت: گريه براي چي؟ از تو بعيده. او چون نمي خواهد مرا تحويل سپاه بدهد، 
عذاب وجدان دارد. اينجوري خودش را خالي مي كند همين قدر خوب است كه مي گذارد 

كارمان را ادامه بدهيم، بايد خوشحال باشي. 
دستش را كه كبود شده بود بستم و گفتم: 

ـ چرا وقتي تو را مي زند هيچ كاري نمي كني، هيچ جوابي نمي دهي. 
ـ اواًل كه او برادر بزرگتر ماست و صحيح نيست. بعد هم مگر پاسدار كه در خيابان 
ما را زير مشت و لگد و چماق و قمه مي گيرد، پاسخ مي دهيم؟ فعاًل بايد اين شيوه را رفت 

چه در خانه چه در بيرون. روزي كه بايد، جواب همه را مي دهيم، نگران نباش. 
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ـ اگر خودم را بزند اين قدر دردم نمي آيد، ولي طاقت اينكه اين جوري تو را بزنند، 
ندارم. 

ـ اواًل اين جوري محكم تر مي شوم. دومًا تمريني براي بيرون خانه هم مي شود. سومًا 
مي فهميم كه مبارزه با اين رژيم، سختي و رنج دارد. چهارم هم اين كه فكرش را نكن، 

ناراحت هم نباش، دستم را ببندكه كار زياد داريم. 
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خرداد 1363بود. به مناسبت 30خرداد بايد براي پراتيك هفتة شهدا و اسرا آماده 
مي شديم. هستة ما براي هفتة اعالم شده كه از 23تا30خرداد جريان داشت، تدارك زيادي 

ديده بود. 
حميد گفت: بايد يك استنسيل دستي درست كنيم و تراكتها را با آن چاپ كنيم. 

اين جوري هم سريعتر انجام مي شود و هم چاپي است. 
ـ راستي حميد يادت هست كه روزهاي قبل از انقالب يك دستگاه كپي و چند چيز 

ديگر مصادره كرده بودين و با آن چاپ اعالميه ها را انجام مي داديد. 
ـ آره عجب روزي بود با دو سه تا از بچه ها بوديم. نمي داني وقتي توي راه به ما 
مشكوك شدند و قرار بود ماشين را بازرسي كنند چه حالي داشتيم، اما باالخره موفق 

شديم، از آن به بعد نانمان توي روغن بود و هرشب چاپ اعالميه داشتيم. 
حميد داخل يك لوله پوليكا سيمان ريخت و يك دسته هم بعنوان غلتك براي آن 
گذاشت. شب دو نوع متن اعالميه نوشتيم. كه خط ها متفاوت باشد و بعد شروع به كپي 
كرديم. تا نيمه هاي شب تقريبًا 300اعالميه را آماده كرديم. حسابي از َكت و كول افتاديم. 

ولي نگاه به اعالميه ها كه مي كرديم خستگي مان درمي رفت. 
در روزهاي گرم تابستانِ كرمان كه با ماه رمضان و روزه هاي چندين ساعته سوزانتر 
هم شده بود مشغوِل فعاليت شديم. ساعت 9شب بود. بعد از افطار خيلي آرام با حميد 
مشغول نوشتن برچسب بوديم تا بتوانيم صبح روز بعد آنها را در اماكن مختلف بچسبانيم. 
آخرين جمله را كه نوشتم ناگهان مادرم وارد اتاق شد. خيلي سريع برگه ها را پنهان كردم. 
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مادرم متوجه شد و دعوا شروع شد. 
ـ چه كار داري مي كني؟ دست برنمي داريد؟ مي خواهيد دوباره ما را پشت اين زندان 

و آن زندان آواره كنيد. از بافت تا كرمان، از كرمان تا تهران بس نيست؟ دوره داريم؟ 
حميد كتابي دستش گرفته بود و طوري كه انگار از چيزي خبر ندارد گفت: مگر چي 

شده؟ فروغ كه داره درس مي خواند؟ بابا هم خوابيده؟ آرامتر صحبت كنيد. 
ـ خودت را به آن راه نزن، من مي فهمم كه سرو سري با هم دارين. شما را به خدا 

ول كنيد. حميد من ديگر طاقت ندارم.
سعي كرديم او را آرام كنيم كه پدرم بيدار نشود. اما مادرم كوتاه نمي آمد و تالشش 

اين بود كه پدرم بيدار شود و محدوديتهاي جديدي براي ما ايجاد كند. 
باالخره كاري كه نبايد مي شد، شد و پدرم وارد اتاق شد و گفت: چه خبر است؟ اين 

سروصدا چيه نصف شبي؟ 
ـ اينها دوباره شروع كرده اند، نمي دانم چه برنامه يي دارند. سِر ما را گرم كرده اند و 

دوباره دارند فتنه به پا مي كنند. 
پدرم بعد از دعوا با حميد رو به من كرد و با عصبانيت گفت: از فردا قدم از دِر خانه 

بيرون نمي گذاري اگر بشنوم كه بيرون رفتي قلم پايت را ُخرد مي كنم. 
كه  فردا  از  درست  آن هم  شدم  ناراحت  خيلي  ندادم.  نشان  واكنشي  اما  ترسيدم 

فعاليتمان بايد اوج مي گرفت. به حميد نگاه كردم. 
برو  نشده  شروع  بحثي  دوباره  تا  نباش،  نگران  مي كنيم  فكري  يك  حميدگفت: 

بخواب. 
صبح روز بعد ساعت هشت ونيم صبح حميد به خانه آمد و به مادرم گفت؛ براي 
نگهداري محسن پسر خواهرم بايد همراه او باشم. من با سرعت و با خوشحالي بدون 

پوشيدن جوراب كفشم را پوشيدم و سوار ماشين شدم. 
سهيال يكي از اعضاي هسته را هم كه در خيابان ناصريه منتظر ما بود، سوار كرديم. 

من و سهيال اعالميه ها را گرفتيم و در مسير توسط حميد توجيه شديم. 
سهيال صابر، فرزند بزرگ خانواده اش بود. دو خواهر و يك برادر داشت و پدرش در 
كرمان يك مغازة خياطي داشت. اصليت كرماني نداشتند و از شهر آمل در شمال به كرمان 
آمده بودند. خانواده اش با فعاليت سياسي او به شدت مخالف بودند. اما او به رغم مشكالت 
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و محدوديتها هيچ فرصتي را براي مبارزه اش از دست نمي داد. او را اولين بار در سال1360 
ديدم. عصِر يكي از روزهاي ساِل60 با رويا در زندان كرمان بوديم كه يك دختر زيبا و 
پرشور و خندان وارد سلول شد. رويا درحالي كه از ديدن او متعجب بود با خوشحالي به 

سمتش رفت و همديگر را در آغوش گرفتند. 
چند ساعتي در سلول بود و با رويا صحبت مي كردند. در گوشة سلول نشسته بودم 
و به آن دو كه دوستان صميمي بودند نگاه مي كردم. هردو شلوغ و پرشور و شر بودند. 
رژيم اطالعاتي در مورد فعاليتهاي سهيال پيدا نكرده بود، براي همين بعد از چند ساعت 
آزادش كردند. بعد از آن روز ديگر سهيال را نديدم تا سال 63كه فهميدم او هم يك عضو 

هستة مقاومتمان است. 
حميد گفت: پس قرار سالمتيمان ساعت12. خدانگهدار، مواظب خودتان باشيد. 

خداحافظي كرديم و كار را شروع كرديم. بعد از يك ونيم ساعت پخش تراكت از يك 
خيابان فرعي وارد بيمارستان »كرمان درمان« شديم و چندين تراكت و برچسب را در 
محلهاي مختلف پخش كرديم و چسبانديم. از دِر بيمارستان كه بيرون آمديم به سهيال 

گفتم: ببين چقدر ماشين اينجا پارك است مي توانيم روي همه آنها برچسب بزنيم. 
هركدام از يك طرف خيابان شروع كرديم. اواسط كار بوديم كه ديدم سهيال وارد 
يك كوچة بن بست شد. همين كه خواستم به طرف او بروم و بگويم كه آن كوچه بن بست 
است، دو لباس شخصي سوار بر موتور كنارش رسيدند و مشغول  سؤال و جواب از او 
شدند. كمي كه بحثشان طول كشيد متوجه شدم كه به سهيال مشكوك شده اند و اجازه 
نمي دهند كه او از كوچه بيرون بيايد. فورًا به طرف خيابان اصلي حركت كردم. مي دانستم 
كه بالفاصله دنبال من مي آيند. اما چون هيچ راه ميان بر ديگري نبود مجبور شدم همان 
خيابان كه احيانًا محل عبور آنها بود را طي كنم. بسياري از تراكتها را به سرعت در جوي 
آب ريختم. در حد فاصل عبور از وسط خيابان يك پاسدار با لباس شخصي با سرعت 

به طرفم دويد و گفت: بايست، از كجا مي آيي؟ 
سمت مخالف را نشان دادم و گفتم: آن طرف، براي خريد رفته بودم. 

ـ سريع بيا كنار خيابان و سوار شو.
ـ چرا؟ مگر چي شده؟ مادرم منتظرم هست، دير برسم نگران مي شود. 

ـ كارمان زياد طول نمي كشد، چند  سؤال مختصر داريم. 
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مشخص بود كه هنوز به من مشكوك است و در دستگيري من قطعي نيست. وقتي 
آن طرف خيابان رسيدم، سهيال را سوار بر يك پيكان سفيد ديدم. يك مرد مسن راننده 
پيكان بود، سهيال مستمر داد و بيداد مي كرد و مي گفت: اين ديگر كيست كه آورده ايد، 

چرا مردم را بي جهت دستگير مي كنيد؟ 
 پاسدار هم كه اعصابش از اين همه سروصدا به هم ريخته و گيج شده بود، تالش 
مي كرد با داد زدن او را ساكت كند. سهيال اما تالش داشت كارمان به كميته و سپاه نكشد 

يا الاقل فضايي ايجاد كند كه مرا آزاد كنند. 
ـ آخر چرا ما را دستگير كرده ايد؟ چرا جوابي نمي دهيد؟ الاقل اين را آزاد كنيد! دختِر 

مردم را چرا بي جهت گرفته ايد؟
ـ به تو چه! اين قدر سروصدا نكن. بنياد شهيد كه در اين خيابان است اطالع داده كه 
دو نفر در حال پخش اعالميه بوده اند و يك اعالميه را هم نگهداشته. ما آن جا مي رويم، 

اگر بگويد كه شما دو نفر نبوده ايد آزاد مي شويد. بنابراين شلوغ بازي را بگذار كنار. 
دل توي دلم نبود، ديگر تقريبًا فاتحه مان خوانده شده بود. جلوي بنياد به اصطالح 
شهيد رسيديم. در فاصله يي كه پاسدار مزبور پياده شد و راننده هم كنار ماشين ايستاده 

بود، سهيال گفت: سريع هرچي اعالميه داري از زيرچادر به من بده. 
من هم مقداري اعالميه و برچسب كه در زير لباسم باقي مانده بود را به او دادم و 
او با سرعت ولي با حركتي آرام آنها را كنار صندلي ماشين فرو  كرد. نفر رژيم در بنياد آمد 
و ما را ديد و گفت: بله همين دو نفر بودند و رو به سهيال ادامه داد: اين را كه كاماًل يادم 

هست، كمي به آن يكي شك دارم، ولي در هرحال دو نفر بودند. 
پاسدار گفت: اعالميه يي كه اينها گذاشته اند را داري؟ 

او هم رفت و يك پاكت آورد كه ربطي به اعالميه نداشت. ما اعالميه ها را در پاكت 
مي گذاشتيم كه هم پخش آن ساده تر باشد و هم غيرعلني باشد. معلوم بود كه پاكت را 
اشتباه آورده است. پاسدار كمي دچار ترديد شد ولي گفت: باشه به كميته مي رويم چند 

سؤال مي كنيم و اگر چيزي نبود آزاد مي شويد. 
من به او گفتم: ببين برادر، مادرم منتظرم هست و نگران مي شود. من را بي  جهت 

سوار كرده ايد. اين آقا هم كه گفت مطمئن نيست. 
ـ فعاًل به كميته مي رويم، چيزي نباشد آزاد مي شوي. ديگر حرف نزن. 
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سهيال درحاليكه از زير چادر اعالميه  ها به آرامي در كنار صندلي پنهان مي كرد، 
مستمر فرياد مي زد كه ما را كجا مي بريد؟ اصاًل مي خواهم كارت شناسايي تو را ببينم. آن 

آقا گفت كه اين خانم ربطي به من نداشته چرا آزادش نمي كنيد؟ 
پاسدار كارت شناساييش را نشان داد و رانندة ماشين هم خيلي با افتخار گفت: منهم 

بازنشستة ارتش شاه هستم و در حال حاضر با برادران در كميته كار مي كنم! 
در همين حين كه سهيال مشغول مخفي كردن اعالميه ها بود، پاسدار از صندلي جلو 

با شتاب به طرف عقب خم شد و كلتش را كشيد و به سهيال گفت: سريع بيا اينور. 
قلبم فرو ريخت. سهيال را هل داد و اعالميه ها را از كنار صندلي بيرون كشيد، معلوم 
بود كه به حركت دست او مشكوك شده. پاسدار درحالي كه به شدت سرخ شده بود با 
عصبانيت فرياد كشيد و با كلت به سر سهيال و من زد و گفت: سرهايتان را بيندازيد پايين. 

پس اين همه كه سروصدا مي كنيد به خاطر اينهاست نه؟! كثافتها. 
ماشين با سرعت بيشتر به طرف كميته حركت كرد. بدشانسي بزرگي آورده بوديم. 

ديگر هيچ كلكي نمي شد سوار كرد. 
ماشين وارد حياط كميته شد. از اين لحظه به  بعد نگران وضعيت ديگر اعضاي هسته 
بودم. ساعت 12يك قرار سالمتي با حميد داشتيم. همين كه سر قرار حاضر نمي شديم؛ 
مشخص مي شد كه ما دستگير شده ايم و مي توانستند سريعتر محلها را پاكسازي كنند و 

مخفي شوند. آرزو مي كردم ساعت با سرعت برق جلو برود. 
چشم بسته وارد يك جاي كوچك و تنگ شدم. از زيرچشم بند نگاه كردم و متوجه 
شدم آنجا توالت است. بعد از دقايقي صداي فرياد سهيال آمد و فهميدم شكنجه او را 
شروع كرده اند. بازجويي شروع شد. هم چنان انكار مي كردم و مي گفتم مرا بي دليل به 
اين جا آورده ايد. اسم و مشخصاتم و مدرسه يي كه تحصيل مي كردم را پرسيدند. چون در 
دبيرستان كرمان ظاهرًا اطالعي از سابقة من نداشتند، براي جلب اعتماد، مشخصاتم را 

دادم.
بعد از نيمساعت زن پاسداري را فرستادند كه من را تفتيش كند. مطمئن بودم كه 
هيچ چيز ندارم. اما با آن تفتيِش كامل و زننده، يكدفعه يك برچسب كوچك از البه الي 
لباسم پيدا كرد. شوكه شدم و عرق سردي بر بدنم نشست. با پيداشدن آن برچسب هر 

انكاري بي فايده بود. تالش كردم به خودم مسلط شوم. 
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بازجو گفت: اين چيست؟ 
ـ در خيابان پيدايش كردم.

ـ چه جالب! كه توي خيابان پيدا كردي؟ چطوره كه عينًا همان برچسبي هست كه 
از دوستت گرفتيم؟ 

سكوت اتاق با سيلي محكمي كه بازجو به  صورتم زد شكست. براي اولين بار معني 
واقعي »برق از چشمم پريد« را متوجه شدم. صداي زنگ در گوش و سرم مي پيچيد براي 

چند لحظه گيج شدم. 
ـ كم دروغ به هم بباف االغ، فكر كردي با خودت طرفي. سير تا پياز تو را مي دانيم، 
خودت را به موش مردگي مي زني؟ اصاًل هم به روي خودت نمي آوري كه قباًل زندان 

بودي. منافق بي شعور، پرونده ات دست ماست. 
هنوز به خودم نيامده بودم كه سيلي دوم را محكمتر به صورتم زد كه از روي صندلي 

به زمين پرت شدم. 
ـ تو مگر همان منافقي نيستي كه از مدرسه در بافت اخراج شدي. دفتر انشايت 
كه اراجيف در كالس مي خواندي و گزارش همه فعاليتهاي ضدانقالبيت در مدرسه دست 
ماست. فكر مي كني نفهميديم كه تو همة آن اعالميه ها را در دبيرستان مي زدي و شعار 

مي نوشتي. 
تقريبًا همه چيز را از دبيرستان كرمان مي دانست. دنبال اين بودم كه جوابي جور 
كنم كه وقت تلف شود، از اين لحظه ديگر مهم مقاومت بود و حفظ اطالعات مربوط به 
هسته تا حميد و بچه ها بتوانند فرار كنند. در فكر بودم كه بازجو نعره كشيد: مگر اللي! 
و چند لگد به كمر و پهلويم فرود آمد. درد در پهلويم پيچيد و نفس در سينه ام حبس شد. 

به شدت سرفه مي كردم و كف اتاق به خودم مي پيچيدم. 
البته  برايم جالب و  اتاق بيرون رفت و لحظاتي به  حال خود رها شدم.  از  بازجو 
نگران كننده بود كه با اين سرعت جريان اخراجم را فهميده و دفتر انشايم را كه مدير 
حزب اللهي دبيرستان كرمان گرفته بود، در كميته نزد آنهاست. يادم آمد كه مدير مدرسه 
كه اسمش »برخورداري« بود، يك بار در كالس بعد از اينكه من سورة حمد را تفسير كردم 
گفت: “با منافقين خيلي آشنايي دارم. خودم از دو تا از منافقين بازجويي كرده ام.“ آن زمان 
فكر كردم كه با اين حرف مي خواهد از من زهرچشم بگيرد. حاال فهميدم كه چاخان نكرده 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


61

تابستان 1363

بود و با كميته در ارتباط بوده. جريان اخراجم از مدرسة بافت را هم مي دانسته! به همين 
دليل حسابي عصباني بود كه مرا حين پخش اعالميه در دبيرستان گير نمي آورد. 

روز  چه  كرد.  عبور  چشمم  جلوي  از  فيلم  مثل  مدرسه  از  اخراج  روِز  آن  خاطرة 
پراضطرابي بود. ساعت نه ونيم صبح هنگام زنگ تفريح، ناظم دبيرستان صدايم كرد و 

گفت: سريع به اداره آموزش و پرورش برو با تو كار دارند.  
با خودم فكر كردم چه كاري ممكن است با من داشته باشند! وقتي به آن جا رسيدم 
با اين جمله كه آقاي رئيس عجله دارند به مسافرت بروند، به اتاق رئيس اداره راهنمايي 
شدم. درحالي كه نشسته بود روبه من چرخيد و بعد از پرسيدن اسم و فاميلم گفت: شما از 

مدرسه اخراج هستيد. 
وا رفتم. فكر اين يكي را نمي كردم. پرسيدم چرا؟ 

ـ به دليل اينكه زندان بوده اي و ما به تو مشكوك هستيم. 
ـ خوب زندان بوده ام. حاال ديگر بايد شك تان برطرف شده باشد. 

ـ همين يكماهه مستمرًا از شما گزارشهاي مشكوك آمده. جو مدرسه را به هم 
در  شما  جاي  هرحال  در  مي دهي.  انجام  مخفيانه  را  منافقين  تبليغ  هنوز  مي ريزي. 

مدرسه هاي بافت نيست. 
ـ باشه فهميدم، آيا مي توانم متفرقه بخوانم و در امتحانات آخرسال شركت كنم؟ 

ـ نه! به هيچ وجه، نه مي تواني مدرسه بروي و نه در امتحانات آخر سال شركت كني. 
من هم بايد به مسافرت بروم، وقت ندارم. بفرماييد بيرون. 

از آموزش و پرورش بيرون آمدم. ذهنم درگير بود. كمي روي پله نشستم كه راه 
چاره يي پيدا كنم. به خانه كه رسيدم مادرم كناِر حوض در حال شستن ظرفها بود. با ابهام 

نگاهي به سرتاپايم كرد. روي پلة ايوان نشستم. 
ـ هنوز كه ظهر نشده، چيزي شده آمدي خانه؟ 

ـ چيِز خاصي كه نه! مدرسه بودم. ولي صدايم كردند وگفتند اخراج هستم و نبايد 
ديگر به مدرسه… 

هنوز جمله ام تمام نشده بود كه ظرف از دست مادرم رها شد و لحظاتي گيج و مات 
به من نگاه مي كرد. 

ـ اخراجت كردند؟! از مدرسه اخراجت كرده اند بعد مي گويي چيز خاصي نشده، چيز 
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خاص براي تو چي هست فروغ؟ چكار كردي كه اخراجت كردند؟
ـ چه كار كردم؟ هيچ كار. خودتان كه مي بينيد، غير از درس خواندن مگر كاري 

هست كه بكنم.
ـ تو هيچ كاري نكردي و آنها يكباره ميان اين همه آدم، تو را اخراج مي كنند؟ 

ـ بله! من كاري نكردم. آنها مي گويند به دليل اينكه زندان بوده اي بايد اخراج شوي، 
ربطي به اين كه االن چكار مي كنم ندارد. 

ـ تو گفتي و من باور كردم. نمي خواهي مثل بچة آدم سرت را پايين بيندازي و 
درس ات را بخواني؟ چه خيالي داري؟ به من بگو، آبروي ما كه پاك رفته است. 

ـ آنها مرا زندان مي برند، از مدرسه اخراج مي كنند، باز شما گناه را به گردن من 
مي اندازيد. ضمنًا آبروي شما نرفته، اين رژيم كه سرنگون شود، خرده آبرويتان اين است 

كه بچه هايتان با آن مبارزه كرده اند. 
ـ بچه ها غلط كرده اند. سخنراني نكن. من همكالسي تو نيستم كه فلسفه برايم 
ببافي. آنها بي خود دنبال تو راه نمي افتند. مگر نمي بينم كه مخفيانه راديو مي گيري، مگر 
نمي بينم دائم حرفهاي آنها را روي كاغذ مي نويسي. حتمًا همين ها را توي مدرسه و اين 
و آن طرف پخش مي كني؟ تو سرت را مثل كبك زير برف كرده اي؟ فكر كردي آنها هم 

خنگ هستند؟ باز خدا خيرشان بدهد اخراجت كرده اند و دوباره تو را زندان نبردند. 
از حرفهاي مادرم فهميدم كه حسابي مرا تحت نظر دارد. از قدم زدن خسته شدم. 
روي لبة ايوان نشستم و سرم را از شدت فشار بين دستهايم گرفتم كه قدري آرام شوم. 
خدايا! يك راهي جلويم بگذار. مادرم همانطور پشت هم حرف مي زد و نفرين مي كرد. در 

كشمكشي كه جريان داشت، پدرم وارد خانه شد. فقط همين را كم داشتم. 
ـ چي شده؟ چرا شماها باز سروصدا راه انداختيد؟ 

ـ مادرم به من اشاره كرد و گفت: به گفتة اين، چيز خاصي نشده، فقط از مدرسه 
اخراجش كرده اند.  

پدرم با اخم نگاهي به  من انداخت كه حسابي ترسيدم بعد رو به  مادرم گفت: حاال 
چرا ناراحتي؟ مگر تو نمي گفتي كه دست تنها هستي و كسي نيست در كارها  كمكت كند، 

خوب االن ديگر هست. توي خانه بماند كه بهتر است، خيالت هم راحت مي شود. 
از قاطعيت و خونسردي پدرم فهميدم كه اوضاع خيلي خراب است و با اين وجود 
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ديگر نمي توانم هيچ فعاليتي بكنم پس بايد خودم را از اين وضعيت نجات بدهم. همين كه 
پدرم از خانه بيرون رفت. سريع حركت كردم و درحالي كه از خانه بيرون مي رفتم، گفتم 

من يك سر به دبيرستان مي روم. 
با تمام توان به طرف دبيرستان دويدم و يك راست به اتاق خانم مدير رفتم. در زدم و 

بعد از اجازه ورود گفتم: سالم خانم، من آمده ام كه پروندة تحصيلي ام را بگيرم.
ـ پرونده؟ براي چي مي خواهي؟ 

 يك دستي زدم و گفتم: طبق تقاضايي كه از آموزش و پرورش كرده بوديم موافقت 
شده كه به شهر ديگري براي تحصيل بروم، چون كاِر پدرم به كرمان منتقل شده است. 

به سمت كمد پرونده ها رفت. صداي قلبم در اثر دويدن و اضطراب در گوشهايم 
مي پيچيد. كمد را نگاه كرد و در حاليكه با خودش تكرار مي كرد فروغ گلستان، گفت: 

پروندة شما اين جا نيست، احتمااًل در مدرسة راهنمايي باشد.
خوشحال شدم چون مدير مدرسه راهنمايي خانمي بسيار خوب و ضدرژيم بود و مرا 
مي شناخت و حتمًا كمكم مي كرد. تشكر و خداحافظي كردم و با سرعت بيشتر به طرف 
مدرسه راهنمايي دويدم. با سرعت خيابانها را پشت سر  گذاشتم. وارد دفتر مدرسه شدم. 
ناگهان ديدم خداي من به جاي خانم مدير قبلي يك زن با مقنعه و چادر به عنوان مدير 
نشسته است. از اين بدتر نمي شد. با توجه به اين كه چادر مشكي به سر داشتم، مدير فكر 

كرد من هم احتمااًل از نفرات خودشان هستم، با خوشرويي پرسيد كه چه كار دارم. 
ـ ببخشيد بي موقع مزاحم شدم. كار پدرم به كرمان منتقل شده و مدير دبيرستان مرا 

فرستاده تا پرونده ام كه نزد شماست را تحويل بگيرم و به آموزش و پرورش ببرم. 
اسمم را پرسيد و دو تا سه كمد را نگاه كرد و پرونده را بيرون آورد و گفت: حتمًا بايد 

اين را رئيس آموزش و پرورش امضاء كند. 
ـ مي شود لطفًا يك برگه بنويسيد كه من به علت انتقال كار پدرم بايد از اين مدرسه 

بروم كه من همان را به آموزش و پرورش ببرم. 
ـ نه! من نمي توانم. اين را بايد مدير دبيرستان شما بنويسد. 

ـ تا من به آن جا برسم مدرسه تعطيل مي شود. ما براي ساعت يك، بليط اتوبوس 
گرفتيم. ضمن اين كه من سال قبل راهنمايي بودم و چند ماه بيشتر از سال تحصيلي 
نگذشته است و امضاي شما با مدير دبيرستان تفاوتي نمي كند. من اميدم به شماست كه 
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در اين وقت كم به  من كمك كنيد. 
تا او جواب مثبت بدهد در دلم غوغايي بود، دعا  كردم كارم پيچ نخورد. در همين 

فاصله دبير ادبياتمان كه خانم بسيار خوب و سمپات مجاهدين بود وارد دفتر شد. 
نگاهم به او افتاد كه با تعجب گفت: اِ گلستان خودت هستي؟ 

فهميدم كه از جريان زندان باخبر است. با او روبوسي كردم. آرام گفت: چي شده؟ 
گفتم: دنبال پرونده ام آمده ام. و به چشمان پرمحبتش نگاه كردم. آن قدر انسان خوبي 
بود كه از حالت من فهميد دچار مشكل هستم. چشمكي به من زد و رو به مدير گفت: 
خانم گلستان از شاگردان بسيار خوب و منظم ما بودند. واقعًا چنين دانش آموزاني كمياب 

هستند، باخدا، با ايمان… 
هنوز حرفهايش تمام نشده بود كه مدير گفت: من اين ورقه را مي نويسم و امضاء 
مي كنم، ولي حتمًا بايد رئيس آموزش و پرورش مهر بزند. چون براي من مسئوليت دارد. 
از او تشكر كردم و به خانم دبير ادبيات از روي حق شناسي لبخند زدم. كنارم آمد 
و آهسته گفت: مثل هميشه موفق باشي، فقط مواظب خودت باش. دستش را فشردم و 
خداحافظي كرده با پرونده بيرون آمدم. مشكل بعدي، رئيس آموزش و پرورش بود. يادم 
آمد كه گفت عجله دارد و مي خواهد مسافرت برود. پس اگر بتوانم به يك وسيله يي مهر را 
پاي ورقه بنشانم، هنر كرده ام. به سرعت به سمت آموزش و پرورش دويدم. با خوشحالي 
متوجه شدم كه در همين فاصله رئيس اداره رفته است. به اتاق معاون او رفتم و خواهش 
كردم كه برگه را امضا كند. معاون كه مرد تقريبًا مسني بود گفت: به هيچ وجه نمي شود، 

رئيس بايد اين كار را انجام بدهد. 
 من كه مي دانستم رئيس نيست گفتم: خيلي خوب به  رئيس خبر بدهيد. 

ـ او نيم ساعت پيش به مسافرت رفت. من هم حق چنين كاري ندارم.
ـ ولي حتمًا بايد اين برگه امضا شود. چون من بليط اتوبوس دارم و اگر نروم بليط و 

پولم مي سوزد، بايد همين امروز براي ثبت نام مراجعه كنم. 
ـ چرا مي خواهي بروي؟ 

ـ پدرم كارش منتقل شده است و ما هم بايد با او برويم. 
ـ باشه دختِر خوب، ولي من نمي توانم برايت كاري كنم. وقت من را هم نگير. 

ـ يعني چي؟ پس من همين جا مي نشينم. شما به شركت اتوبوس زنگ بزنيد و با 
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هزينة خودتان بليط مرا عوض كنيد. 
ـ اي بابا چه گيري كردم. به من چه؟ من چه كاره ام؟ كه تو يقة مرا گرفته اي بگو 

پدرت زنگ بزند. 
ـ مگر شما اين جا نيستيد كه مشكالت مردم را حل كنيد. به  من هم گفتند هركس 
پيش شما آمده كارش به  بهترين صورت انجام شده، براي همين من نزد شما آمدم، وگرنه 

به اتاقهاي ديگر مي رفتم. 
احساس كردم كمي نرم شد. به من نگاه نمي كرد و مشغول امضاي برگه هاي روي 

ميزش بود. يكباره گفت: به  يك شرط مي توانم امضاء كنم؟ 
ـ واقعًا ممنون، خوب چه شرطي؟ 

ـ مهر مي زنم و مي نويسم از طرف رئيس آموزش و پرورش كه بدانند او امضاء 
نكرده است. چون من نمي توانم پاسخگو باشم. و با پوزخندي ادامه داد: ضمنًا بنظر نمي آيد 

پدرت منتقل شده باشد وگرنه خودش دنبال كارت بود! 
حرفش را نشنيده گرفتم و گفتم: خيلي هم ممنون.

وقتي مهر زد و امضا كرد از خوشحالي پر درآوردم. با سرعت خودم را به خانه رساندم. 
بدون از دست دادن وقت چند تكه لباس و وسايل مورد نيازم را در ساك گذاشتم و به مادرم 

گفتم: من بايد همين االن بروم، تنها راهيست كه مي توانم جاي ديگر ثبت نام كنم. 
 مادرم هاج و واج گفت: چه خبر است؟ معلوم است چه كار مي كني، تنهايي داري 

كجا ميروي؟ "
ـ به كرمان مي روم. شما به اصغر )برادرم( زنگ بزنيد و بگوييد كه سه ساعت ديگر نزد 
او هستم. يك مدرسه در اين فاصله پيدا كند و آماده باشد كه با هم براي ثبت نام برويم. 

موضوع من را واضح پشت تلفن نگوييد. 
صورتش را بوسيدم و درحالي كه هنوز مات بود و نمي دانست چه اتفاقي افتاده از خانه 
خارج شدم. اتوبوس در آستانة حركت بود كه بليط خريدم و سوار شدم. از شدت خستگي 
و درد پاهايم حتي نمي توانستم بخوابم. تقريبًا چهار ونيم ساعت مستمر در حال دويدن 
بودم. به اين وسيله با يك ُگِل خوب به دروازة رژيم مي توانستم در محل جديد فعاليتم را 

ادامه دهم، من موفق شدم. 
دِر اتاق با صداي محكمي به هم خورد و با چند لگد ديگر كه حواله كمرم شد، از 
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سيركردن در خاطرات بيرون آمدم. 
ساعت 4عصر با چشمان بسته به حياط كميته هدايت شدم و در كنار يك ماشين 
ايستادم. لحظاتي گذشت تا متوجه شدم سهيال هم كنارم هست. سوار ماشين شديم. 
نمي دانستم به كجا مي رويم. نيم ساعت بعد همه چيز مشخص شد. ما را تحويل سپاه دادند 

و به سلول انفرادي برده شديم. 
در سال 1363 دو ارگان رژيم يعني كميته و سپاه با هم تضاد جدي داشتند. درحالي كه 
هر فردي را كه كميته دستگير مي كرد بايد به سپاه تحويل مي داد ولي اين كار انجام 
نمي شد و كميته ريل بازجويي را مي رفت. تأخير در اين كار توسط كميته به نفع زنداني بود؛ 
چون امكانات و اختيارات كميته براي شكنجه در حد سپاه نبود و فرصت بيشتري براي 
سوزاندن وقت در اختيار زنداني بود. نهايتًا اين تضاد منجر به انحالل كامل ارگان كميته 

توسط رژيم شد و همة قدرت در دست سپاه قبضه شد. 
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ندادن زمان،  از دست  براي  اولين لحظات ورود  از  و  بود  در سپاه قضايا متفاوت 
بازجويي و شكنجه را شروع كردند. ساعت 10يا 11شب بود كه از شدت تشنگي يادم افتاد 
هنوز افطار نكرده ام. گوشة سلول نشسته بودم و به حميد و بچه ها فكر مي كردم كه آيا 
فرار كرده اند يا نه؟ يكباره دِر سلول با شتاب باز شد و پاسدار فرياد كشيد كه رو به ديوار 
بنشين. كسي با لهجة غليظ اصفهاني آدرس محل زندگيم را خواست، من هم آدرس خانة 
يكي از برادرانم كه دبيرستان نيز همان آدرس را داشت به آنها دادم تا آدرس محل سكونت 
اصليمان كه اثري از حميد داشت مخفي بماند. مي دانستم كه لحظات بسيار سختي پيش 
رو دارم. در آن لحظه از خدا نخواستم كه سختي يا فشار كمتري روي من باشد، فقط 
خواستم كه از دِر اين شكنجه گاه با هر وضعيتي سربلند بيرون بروم. نصف شب در زده 
شده و غذايي براي سحري دادند كه فقط مقداري آب خوردم. ساعت 5 صبح نمازم را كه 

خواندم دِر سلول باز شد و پاسدار گفت: چشم بندت را بزن و بيا بيرون. 
 از در راهرو خارج شديم و مرا وارد يك اتاق كرد و در را بست. از زير چشم بند متوجه 
چند جفت پا شدم. همين كه وارد شدم همان فردي كه ديشب سراغم آمده بود با همان 

لهجة اصفهاني بي مقدمه گفت: مي خواهي حرف بزني؟ 
ـ حرفم اين است كه مرا بي دليل به اين جا آورده اند. از ديروز خانواده ام بي خبر هستند 

و مي دانم كه االن همه جا دنبالم مي گردند. 
ـ نگران نباش، آنها را حسابي خبردار كرده ايم. ولي از جواب تو معلوم است كه هنوز 

خودت خبر نداري كجا آمده اي! بخواب روي تخت. 
فهميدم مي خواهند شكنجه را شروع كنند، بهتر ديدم تا جايي كه مي توانم وقت 

بگذرانم بنابراين پرسيدم چرا؟ 
با لودگي گفت: براي اين كه خسته هستي و بايد استراحت كني. 

همه پاسدارهايي كه در اتاق بودند با صداي بلند خنديدند. نمي دانستم چه فكري در 
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سر دارند. از زير چشم بند كنار تخت را جستجو كردم و وقتي كابلها را در اندازه هاي مختلف 
ديدم كمي خيالم راحت شد. واقعيت اين بود كه در آن لحظه تصور كابل خوردن، سهلترين 
قسمت قضيه بود كه از ذهنم عبور مي كرد. لحظاتي بعد با ضرب و شتم  روي تخت پرت 

شدم، به صورت دمر مرا خواباندند و پاهايم به ميله هاي تخت بسته شد. 
و بعد زدن كابل شروع شد… اولين بار بود كه ضربه هاي كابل به كف پاهايم فرود 
مي آمد. تصوري از آن نداشتم. اولين ضربة كابل كه بر پاهايم خورد، تمام بدنم از روي 
تخت بلند شد و دوباره به آن كوبيده شد. احساس كردم يك موج قوي برق به مغزم برخورد 
كرد. به هيچ چيز شبيه نبود، هر ضربه برايم جديد بود وتداوم آن تاثيري در كم كردن درد 

آن نداشت. فقط منتظر بودند كه يك كلمه بشنوند. 
جملة حميد در يكي از شبها كه با هم راجع به زندان صحبت مي كرديم، در ذهنم 
تكرار مي شد: يك كلمه گفتن، زنداني را از شكنجه نجات نمي دهد، بلكه آن قدر ادامه 

مي دهند تا آخرين كلمه را هم بيرون بكشند. 
نكتة جالب اين بود كه آن قدر از بچگي با القاء اين فرهنگ توسط مادرم، بزرگ 
شده بودم كه دختر نبايد صدايش را بلند كند كه نامحرم بشنود. حتي در زير كابل هم 
اين جمله ها كه ديگر در من به يك فرهنگ تبديل شده بود، مانع از فرياد زدنم مي شد و 
بازجو به خيال اين كه من داد و فرياد نمي كنم، پس دارم مقاومت مي كنم، شدت ضربات 
را بيشتر مي كرد و مي گفت: آهان، خوب مقاومت كن. خاطرت جمع كه گور خودت را 

همين جا كنده اي. 
بلند  با صداي  را  آهنگران  پاسدار  نوحة  نوار  بود كه  دو ساعت گذشته  فكر كنم 
ادامه مي دادند.  را  به نوبت شكنجه  او  نوحه هاي  با  و گوشخراشي پخش كردند. همراه 
سوره هاي كوچك قرآن را حفظ كرده بودم كه در آن شرايط با خودم بخوانم و بتوانم ذهنم 
را مشغول نگه دارم. ديگر طاقتم طاق شده بود و در هر فريادي كه كلمه يي از آن آيه از 
دهانم خارج مي شد، آنها با كينه و غيظ بيشتري مشغول مي شدند و مي گفتند، مثاًل خيلي 
مسلماني كه با قرآن مقاومت مي كني. منافق، كثافت … آنها هم چنان دنبال اعتراف من 

و ردي از حميد و ديگر اعضاي هسته بودند. 
انگار لحظاتي بيهوش شده بودم. از دستي كه به آرامي البالي موهايم مي لغزيد، 
وحشتزده پريدم. همان بازجوي اصفهاني با حالتي مشمئزكننده سرش را كنار گوشم آورد 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


69

تابستان 1363

و گفت: جاي گرم و نرمي گير آوردي و خوب خوابيدي. وقتي فهميد كه هوشيار هستم، 
دوباره به زدن كابل مشغول شد. حواسم را كاماًل جمع كردم كه هوشياريم را از دست ندهم. 
از اين به  بعد وضعيت دردناكتري ايجاد شده بود، كف پايم زخم شده بود و فرود كابل 
بر آن درد جانكاهي ايجاد مي كرد. روزه بودم و دهان و گلويم خشك خشك بود. نوار 
آهنگران هم چنان با صداي وحشتناكي در فضاي كوچك اتاق پخش مي شد. اين كار را از 
دو جهت انجام مي دادند، يكي اينكه فريادهاي زنداني در آن گم مي شد و به بيرون از اتاق 
كه نزديك دِر ورودي بند بود، نمي رسيد. و دوم و مهمتر از آن انرژي گرفتن پاسدارها از آن 

نوحه ها براي ادامه شكنجه و ايجاد يك جنگ رواني براي مغلوب كردن زنداني بود. 
براي اين كه لحظاتي تجديد قوا كنم، داد زدم كه صبر كنيد مي خواهم حرف بزنم. 
مرا  بودم،  رفته  براي خريد  تكرار كردم: من كه گفتم  و من مجدد  متوقف  شدند  آنها 

اشتباهي دستگير كرده اند.
 اگرچه با عصبانيتي بيشتر شروع مي كردند اما همان چند ثانيه هم برايم يك فرصت 
طاليي بود. بعد از مدتي متوجه شدم كه آنها دقيقًا كف پا، انگشتان و قوزك پا را زيركابل 
مي گيرند. براي فريب آنها تالش كردم در ضربه هايي كه به  كف پا مي زنند سكوت كنم و 
وقتي به پاشنة پا مي زنند داد بزنم، چون دردش كمتر بود. اما فايده نداشت و آنها وحشي تر 

و در شكنجه باتجربه تر از اين حرفها بودند كه فريب مرا بخورند. 
صداي اذان ظهر مي آمد كه مرا از تخت باز كردند. سر و وضع به هم ريخته يي 
پيدا كرده بودم. روسري ام نبود. چادرم را روي سرم كشيدم، چشم بند را مجدد به چشمم 
بستند. با چشمان بسته و پاهايي كه حاال به  دو  تكه گوشت بادكرده و كبود و خوني تبديل 
شده بود، گفتند:“ حركت كن.“ هيچ قدمي نمي توانستم بردارم و تعادل نداشتم. در حين 
راه رفتن وسايلي را جلوي مسير حركتم مي گذاشتند كه در برخورد با آن به  زمين بيفتم. 
مثل بچة كوچكي بودم كه قدرت ايستادن روي پاهايش را ندارد و هنگامي كه مي افتادم، 
دوباره برخاستنم كار حضرت فيل بود. آنها هم مي خنديدند و وقتي براي بلند شدن تالش 
مي كردم مسخره ام مي كردند و مي گفتند:“ آفرين، بگو يا مسعود و بلند شو.“ لودگي و 
تحقير اعتقادات فرد همراه با شكنجه و فحاشي، دو سالح موازي آنها براي خردكردن 

زنداني بود. 
سرانجام به سلول برگردانده شدم. تيمم كردم نماز بخوانم. بالشتي را روي پاهايم 
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گذاشتم و با آرامش نمازم را خواندم و از خداوند تشكر كردم كه مرا همراهي مي كند و دعا 
كردم كه تا آخر بتوانم مقاومت كنم. آن روز روزه بودم، اما آخرشب هم كه آب  خواستم 
به من ندادند. معمواًل وقتي كه زنداني را با كابل مي زدند تا چند ساعت از دادن آب به  او 
ممانعت مي كردند. مثل اين كه چند نفر بالفاصله بعد از خوردن آب، دچار خونريزي كليه 
شده بودند و آنها به دليل اين كه فرصت براي بازجويي وگرفتن اطالعات از دست نرود از 

مواردي كه باعث تأخير در بازجويي و ادامة شكنجه مي شد جلوگيري مي كردند. 
اطرافم را برانداز كردم. سلولي يك در يك و شصت متر، با ديوارهاي سيماني همراه 
با دو پتوي سربازي در كف آن و سقف سلول با يك شكاف منشور مانندِ شيشه يي و 
المپ كم نور زرد رنگي كه از آن آويزان بود. دِر آهني سلول با شكافهاي كركره يي مانند در 
پايين كه توسط روزنامه پوشانده شده بود، همراه با يك پتوي سربازي و بالشت، تماميتِ 
آشنايي  بودم كه صداي  برآورد وضعيت سلول  را تشكيل مي دادند. در حال  آن سلول 
به گوشم خورد. سهيال بود كه مي خواست براي وضو گرفتن برود. خودم را با شتاب كنار دِر 
سلول كشيدم و از البه الي درز پايين در، پاهاي باندپيچي شده او را ديدم و قلبم به درد آمد. 
با سختي پاهاي مجروحش را روي زمين مي كشيد. مشخص بود كه او را از همان لحظات 
اوِل ورود به سپاه، زير شكنجه  برده اند. همان جا ماندم كه در برگشت دوباره او را ببينم. بعد 
از عبور دردناك او به  ديوار تكيه دادم و به  ادامة بازجوييها فكر كردم و برايش دعا كردم. 
همزمان نگاهم روي نوشته هاي روي ديوار زندان ثابت ماند. نزديك رفتم و دستي روي 
ديوار كشيدم. ديوارهاي زندان دفتر مقاومت و سرگذشت زندانيان است. آخرين حرفها در 
آخرين لحظه ها، سفارشها، تجربيات، شعرها و خطهاي عمودي و بيشمار كه از شمارش 
روزهاي زندان حكايت مي كرد. مشغول خواندن شدم، خواندن آن جمله هاي زيبا وجودم 

را پر از آرامش كرد. 
“آيا مي توان خورشيد را از تابيد ن و بهار را از آمدن باز داشت؟“ “من تا آخرين لحظه 
مقاومت خواهم كرد“. “آدم هميشه در حال انتخاب است.“نه خدا و نه شيطان، سرنوشت 
تو را بتي رقم زد كه ديگرانش مي پرستيدند.“ زندگي زيباست اي زيباپسند، زنده انديشان 
به زيبايي رسند، آنچنان زيباست اين بي بازگشت كز برايش مي توان از جان گذشت.“ 
خدايا به من كمك كن.“ هر ديكتاتوري محكوم به نابوديست.“ سحري بود و هنوز گوهر 

ماه به گيسوي شب آويخته بود.“ “اينجا محل آزمايش من و توست پس مقاومت كن“.
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حس نمي كردم كه در انفرادي هستم، انگار در حجم تنگ سلول صدها زنداني كنارم 
بودند و با من حرف مي زنند. در هربار خواندن، با آن خطوط كه نشاني از خواهر يا برادري 

و دوست يا رفيقي بود، پيمان  مي بستم كه راهشان را ادامه دهم.
 دو روز بعد نزديك افطار بود كه متوجه شدم دو سه نفر مشغول جاروي راهرو و 
شستن ظروف هستند. بعد از لحظاتي صداي آرامي را شنيدم كه گفت: حالت خوب است؟ 

جلوي در رفتم و گفتم: سالم، خوبم. 
او سريع رفت و نفر بعدي گفت: تو فروغ هستي؟ حالت چطور است؟ پاهايت را 
ببينم. و ادامه داد، برايت يك پيغام از سهيال دارم. و كاغذي را از شكاف در با سرعت 
به من داد. پيام از طرف سهيال بود. در شروع نامه اش با خوشحالي از نجات و فرار بقيه 
اعضاي هسته نوشته بود: “شكر آن را كه تو در عشرتي اي مرغ چمن، به اسيران قفس 
مژده گلزار بيار“. در ادامة نامه نكاتي كه در بازجوييش گفته بود را نوشته بود كه من هم 

همان نكات را بگويم كه در حرفهايمان تناقضي نباشد. 
در واقع سهيال كل جرم را به عهده گرفته بود كه فشار 

روي من هرچه كمتر شود.
و  تالش  طريق  از  سهيال  و  من  بازجوييهاي   
و  فائزه  زري،  يعني  عزيز،  خواهران  آن  ريسك پذيري 
بتول به هم منتقل شد. آنها اعضاي هستة مرضيه علي 

احمدي بودند. 
روزها با بازجويي هاي چندساعته در حال گذار بود. 
ساعت سه شب بود كه با صداي باز شدن دِر سلول 
تا  در كشيدم  مقابل  را  پريدم. خودم  از خواب  كناري 
ببينم چه خبر است. پاسدار با صدايي آهسته خطاب 
تهديد آميز  لحني  با  بعد  و  بيرون  بيا  نفرگفت:  به يك 

خطاب به  زنداني ديگر گفت: مي داني كه در اين رابطه نبايد با كسي صحبت كني و 
صدايت دربيايد. در بسته شد. صداي پاها در سكوت شب از اتفاق تلخي حكايت مي كرد. 
حال خيلي بدي پيدا كردم. آن سوي ديوار چه خبر بود؟ آيا او را براي اعدام بردند؟ نامش 
آن  در  مختلف  چراهاي  نزند. هجوم  كه حرفي  خواستند  از هم سلوليش  چرا  بود؟  چه 

مجاهد شهيد مرضيه 
علي احمدي 

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


72

راز شب

نيمه شب همراه با خشم و نفرتي  عميق از رژيم خميني، خواب را از چشمانم پس مي زد. 
زندان سپاه شامل يك راهرو بود كه در دو طرف آن سلولهاي زندانيان اعم از زن 
و مرد قرار داشت. در انتهاي راهرو دو دستشويي و يك حمام بود كه زندانيان زن و مرد 

توأمان از آن استفاده مي كردند. 
بعد از 20روز، يك زمانبندي 10دقيقه يي براي حمام مشخص كردند. دقايقي از 
ورودم به  حمام نگذشته بود كه آب كاماًل سرد شد. سعي كردم مسأله ام را هرطور شده حل 
كنم. يكدفعه متوجه شدم كه فردي، صورتش را به  شيشة مات حمام چسبانده و مي پرسد 

آب سرد شده است؟ 
يعني چي؟ من كه چيزي از سرد شدن آب نگفتم. فهميدم كه مخصوصًا آب را سرد 
كرده و حاال هم با بي شرمي داخل حمام را نگاه مي كند. خودم را به گوشة ديوار كشاندم 

و جوابي ندادم. 
چند دقيقه بعد، آب يكباره جوش شد و ديگر قابل استفاده نبود. هرچه در زدم گفتند 
منتظر باش تا درست شود. حدود 45دقيقه گذشت. در اين فاصله هم پاسدار كثيف بند 
كه نامش »اسالمي« بود سرش را به  شيشه حمام مي چسباند و مي پرسيد، “آب هنوز داغ 
است ؟“ خودم را به سه گوش ديوار حمام كشانده بودم كه در ديد او نباشم. هرچه منتظر 
شدم، فايده يي نداشت بعد هم گفتند كه آب جوش است و درست نمي شود. با هر سختي 

بود با آب داغ اجبارًا تاحدي قضيه را حل وفصل كردم و بيرون آمدم. 
سلول  روي سقف  از  كه صدايي  بودم  قرآن  خواندن  مشغول  هفت شب  ساعت 
به گوشم خورد. به  باال نگاه كردم ولي چيزي نديدم. بعد از دقايقي قران را بستم و  سرم را 
روي بالشت گذاشتم همين كه نگاهم به سقف افتاد، خشكم زد. تقريبًا تا لحظاتي احساس 
كردم كه تمام اعضاي بدنم منقبض شده، قلبم به شدت مي زد. پاسداِر آشغال روي سقف 
سلول نشسته بود و از باالي منشور شيشه اي كه يك قسمتش شكسته بود به داخل سلول 
نگاه مي كرد. وقتي مرا متوجه خودش ديد به طرز چندش آوري خنديد. از شدت عصبانيت 
تمام بدنم داغ شده بود. از جايم بلند شدم و پرسيدم: چطور بدون اجازه باالي سقف رفتي، 

به چه حقي به  داخل سلول نگاه مي كني؟ 
ـ صدايت را بيار پايين، اواًل جزء وظايفم هست كه مواظب باشم كسي خودكشي 

نكند. دومًا آمدم اين شيشه را بردارم كه هوا داخل اتاق بيايد. 
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ـ اواًل شما كسي را نُكشيد، هيچكس اينجا خودكشي نمي كند. دومًا كي از تو هوا 
خواست؟ زودتر از اين جا برو  وگرنه داد مي زنم. 

در حالي كه عصباني شده بود سعي كرد خودش را نبازد و گفت: خوب داد بزن،  
مي خواستم كمكي به تو بكنم، به درك از گرما خفه شو. 

از باالي سقف كنار رفت. چادرم را پوشيدم و گوشة سلول نشستم. از خنده اش، از 
قيافه اش و از حرفهايش، تمام وجودم مي لرزيد به  خودم گفتم: بايد چكار كنم ؟ 

ديگر از آن شب دراز نكشيدم. دائم چادرم سرم بودم و در گوشة سلول به صورت 
نشسته پتو را روي خودم مي انداختم و هوشيار و نيمه هوشيار بودم. فكر كردم الاقل تا 
وقتي انفرادي هستم بايد حواسم به اين مسئله باشد. چون هرچي از اين كثافتها بگويي 

برمي آيد. 
شد.  باز  نماز  براي  سلولم  دِر  12ظهر  ساعت  افتاد.  ديگري  اتفاق  بعد  روز  چند 
به دستشويي براي گرفتن وضو وارد شدم و پاسدار در را قفل كرد. وضو گرفتم و در را زدم 
كه يعني آمادة بيرون آمدن هستم. در باز شد اما پاسدار روبروي در ايستاده بود و كنار 
نمي رفت. قلبم به شدت ميزد. خدايا االن در اين راهرو كه دِر همه سلولها بسته است، چكار 
بكنم. مغزم با سرعت زياد شروع به طراحي كرد. براي يك لحظه به  خودم مسلط شدم و 

فهميدم بدترين چيز اينست كه او حس كند من ترسيده ام. 
با صداي بلند گفتم: چرا ايستادي؟ برو كنار مي خواهم رد شوم. 

خنديد و خيره به  من نگاه كرد و يكباره دستش را به صورتم كشيد. 
خيلي ترسيدم. فورًا او را كنار زدم و به سرعت به  طرف سلولم حركت كردم. در اين 
فكر بودم طوري برخورد كنم كه فكر نكند موضوع برايم عاديست و خبر دارم كه آنها چه 
اعمالي در زندان انجام مي دهند. مجدد به طرف محل ظرفشويي كه ليوانم را جا گذاشته 
بودم برگشتم و با صداي بلند گفتم: اين چه كاري بود كه كردي؟ به  چه جرأتي اين كار 
را كردي؟ با خنده چندش آوري به من گفت: مگر خبر نداشتي اين جا از اين خبرها زياد 

هست. 
از اين همه وقاحت حالم بد شده بود. دلم مي خواست با دستهاي خودم خفه اش كنم. 
به  سلول برگشتم و در را به  هم كوبيدم. درحالي كه در را مي بست با خنده گفت:  حرص 

نخور، آب خنك هست. 
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سرم را روي پايم گذاشتم. چشمانم پر از اشك و گلويم پر از بغض بود، اما از شدت 
نفرت نمي خواستم حتي گريه كنم. در آن گرماي تابستان سردم بود و تمام بدنم مي لرزيد. 
نمي دانستم انتهاي اين داستان چيست؟ فهميده بودم كه اين پاسدار چندش آور خيلي هم  
بزدل و ترسو است. تصميمم را گرفتم نبايد سكوت كنم بايد دائم با او دعوا كنم و آسايش 
را از او سلب كنم. شايد اين جوري كمي عقب نشيني كند وگرنه كوتاه آمدن و ساكت بودنم 
اين امر را به ذهن او متبادر مي كند كه ترسيده ام و او پيشروي مي كند و اين خيلي خطرناك 
است. در همين افكار بودم كه صداي در زدن مستمر يك زنداني از دستشويي توجهم را 

جلب كرد. او داد مي زد: “در را باز كنيد، نيم ساعت است كه اين جا هستم.“
 طبق معمول، پاسدار مزبور براي آوردن نهار، بند را ترك كرده و آن زنداني را در 
دستشويي نگهداشته بود. نزديك دِر سلولم كه رفتم متوجه شدم در كامل قفل نشده 
است. در را باز كردم و به  راهرو رفتم و دِر دستشويي را باز كردم و به  زنداني كه يك برادر 
بود گفتم كه به سلولش برود. با من سالم و احوالپرسي كرد و گفت: نه! در را ببنديد، من 

نمي روم، براي شما بد مي شود. 
ـ برويد، مخصوصًا مي خواهم خودم به اين احمق جواب بدهم. او حواسش نبوده ودِر 

سلوِل مرا كامل قفل نكرده، ربطي به شما ندارد؟ 
ـ شما چند ساعت پيش با پاسدار اسالمي درگير بوديد؟

ـ بله
- داد مي زديد؟ چيزي شده بود؟ 

سرم را تكان دادم. با خجالت درحالي كه سختش بود گفت:  كاري كرد ؟ 
براي اين كه ذهن او را درگير نكنم گفتم: نه، چيز مهمي نبود. 

زنداني تشكر كرد و به سلولش رفت. موضوع خوبي براي جنجال با آن پاسدار كثيف 
پيدا كرده بودم. يك ربع بعد پاسدار برگشت و متوجه شد كه دِر سلول من باز است و 

زنداني در دستشويي نيست. 
با صداي بلند داد زد: كي دِر دستشويي را باز كرده است؟ 

از پشتِ در گفتم: من. 
در سلولم را به شدت به ديوار كوبيد و گفت: به  چه جراتي در را باز كردي؟ مگر اينجا 

خانة خاله است. 
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- تو حق نداري زنداني را در دستشويي نگه داري و بند را ترك كني. باز هم دِر 
سلولم باز باشد اين كار را مي كنم. 

حسابي جاخورده بود، اما كارد مي زدي خونش در نمي آمد.  دِر سلول را بست و گفت: 
نتيجه اش را مي بيني. 

بعد از جريان صبح يك نفس راحت كشيدم. اما هنوز كفري و منتظر نوبت بعدي 
بودم. خوشبختانه در روزهاي بعد واقعة جالبي رخ داد. عصر بود كه صداي يك خواهر آمد 

كه خطاب به  پاسدار مي گفت: اين روزنامه ها چطور به سلوِل ما وارد شده است؟ 
پاسدار گفت: هرچه در زدم شماها بيدار نشديد، وارد شدم و روزنامه ها را گذاشتم و 

رفتم. 
حكيمه گفت: نفهميدم چي گفتي؟ 
ـ خوب گوش مي كردي كه بفهمي.

ـ يعني؛ وقتي كه ما خواب بوديم تو وارد سلول شدي؟ بي جا كردي كه چنين كاري 
كردي؟به چه حقي اينكار را كردي؟ 

ـ من مسئول بند هستم و هر حقي دارم. 
ـ ببين، تو فقط مسئول دستشويي فرستادن زندانيها هستي، نه هيچ چيز ديگر، اين 

را هميشه يادت باشد. 
قيافة پاسدار اسالمي ديدني بود. صداي خندة زندانيان به گوش مي رسيد. 

بيش از يك ماه ونيم از دستگيري ما مي گذشت. بازجوييها تمام شده بود. عصر بود 
كه صداي داد وفرياد سهيال را شنيدم. نگران شدم كه چه اتفاقي افتاده است. همان وقت 

متوجه شدم كه تعدادي در راهرو رفت و آمد مي كنند. 
بازجوي اصفهاني دِر سلول مرا زد و گفت: بيا بيرون. مرا به  سلول سهيال برد و 
گفت: ببين تب دارد؟ دستم را روي پيشاني سهيال گذاشتم و گفتم: تبش باالست. دكتر 

بايد او را ببيند. 
انفرادي بوديم و  نبود. چون من و سهيال  در سال63 در زندان سپاه، پاسداِر زن 
نمي خواستند كه زندانيهاي ديگر با ما ارتباط برقرار كنند و ما هم پرونده بوديم مرا به سلول 
او فرستادند. مجبورشان كرديم كه سهيال را به  بيمارستان ببرنند. سوار يك پيكان قهوه يي 
شديم و به  درمانگاهي رفتيم كه معلوم بود تحت نظر سپاه است. ماشينهاي اطالعات 
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سپاه بدون پالك بود. در درمانگاه آمپولي به  سهيال تزريق كردند. در ماشين كه نشستيم، 
تا آمدن دو بازجو، سهيال به من گفت: ناراحت نباش. نصفش فيلم است، مي خواهم ببينم 

مي شود كاري كرد كه از انفرادي خالص شويم و دونفرمان كنار هم باشيم. 
از اين كه اين قدر جسور و شجاع بود خوشم مي آمد. تسليم شرايط نمي شد و براي 
تغيير آن ريسك مي كرد. اگرچه به طور واقعي هم از درد كليه رنج مي برد و مريض بود، ولي 
براي اين كه مرا نگران نكند، واقعيت آن را كتمان مي كرد. وقتي وارد راهروي بند شديم 
و سهيال را به  سلولش بردم. بازجو به من گفت: به سلول خودت برو. هنوز به كنار سلولم 
نرسيده بودم كه سهيال دوباره شروع به داد و بيداد كرد و با سرعت به طرف دستشويي دويد 
كه انگار دارد باال مي آورد. به دنبال او رفتم. بازجو كه به سهيال شك كرده بود دِر دستشويي 
را باز كرد و به من گفت: بيا بيرون و به سهيال گفت: مشغول باش مي خواهم استفراغت را 
ببينم. سهيال هم جا نخورد و بالفاصله گفت: مگر من طي دو روز گذشته چيزي خورده ام 

كه باال بياورم، دارم مي ميرم. 
به  سلول سهيال  مرا  آنها مجبور شدند كه آن شب  و  باالخره سهيال موفق شد 
بفرستند. دو  روز بعد كه احتمال مي داديم باز ما را انفرادي كنند، سهيال مجدد با پاسدار 
بند درگير شد و گفت: اين سلول براي دو نفر كوچك است، من هم بيمارم، ما بايد به يك 

سلول بزرگتر برويم.
پاسدار گفت: اصاًل! او بايد به سلول خودش برگردد.

ـ من حالم خيلي بد است، بايد يك نفر كنارم باشد. من يك قدم هم به تنهايي 
نمي توانم راه بروم. 

عصر آن روز من و سهيال را به  سلول كمي بزرگتر كه در ورودي راهروي بند قرار 
داشت، منتقل كردند. وضعيت اين سلول متفاوت بود و چون در ورودي بند بود، بيشتر 
در جريان تحوالت قرار مي گرفتيم. پاسداري هم كه نگهباني بند را به عهده داشت در 
راهروي ورودي مستقر بود. با هر صدا و رفت و آمد، ما كف سلول مي خوابيديم و به اين 

وسيله از زيِر شكاف در، تحركات را زير نظر داشتيم. 
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با سهيال اطالعاتمان را روي هم ريختيم و تقريبًا نسبت به موقعيت ساير زند انيان 
اشراف پيدا كرديم؛ شش خواهر، حكيمه، زري، بتول و فائزه، سهيال و من، يك زنداني 
چپ به نام علي، يك هوادار مجاهدين به نام حميد و حدود ده  مرد و يك  زن كه به  اتهاِم 

بهاييت دستگير شده بودند. 
يك هفته بعد از ورودمان به سلوِل جديد، ساعت 10صبح به  من گفتند: “بيا بيرون.“ 
چشم بند زدند و مرا به  ساختمان دادگاه براي بازپرسي بردند. بعد از طي يك خيابان و عبور 
از ميدان به دادگاه رسيديم. پاسداري كه مرا به  دادگاه مي برد گفت: چرا در بازجويي ها 

نمي گويي كه كاري نكردي تا آزاد شوي؟ 
تعجب كردم و فكر كردم حتمًا ترفندي براي حرف كشيدن است، گفتم: واقعًا هم 

كاري نكرده ام و بي خود مرا دستگير كرده اند. 
ـ محصلي؟ بنظر خيلي جواني. يك كاري كن كه اين جا نماني. 

جوابش را ندادم. وارد ساختمان دادگاه شديم خيلي شلوغ بود. به اتاقي هدايت شدم 
كه بازپرسي به  اسم رضايي نشسته بود. با ريشي انبوه كه قيافه اش را با آن حركتها و 
تلفن زدنهاي مضحك، شبيه بساز و بفروشها كرده بود. نشستم و منتظر شروع بازپرسي 
شدم. بي توجه به  حضور من در اتاق، او مستمر زنگ مي زد و راجع به كيسه هاي برنج و 
مرغ كه قرار بود به  خانه اش ببرنند، صحبت مي كرد. همان پاسداري كه با من آمده بود را 
صدا كرد و گفت: علي جان اين لوبياها چي شد؟ گفتي وسايل را به  خانه ببرنند، حاج خانم 

منتظر است. 
در دلم گفتم: ببين توروخدا اين جا چه خبر است. لعنتي ها، از آن طرف شكنجه و 
با  از اين طرف مي چاپند و مي خورند. درحالي كه ملت بدبخت آن هم  تيرباران مي كنند، 
كوپن و هزار بدبختي ساعتها توي صف مواد غذايي هستند. فكر كنم دو ساعت گذشت و 
او هم چنان يا تلفني با منزلش صحبت مي كرد يا به  اين و آن دستور و درخواست مي داد. 
سرانجام نوبت من شد. با بي حوصلگي همان سؤالهاي بازجويي را تكرار كرد و گفت: 
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گفته اي از جاي برادرت خبر نداري؟ چطور ممكن است؟ 
ـ من االن نزديك دوماه است در زندان هستم، از كجا بايد خبر داشته باشم. 

ـ مي داني كه از قبل حكم تير داشته و هرجا او را ببينند مي زنند. بهتر است خودت 
به  او كمك كني و اگر دوست داري زنده بماند جايش را بگويي. 

به او نگاه كردم. 
ـ خوب مثل اين كه باب ميلت نيست كه حرف بزني. 

معلوم بود بيشتر از بازپرسي ذهنش هم چنان مشغول سفارشاتش است.
گفتم: يك شكايت دارم. 

ـ چه جالب! حاال هم كه به حرف آمدي شكايت داري؟
ـ پاسداري در بند است به  اسم اسالمي، مي خواهيم كه او ديگر در بند نباشد. 

ـ چه غلطها، نكند تو با اين قد و قواره نمايندة زندانيها هستي؟ 
ـ نه من از طرف خودم و هم سلولي ام مي گويم. ما تابحال نمي دانستيم كه باصطالح 

در نظام اسالمي از اين خبرها هم هست. 
يكدفعه جا خورد و گفت:چه خبرهايي مثاًل؟ 

ـ از سلول كه بيرون مي رويم تمام لباسهايمان كه در ساك است را چك مي كند. 
بخاطر او جرأت نداريم روي بند لباس پهن كنيم. چون دائم آن جا ايستاده است. وقت و 
بي وقت روي سقف سلول مي رود و داخِل سلول را نگاه مي كند. وارد سلول زندانيهاي زن 

مي شود درحالي كه زنداني خواب است. 
وارد مسائل ريزتر و آن چه براي خودم پيش آمده بود نشدم كه سوءاستفاده نكند. و 

نهايتًا گفتم: او نامحرم است و ما هم مسلمانيم.
 با پوزخنده مسخره اي گفت: مطمئني؟! 

ـ از چي مطمئنم؟ از كثافتكاري او يا مسلمان بودن خودم؟ 
خنده اش قطع شد. نگاهي به  من كرد و گفت: خوب؛ تو كه ناراحتي چرا پايت را 
به اين جاها باز مي كني كه تازه بيايي شكايت؟ تو محرم و نامحرمي مي فهمي كه دنبال 

منافقين توي خونه هاي تيمي راه افتادي؟ 
ـ من پايم را به  اين جا باز نكردم. مرا بي دليل دستگير كرده اند. در هرحال مي خواستم 

بگويم كه اگر اين پاسدار عوض نشود، زندانيها عوضش مي كنند. 
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ميان صحبت من، با فرياد پاسدار را صدا زد و با اشاره به طرف من گفت:  زندان! 
پدرسگ زبون درازي هم مي كند. 

در مسير برگشت همان پاسدار به  من گفت: چي  به  حاجي گفتيد؟ حسابي عصبانيش 
كرده بودي، معمواًل اين جور مواقع حكم شالق مي دهد، بايد مواظب حرفهايت باشي. 

حوصلة جواب دادن به  او را نداشتم. ولي از حرفهايش هم تعجب كردم، حرفهايش 
بودار بود و به اصطالح به  نوعي طرفداري از من و دادن هوشياري بود. دوباره به  برخورد 
بازپرس فكر كردم و با خودم گفتم كه در هرحال گفتن اين نكات بهتر از نگفتنش بود 

وگرنه معلوم نيست چه خوابي برايمان ببينند. 
دو روز از بازپرسي نگذشته بود كه از ديدن صحنه يي غرق تعجب شدم. طبق معمول 
موقع نهار و شام از زيِر در، زندانيان را كه براي گرفتن غذا مي آمدند چك مي كرديم. فقط 
برخي زندانيان اين موضوع را مي دانستند و وقتي كه پاسدار مي رفت با ما احوالپرسي 
مي كردند و برخي خبرها را به  هم مي رسانديم. آن روز وقتي كه بيرون را چك كردم، ناگهان 
در بين زنداني ها همان پاسداري را ديدم كه مرا براي بازپرسي برده بود. باور نمي كردم 

دوباره دقت كردم. يعني چي؟ مگر او پاسدار نيست؟ پس اين جا چه كار مي كند؟ 
به سهيال گفتم بدو بيا نگاه كن! اين همان پاسداري است كه مرا براي بازپرسي 

برد. 
ـ مطمئني؟ 

ـ صددرصد، چون در رفت و برگشت با من بود. مدتي هم كه بازپرس صحبت 
مي كرد، حواسم به  او بود و چهره اش كاماًل يادم است. 

صبح روز بعد كه پاسبخش بيرون رفت و بچه هاي سلولهاي مختلف با هم صحبت 
مي كردند. سهيال براي اطالع بقيه كه مواظب نكاتشان باشند گفت: مثل اين كه مهمان 

جديد داريم. 
همان پاسدار كه در سلول شماره يك زنداني بود گفت: خيالتان از بابت من راحت 

باشد زنداني هستم. 
يكي از زندانيان پرسيد: به چه جرمي؟ 
ـ مي گويند دو زنداني را فراري داده ام.

ـ يعني نداده اي؟ 
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ـ نه! خودم كه يادم نمي آيد چنين كاري كرده باشم.
تازه حرفهاي او در مسير رفتن به دادگاه برايم تكرار و مفهوم شد. به سهيال گفتم: 
تقريبًا برايم مسجل است كه او حتمًا زنداني فراري داده است و شايد از حرفهايي هم كه 
به  من مي زد دنبال اين بود كه اگر موقعيت نامناسبي دارم يا اعدامي هستم، كمك كند 

كه فرار كنم. 
به  اين موضوع در روزهاي بعد بيشتر مطمئن شديم. وقتي با وجود او بچه ها با خيال 
راحت از سلولها با هم صحبت مي كردند معني اش اين بود كه همه به  او اعتماد كرده اند. 
يك هفته گذشت. ساعت 9شب بود كه با سروصدا و ورود و خروج چند پاسدار و 
بازجو به راهرو متوجه شديم كه وضعيت غيرعادي است. يكي از بازجوها به پاسدار بند كه 

»راسخ« نام داشت گفت: “امشب آماده باش است.“ 
او هم يك كتري بزرگ براي دم كردن چاي آماده كرد و خودش هم پوتينهايش 
را پوشيد و آماده شد. فهميديم كه حتمًا زنداني جديد دارند و تا صبح مشغول شكنجة او 
خواهند بود. ساعت يك شب بود كه دو پاسدار با شتاب وارد راهرو شدند، بعد هم چند متر 
طناب آماده كرده و به اتاق شكنجه بردند. به صورت شيفتي براي خوردن چاي مي آمدند. 
معلوم بود هر پاسداري كه از شكنجه خسته مي شود، براي استراحت مي آيد و نفرات ديگر 

ادامه مي دهند. 
شايد بارها اين جمله تكرار شده كه بدترين لحظات و دقايق براي يك زنداني، شاهد 
شكنجة ديگري بودن است. اما تا خودت اين لحظه را شخصًا تجربه نكني، نمي فهمي 
يعني چي؟ بدون مبالغه، صدبار آرزو مي كني كه جاي آن زنداني باشي. شايد به بياني، 
شكنجة جسمي بسا قابل تحملتر از شكنجة روحي است. من و سهيال در تمام مدتي كه 

آن زنداني در اتاق شكنجه بود، لحظه يي از اين احساس جدا نبوديم. 
همراه با صداي باز شدن در، به  سرعت روي زمين خوابيدم و به راهرو نگاه كردم. دو 
پاسدار وارد شدند كمي روي تخت نشستند و چايي خوردند و مجدد به اتاق شكنجه رفتند. 
خبري از زنداني جديد نبود. سهيال با حالت سؤالي مرا نگاه مي كرد كه سرم را به عالمت 
منفي تكان دادم. ساعت پنج صبح در باز شد و قامت بلند و الغر جواني در چارچوب در 
نمايان شد. چشمهايش بسته بود و پاهاي زخمي و خون چكانش در دمپايي بزرگ توان 
حركت نداشتند. او را به يكي از سلولها بردند. منتظر بوديم كه براي گرفتن وضو برويم و 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


81

تابستان 1363

از وضعيت او خبردار شويم. دِر سلولمان كه براي نماز باز شد در مسير راهرو به  دمپايي 
جلوي سلوِل شماره10 كه پراز خون بود، خيره شدم. تمام وجودم از اينهمه ظلم و ستم 
پر از خشم شد. وضو گرفتيم و به سلول برگشتيم. در نمازم براي او دعا كردم كه طاقت 

بياورد و تا آخر مقاومت كند. 
نيم ساعت بعد، دوباره  زنداني را با پاهايي كه به سختي بر روي زمين كشيده مي شد 
به اتاق شكنجه بردند. جلوي در، يك سكو بود كه او توان اين كه پايش را بلند كند و از آن 
عبور كند، نداشت. شيفت پاسدار قبلي عوض شده بود و پاسدار كثيف و جاني »اسالمي« 
او را به طرف در مي برد. وقتي كه به كنار سكو رسيد و زنداني نتوانست عبور كند، چنان 
به كمر او كوبيد كه زنداني با يك سكندري به بيرون پرتاب شد. با همه زجري كه درآن 

لحظه كشيد، هيچ صدايي از او در نيامد. دوباره مشغول شكنجه او شدند. 
من و سهيال خوابمان نمي برد. سرانجام ساعت 8صبح، سه پاسدار سراسيمه به راهرو 
آمدند و سرنگ خواستند. دستپاچه بودند، فكر كرديم شايد او زير شكنجه شهيد شده 
نگراني  و  ابهام  در  لحظات  برسانند!  به شهادت  به  اين وسيله  را  او  يا شايد مي خواهند 
مي گذشت. نزديك ظهر در باز شد و زنداني وارد شد. آن قدر شكنجه شده بود كه ديگر 
نمي توانست حتي يك قدم بردارد. دو پاسدار زيربغلش را گرفته بودند و حركتش مي دادند. 
در راهرو او را روي يك صندلي و از قضا درست مقابل سلول ما نشاندند. آنها بي خبر از 
چهار چشم بودند كه از زيِر در نظاره گر َاعمال كثيف آنها بود. جز به جزء چهرة زنداني را 
از نظر گذراندم. چشم بند به چشم داشت و لبانش خشك خشك بود. پاهايش بزرگ و در 
يك جوراب خيلي گشادِ سبز رنگ فرو رفته بود. پيراهن و شلوارش كه سرمه يي بود، 
غرق خاك و لكه هاي سياه بود. هرچه بود جاي سالمي براي او باقي نگذاشته بودند. آن چه 
عجيب بود، نه  شدت شكنجه ها كه مقاومت ستودني او بود. حتي يك آخ هم نمي گفت. 
هيچ آه و ناله يي از او به گوش نمي رسيد. اشكهايم با ديدن وضعيت او و مظلوميتش سرازير 
شد. درد و رنج او وجودم را درهم مي پيچيد. او كيست كه بي هيچ نام و نشاني آخرين 
لحظه هاي زندگيش را زير شكنجه طي مي كند؟ كاش مي توانستم قدري آب به  او برسانم. 

چقدر مقاوم است. چقدر او را دوست دارم و چقدر برايش ارزش قائلم. 
بعد از دقايقي او را كه ساكت و آرام نشسته بود به سلول منتقل كردند. در آهنِي بند 
با شدت باز شد و بازجو با شتاب وارد شد و خطاب به  پاسدار بند گفت: حواستان به اين 
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منافق باشد. دستبندش را باز نكنيد، برق سلولش را هم قطع كنيد احتمال دارد هر لحظه 
خودكشي كند. 

نگاه نگران من و سهيال به هم گره خورد… ساكت بوديم و به پايان اين جريان 
فكر مي كرديم. چقدر از او مي ترسيدند، معلوم بود كه يك  ذره در مقابل شكنجه هاي آنها 
خم نشده است. بعد از يك ساعت بازجو مجدد آمد و به  سلول زنداني رفت و گفت: اسلحه 

را كجا گذاشتي؟ 
جوابش فقط سكوت بود و سكوت. 

ـ آن نفري كه با تو بود اسمش چي بود؟ 
ـ سكوت!

معلوم بود كه عاصي شده اند. صحنة جالبي از شكست، حماقت و رذالت دشمن بود. 
در دلم گفتم كسي كه زير شكنجه هاي طاقت فرساي تو يك شبانه روز مستمر مقاومت 

كرده، حاال در اين جا مي خواهي به تو جواب دهد؟ زهي خيال باطل.
صبح روز بعد، نوبت من و سهيال بود كه راهروي بند را جارو كنيم. مقابل سلول 

شماره يك كه رسيديم، سهيال مرتب صدايش مي كرد: 
ـ نامبر وان، نامبر وان حالت خوبه؟ چيزي نمي خواهي، پيامي نداري؟ 

ـ سكوت!
به تو  كمكي  مي توانيم  آيا  بگو،  را  اسمت  گفت:  به  او  سهيال  برگشت  در  مجدد 

بكنيم؟ 
حرفي نزد، نمي تواست هم چيزي بگويد. چون در آغاِز بازجويي بود و نمي توانست 
 ريسك كرده و به  ما اعتماد كند. چند روز بعد او را در بي خبرِي ما بردند. آن مجاهد كه 
هرگز نامش را ندانستيم، به ديگر مجاهدان شهيد پيوست. چشمانش بسته بود و هرگز 
نفهميد كه چشماني نگران چند شب و روز او را دنبال كردند، براي مقاومتش دعا كردند و 
ياد و مقاومتش را به خاطر سپردند. او در تاريكي شب مثل يك ستاره درخشيد، در سپيده 

سحر سفر كرد تا روزي كه همراه با خورشيد آزادي مردم ايران طلوع كند. 
روز يكشنبه ساعت ده صبح بود كه متوجه شديم يك زنداني جديد ديگر به بند وارد 
شده است. تا چند روز نتوانستيم از هويتش مطلع شويم. فائزه و زري بعد از برگشتن از 
ظرفشويي از شكاف ديوار گفتند كه با زنداني جديد صحبت كرده اند. او مجاهد خلق ناصر 
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رجب زاده اهل بِم كرمان است. در زندان اوين بوده و بعدًا كه فهميده اند كرماني است و 
در اين جا پرونده دارد به  زندان كرمان منتقلش كرده اند كه حكم نهايي را برايش صادر 

كنند. 
روزانه وقتي كه زندانبان از بند خارج مي شد، زندانيان با هم صحبت مي كردند و ما 
در اين صحبتها كم و بيش با ناصر آشنا شده بوديم. من و سهيال براي گرفتِن وضو رفته 
بوديم. وقتي كه كارمان تمام شد و مشغول برداشتن ليوانها براي برگشتن به سلول بوديم 
دِر سلول كنار ظرفشويي به  آرامي باز شد و مرد زنداني با خوشرويي و آرامشي عجيب 

گفت: سالم خواهران، من ناصر هستم و شما؟ 
ما هم از ديدن او بسيار خوشحال شديم. اسامي ما را مي دانست اما نمي دانست كه 

به طور مشخص كدام  يك هستيم. من و سهيال خودمان را معرفي كرديم. 
ـ خيلي از حضور شما خواهران در اين بند  خوشحالم.  به  اين بند روح مقاومت 

داده ايد. 
پاسدار كه مشكوك شده بود داد زد: كارتان تمام نشد؟ 

در حال برگشتن بوديم كه سهيال آهسته گفت: اگر اجازه بدهيد من دِر سلول را 
ببندم چون اگر ببينند باز است، شما را اذيت مي كنند. قبول كرد و ما خداحافظي كرديم. 

اگرچه هر نفر كه به زنداني ها اضافه مي شد برايمان سخت بود و از اين موضوع 
استقبال نمي كرديم. اما از طرفي اضافه شدن هر زنداني مقاوم به  آن جمع نعمت بزرگي 

بود و روحيه و مقاومت جمعمان را باال مي برد. 
ناصر خانوادة متمولي داشت كه هر جمعه از بم به  مالقاتش مي آمدند. آنها برايش 
مقدار زيادي رطب و هندوانه مي آوردند و او با نظم و دقت براي هر سلول خرما و هندوانه 
مي گذاشت و از پاسدار بند مي خواست كه به  سلولها بدهد. حتي پاسدار بند براي او احترام 
قائل بود و بدون اعتراض آن چه مي خواست را انجام مي داد. وقتي كه نوبت جارو زدن 
ما )خواهران( بود و از جلوي سلولها عبور مي كرديم بدون استثناء وقتي روبروي سلول 
ناصر مي رسيديم مي گفت: خيلي خجالت مي كشم كه من اين جا نشسته ام و شما خواهران 

مشغول اين كار هستيد، شرمنده ام . 
تاثير قرار داده بود. او  در همان مدت كوتاه، اخالق و منش ناصر همه را تحت 
مجاهدي بود كه براستي احترام هر فردي را در كوتاهترين ديدار بر مي انگيخت. يك 
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مجاهد كه از بسياري سختيها و شكنجه ها گذشته بود و با روحيه باال و مقاومتي بي نظير 
بدون هيچ گونه عقب نشيني و ندامت با آرامش در انتظار حكمش بود. 

با يك اتفاق پرهيجان، صبح روز چهارشنبه براي همة زندانيها به خاطره يي شيرين 
تبديل شد. خواهران از سلوِل ديگر به  من و سهيال گفتند كه پاسدار بند، دِر سلول آنها 
را كامل چفت نكرده اگر بتوانيم شلوغ بكنيم كه بگوييم كه حاِل يكي از خواهران بد 
است و پاسدار دنبال پزشك برود، در اين فاصله مي توانيم دِر سلولها را باز كنيم كه هم 
بچه ها را ببينيم و هم مواد غذايي به سلولهاي ديگر و انفراديها برسانيم. سلوِل ما كه در 
ورودي راهرو قرار داشت، يك دِر معمولي داشت كه دسته آن را از داخل در آورده بودند، 
و مي توانستيم خودمان آنرا ببنديم و نياز نداشت كه كسي از بيرون آن را قفل كند. با اين 
احتساب كارمان را شروع كرديم. محكم به  در زديم و گفتيم كه حال يكي از زندانيها خيلي 
بد است. پاسدار بند هم كه از قضا كمي خل وضع بود، آماده شد كه به دنبال دكتر برود. در 
فرصتي كه او رفت خواهران ديگر برق آسا بيرون آمدند دِر سلول ما را باز كردند، بعد هم 
هر شش خواهر مشغول شديم. من نگهبان در بودم تا اگر صدايي شد به آنها خبر بدهم. آنها 
بالفاصله دِر همة سلولها را باز كردند، چند خانوادة بهايي در آن بند بودند از جمله خانمي 
70ساله كه پسرش را چند ماه نديده بود، كه در همين فرصت با هم ديدار كردند. مواد 
غذايي به  سلولها رسانديم و در همين زمان كه فكر مي كنم در عرض چند دقيقه انجام شد، 
اكثِر زندانيان يكديگر را ديدند. بيش از همه، افرادي كه به اتهام بهائيت دستگير شده بودند 
از اين كار در حيرت بودند و به كارهاي ما به شكل يك عمليات بزرگ نگاه مي كردند. آنها 

از ديدن يكديگر خيلي خوشحال شدند و از ما به خاطر ايجاد اين امكان تشكركنند. 
با شنيدن صدايي به  آنها خبر دادم كه كوتاه كنند و به  سلولها برگردند. درها را قفل 
كرديم و به سلول خودمان برگشتيم، درست در لحظه يي كه دِر سلول را بستيم، يكدفعه 
دِر آهني بزرگ باز شد و پاسدار داخل آمد. آن قدر اين كار بالفاصله انجام شد كه شك 
كرديم نكند پاسدار متوجه شده يا واقعًا پشت در بوده است. وسط سلول ايستاده بوديم 
و صداي ضربان قلبمان را مي شنيديم، خودمان را براي هر واقعه يي آماده كرده بوديم. 
اما خوشبختانه پاسدار آمد و به  سلول زري گفت بايد بيمار منتظر باشد، فعاًل پزشكي در 
دسترس نيست. نفس راحتي كشيديم. همه چيز به خير و خوبي تمام شد و همه از اين 

پيروزي خوشحال بودند. 
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بعد از اين واقعه افراد بند وحدت خاصي احساس مي كردند. همان شب، ناصر رجب 
زاده يك نامه نوشت و به  سلول من و سهيال داد كه ما هم بعد از خواندن در فرصتي 
به خواهران ديگر رسانديم. نامه اش را اين طور شروع كرده بود: “من مجاهد خلق ناصر 
رجب زاده از اوين مي آيم، مخوف ترين زندان جهان“. ناصر از آن چه در زندان بر او گذشته 
بود برايمان نوشته بود و در آخر تأكيد كرده بود كه  شما شش خواهر، چشم و چراغ اين 

بازداشتگاه هستيد و به اين بند شادابي و روح مقاومت مي دهيد.  
تا مدتي كه در زندان سپاه بوديم ناصر هم در آن جا بود. بعد از چند ماه او را به زندان 
شهرباني كرمان منتقل كردند و سرانجام در يك سحر، ناصر را با بيرحمي و شقاوت در 
حياط زندان به دار كشيدند. كاش مي توانستم براي توصيف اين عشقهاي ناب به خلق و 
آزادي واژه يي پيدا كنم. مطمئنم كه هرگز كلماتم گوياي ارزش وجود انسانهايي مثل ناصر 
نيست. ناصر انسان فوق العاده يي بود. از آن انسانهاي نادري كه كمتر نظيرشان را مي شود 
ديد. در همة برخوردها و رفتار و مقاومتش روحي از مجاهدت منتشر مي كرد. متواضع و 
محكم بود و نسبت به همه چيز احساس مسئوليت مي كرد. در عين حال انگار كه همة 
با احترام خاصي برخورد  خواهراني كه در آن بند بوديم را مسئول خودش مي دانست. 
مي كرد و براي هركاري مشورت و سؤال مي كرد. صبر و مقاومت، تواضع و محبت، آرامش 
و انسانيت و عشق به آزادي و آرمان مجاهدين، ارزشهايي بود كه او در همان ديدارهاي 

كوتاه مروج آن بود. شعر روي ديوار سلول آرامشي دلچسب به من داد. 
»رشتة وفا مگرگسستني است؟ 
 بگلسم زخويش و از تو نگسلم

عهد عاشقان مگر شكستني است؟«
بيش از دو ماه از دستگيريمان مي گذشت كه ساعت 4عصر براي مالقات صدايم 
كردند. از دِر زندان بيرون آمدم و به طرف كابين مالقات حركت كردم. از فاصلة دور، دو 
 بچة كوچك را ديدم كه پشت زنجيرها ايستاده اند. همين كه نزديك آنها رسيدم، فهميدم 
كه الهه و احسان بچه هاي خردسال خواهرم هستند. با ديدن من به شدت گريه مي كردند 
و مي خواستند به طرفم بيايند. خواستم به  سمت آنها بروم كه پاسدار با شتاب مرا به  طرف 
كابين برد. وارد شدم و بعد از لحظاتي خواهرم داخل كابين آمد، او را در آغوش گرفتم. 
بچه هاي خواهرم هم چنان گريه مي كردند و صدايشان مي آمد. گفتم مي خواهم آنها را 
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ببينم. 
 پاسدار گفت: نمي شود. اگر آنها را ببيني تا دو هفته مالقات نخواهي داشت. 

ـ مالقات نمي خواهم، آنها را بياوريد كه ببينم.
بچه ها به داخل كابين آمدند و در آغوش من جا گرفتند. آن دو عزيِز كوچك را غرق 
بوسه كردم. به علت اين كه دو تا سه سال حميد و من از آنها نگهداري كرده بوديم، عالقه 
و صميميتي خاصي بين ما جريان داشت. با ورود آنها و شلوغ شدن كابين توانستم بيشتر 
با خواهرم صحبت كنم. وقتي از وضعيت حميد پرسيدم و او توضيحاتش را داد، خواهش 
كردم كه به  او بگويد طبق قرار قبلي هرچه زودتر از كشور خارج شود، چون به شدت دنبال 
او هستند. پسر خواهرم كه پنج ساله بود همين كه صدايم را شنيد به آرامي گفت: “خاله، 
توروخدا نه! نگو كه دايي برود. من مواظب او هستم“. براي اين كه حرف ديگري نزند او 
را بوسيدم وگفتم؛ باشد تا تو هستي خيالم راحت است، مواظبش باش. احسان كوچك، از 

اينكه از دايي حميدش جدا نمي شود خوشحال شد. 
پاسدار مرتب مي گفت: دير شده، زودتر تمام كنيد، پنج دقيقه بيشتر وقت نداريد. با 
خواهرم خداحافظي كردم و همراه با آنها از كابين خارج شدم. كناِر كابين يك باغچة گل 
بود كه احسان از آن گل چيد. خواهرم به  او گفت: زشت است گل نچين.احسان گفت: 
چطور خالة مرا زنداني كرده اند زشت نيست! ولي گل چيدن زشت است؟! خواهرم چيزي 
نگفت و من او را بوسيدم. پاسدار درحالي كه تعجب كرده بود به  من گفت: حركت كن. و 

من از آنها جدا شدم. 
صبح روز بعد براي بار دوم به  بازپرسي رفتم. گفته شد در نوبت باشم و ساعتي بعد به 
 يك اتاق بزرگ هدايت شدم. همين كه نام بازپرس گفته شد و نگاهم به  مردي كه پشت 
ميز نشسته بود افتاد، يادم آمد كه نام او را شنيده ام. او كازروني يكي از قاتلين علي فدايي 

از معلمين آزادة كرمان بود كه در اوايل انقالب به دست اين جنايتكار ترور شد. 
پاسدار كازروني بازپرسي را اين طور شروع كرد: مي داني كه من مدتهاي زيادي در 

اوين بودم…
از توضيحاتش فهميدم كه آنها دوره يي به  زندانهاي مختلف براي بازجويي و شكنجه 
فرستاده مي شوند. روش رژيم اين بود كه بازجوها را از شهرهاي مختلف انتخاب مي كرد 
كه هم در شهر خودشان شناسايي نشوند و هم در برخورد و شكنجة زندانيان تجربه كسب 
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كنند. 
كازروني گفت: با زندانياني امثال تو كه جوان هستند و فريب منافقين را خورده اند 
زياد برخورد داشتم. اولين بار دختري را به  نزدم آوردند كه بسيار خوش چهره بود. خيلي 
به  خيال خودش مقاومت مي كرد. با او صحبت كردم طوري كه متقاعد شد ديگر مقاومت 
نكند. البته خوب تعزيرهايي هم كه مي شد مؤثر بود. اين قدر به  او اعتماد پيدا كرده بودم 
كه حتي او را به  نماز جمعه مي فرستادم. به اعتماد من خيانت كرد و از فرصت نماز جمعه 
استفاده كرد و فرار كرد. باور نمي كردم كه مرا فريب داده. ولي از آن جا كه خدا با ماست، در 
يكي از قرارهايي كه داشت مجدد دستگير شد و معلوم شد كه دوباره سراغ منافقين رفته 
است. وقتي دوباره در زندان براي ديدن او رفتم در يك لحظه با سرعت دويد و سر خودش 

را به ديوار كوبيد كه خودكشي كند  اما او را نجات داديم و بعد از مدتي اعدام شد. 
بعد از گفتن اين جريان نگاهي به من كرد و گفت: برنامة تو چيه؟ 

زندان  در  زيادي  هم  همين جا  تا  مي كنم  فكر  و  دستگير شده ام  دليل  بي  من  ـ 
مانده ام. 

ـ جدي؟ مثل اين كه طرف مقابلت را اشتباه گرفتي؟ ببين اين داستان را گفتم كه 
بداني ما مارخورده افعي شده ايم. آن قدر امثال تو با مظلوم نمايي به ما ضربه زده اند كه ديگر 

اعتمادمان را به  همة شما و دروغهايتان از دست داده ايم. 
ـ اگر بازجويي هايي كه از من شده را خوانده باشيد و اگر بازپرسي را شروع كنيد، 

متوجة حقيقت مي شويد! 
تقريبا ده دقيقه سكوت كرد و در اين مدت با پوزخند متمركز به من چشم دوخت. 
روي اجزاي صورت من متوقف مي شد كه مرا معذب كند و در همان شروع فضايي ايجاد 
كند تا براي بازپرسي تمركز نداشته باشم. قطره هاي عرق از ستون فقراتم سرازير بود و 
ترسي كه در آن اتاق در دلم بيتوته كرده بود را سعي  كردم طوري مهار كنم كه او متوجه 

نشود. بعد از ده دقيقه گفتم: بازپرسي شروع نمي شود؟ 
فرياد كشيد: بهتر است خفه بشوي، من تشخيص مي دهم كه چه كار كنم، پس 

مواظب باش دست از پا خطا نكني كه كارت ساخته است. 
به ديوار روبرو خيره شدم، ولي ذهنم با سرعت حول اين كه چه كارهايي ممكن است 
انجام دهد مي چرخيد. مي فهميدم كه قبل از هرچيز يك بازي كثيف راه انداخته است. بعد 
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از پنج دقيقه گفت: روي ديوار چيز جالبي مي بيني؟
به  او نگاه كردم و جوابي ندادم، منتظر بود كه نگاهم را از او بدزدم. يك دفعه با 

صداي بلند خنديد و گفت: چند سالته؟ 
ـ در پرونده ام نوشته است. 

ـ آمده اي بازپرسي نه مهماني، من مي پرسم تو جواب مي دهي، زِر بي خود هم نزن، 
چند سال داري؟ 
ـ 16سال!

ـ به تيپت مياد بيشتر باشي. دروغ كه نمي گي، نكند دانشجو هستي و خودت را 
دانش آموز جا زدي؟ 
جوابي ندادم. 

ـ چرا ساكتي؟ مگر من از تو بله مي خواهم كه اين قدر ناز مي كني؟ 
خداي من، چقدر وقيح است، مانده ام كه به اين چي بگويم. 

ـ من مريض هستم و معده درد شديد دارم اگر االن بازپرسي نيست بهتر است 
به سلولم برگردم و گرنه اين جا حالم به هم مي خورد. 
از پشت ميزش بلند شد، كنارم ايستاد و گفت: 

ـ اواًل سلول نه، اتاق. فعاًل مي تواني آن گوشه بتمرگي و برگه ها را كه مي دهم 
پركني. 

بعد خم شد و كنار گوشم گفت: به نظر ميايد زيادي دچار استرس هستي، نكند از من 
مي ترسي؟ هان. و دوباره نگاهش را به صورتم دوخت. 

بدون اين كه چيزي بگويم به آن طرف اتاق رفتم. معمواًل طبق تجربه، بازپرسي چند 
ماه بعد از بازجويي انجام مي شد كه زنداني آنچه را كه در بازجوييها گفته است از ياد ببرد 
و آنها از تناقض گفته هايش مجدد دنبال اطالعات جديد و شكنجة او باشند. بنابراين از 
زماني كه بازجويي تمام مي شد به عنوان يك مشق، تمام بازجويي و به خصوص تاريخها 
و ساعتها را با خودمان مرور مي كرديم كه يادمان نرود و آنها نتوانند آتو بگيرند. در مدتي 
كه مشغول بودم، نگاه خيره اش را روي دستم احساس مي كردم، سعي  كردم هرچه بيشتر 
چادر روي دستم باشد. به هر نحوي مي خواست مرا تحت فشار قرار دهد. پاسدار كثيف و 

لومپني بود. سرانجام بعد از چند ساعت، مرا به زندان سپاه برگرداندند. 
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عصر جمعه بود كه پاسدار در زد و گفت: مالقاتي داري، آماده شو. 
وارد كابين كه شدم، مادر، پدر و برادرم را ديدم. بعد از احوالپرسي مادرم گفت: به ما 
گفته اند كه حرف نمي زني و مي خواهند به تو حكم سنگين بدهند. با كي لجبازي مي كني؟ 

چرا حرف نمي زني؟ 
برادرم با تمسخر گفت: مثاًل مقاومت مي كني؟ 

ـ چه ربطي دارد. مرا بي دليل دستگير كرده اند. حرفي براي زدن ندارم. مقاومت 
يعني چي؟

برادرم گفت: فروغ، بنظرت ما خريم؟ 
خنده ام گرفت و گفتم: نه! آنها خرند. 

برادرم گفت: مثاًل چي؟ مقاومت مي كني كه بعدها در زندگينامه ات بنويسند كه از 
13سالگي مبارزه كرده اي؟ 

ـ اين حرفها چيست كه مي زنيد، چرا اذيت مي كنيد. 
مادرم آشفته و با التماس گفت: فروغ حرف بزن، بگو از هركاري كه كرده ام توبه 

مي كنم و بيا بيرون. 
باور  را  اينها  چرا حرف  كنم.  توبه  كه  نكردم  كاري  من  كنيد.  بس  خدا؟  تورو  ـ 

مي كنيد. 
پدرم تمام مدت سكوت كرده بود و حرفي نمي زد، رو به  او كردم و گفتم: 

ـ بابا شما يك چيزي بگين، بعد از اينهمه مدت آمده ايد مالقات كه اين حرفها را 
به من بزنيد، اينها خودشان صبح تا شب به هر وسيله اي اين حرفها را مي گويند نيازي به 

تكراِر شما نيست. 
پدرم خطاب به مادر و برادرم گفت: زودتر خداحافظي كنيد برويم. تو هم يك كاري 

كن بيايي بيرون، اين بار اول و آخر است كه مالقاتت مي آيم. 
ـ من اصاًل راضي نيستم كه شما اينجا بياييد. همين كه دورادور بفهمم حالتان خوب 

است، خوشحالم مي شوم.
جرو بحث ادامه داشت، خسته شده بودم. پاسدار وحشي كه اسمش »موسوي« بود، 
همين كه مي ديد اين وضعيت براي خرد كردن روح و روان من مناسب است، برعكِس 

هميشه مالقات را تمام نمي كرد. 
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گفتم: مي خواهم برگردم سلول، هردفعه كه پنج دقيقه بيشتر وقت مالقات نمي داديد 
االن چي شده كه مالقات تمام نمي شود؟! 

پاسدار با پوزخند گفت: نمي شود بروي، هنوز وقت داري! 
مادرم گفت: كجا مي خواهي بروي. جواب من را بده. ديگر طاقت و توان ندارم. 
فروغ، به اندازه همه بچه هايم مرا پير و زمين گير كرده اي. به حق پنج تن قسم ات مي دهم. 
هرچي مي گويند انجام بده و بيا بيرون. مي گويند توبه كن. خوب توبه كن. چرا اينقدر به 

وجود خودت و ما ضرر مي زني. 
ـ باشه، پس بگذاريد حرف آخرم را بزنم. اين قدر اين كلمه را تكرار نكنيد. اگر بميرم 

و تكه تكه ام كنند. اهل توبه كردن نيستم. ديگر هم حرفي ندارم. 
باور  زد،  خشكم  آمد.  فرود  صورتم  روي  به شدت  مادرم  سيلي  لحظه  همين  در 
نمي كردم، آن هم اين جا، جلوي پاسداِر رژيم. سرم را پايين انداختم، احساس مي كردم از 
صورتم آتش بيرون مي زند. تالش كردم به خودم مسلط شوم. بدون خداحافظي  به طرف 
خروجي كابين رفتم كه پاسدار گفت: هنوز مالقات تمام نشده، در كابين را باز كردم و 
بيرون پريدم. خسته و كوفته از يك مالقات سخت برگشتم و به سهيال گفتم ديگر به 
 مالقات نمي روم. وقتي كه مرا آرام كرد و همة آن چه اتفاق افتاده بود را شنيد سرش را 

تكان داد، او هم باورش نمي شد كه چنين صحنه يي ايجاد شده باشد. 
هفتة بعد مجدد پاسدار آمد و گفت: مالقاتي داري. گفتم:  به آنها بگوييد بروند، من 

مالقات نمي آيم. 
از ساعت 4تا 7شب او مرتب مي رفت و مي آمد. وقتي با مقاومت من روبه رو شد، 
با يك بچه است هرچه هم مي گوييم، نمي رود. فهميدم كه  گفت: مالقاتي ات يك زن 
خواهرم زهراست. براي مالقات با او رفتم. وقتي مرا ديد گريه كرد و گفت: چرا نمي آمدي؟ 
فكر كردم كه خداي نكرده طوريت شده است. جريان هفتة قبل را تعريف كردم كه زهرا 
گفت: مادر و بابام خيلي ناراحت هستند. خيلي به  آنها سخت مي گذرد. هر روز يك حرفي 
به آنها مي زنند. يك روز ميگويند اعدامي هستي. يك روز ميگويند آنقدر شالقت زده اند 
كه نمي تواني راه بروي، يك لحظه از فكر تو و حميد غافل نيستند. به خصوص تو كه االن 
توي دست اينها اسير هستي. تو كه عاقل هستي بايد وضعيت آنها را بفهمي از بس تو را 

دوست دارد، اين كار را كرده، دست خودش نيست. باور كن.

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


91

تابستان 1363

ـ اين چه دوست داشتني است؟ به اندازه كافي توي زندان، اينها مي گويند توبه كن، 
الزم نيست آنها هم در مالقات اين را تكرار كنند. كسي كه از من مي خواهد توبه كنم، 
هركس كه هست، مادر، پدر، برادر، با هر عالقه يي نمي خواهم به مالقات من بيايند. لطفًا 

اين را به آنها بگو، ضمنًا هم تأكيد كن تا هرجا كه الزم باشد، مقاومت مي كنم. 
خواهرم كه ديد حسابي عصباني هستم گفت: تو آنها را ببخش. فقط توروخدا مواظب 
خودت باش. اين را بفهم كه  براي اينها، كشتن تو و ديگران مثل آب خوردن است. اين 

راهي كه مي روي خيلي خطرناك است.مي فهمي. 
ـ كشتن براي اينها البته مثل آب خوردن است، چون جنايتكار هستند، ولي براي من 
هم افتخار است كه به دست اينها كشته شوم ولي تسليم نشوم. زهرا جان، وقتي راهي را 

شروع مي كنيم بايد تا آخرش برويم، قبول داري؟ 
ـ اگر تصميم نهاييت اين است، من حرفي ندارم.

او و فرزندش را بوسيدم وگفتم: 
ـ نگران من نباش مهم اينست كه حميد از دست اينها نجات پيدا كرد. وضعيت من 
آن قدر كه فكر مي كنيد، نگران كننده نيست. دوستم سهيال همه جرائم را به عهده گرفته 
است. خودتان را هم براي مالقات به زحمت نيندازيد. مي دانم كه وضعيت خانه تان طوري 
نيست كه راحت بخواهيد مالقات من بياييد، من واقعًا هيچ توقعي ندارم. شما كه سالمت 

باشيد، من خيالم راحت است و آرامش دارم. 
در حالي كه گريه مي كرد از من خداحافظي كرد و رفت. خواهر بزرگم بود و خيلي 
دوستش داشتم. تقريبًا از هنگام تولد تا شش سالگي او مرا بزرگ و حمايت كرده بود. تمام 
كارها و سختيهاي خانه به دوش او بود. با اين كه شاگرد اول بود، اما به دورة متوسطه كه 
رسيده بود، به دليل اين كه من بدنيا آمده بودم و بچه هاي ديگر هم كوچك بودند، بين او 
و خواهر ديگرم يكي بايد درس را رها مي كرد و براي كمك در خانه مي ماند. زهرا اجازه 
نداد كه خواهرم درسش را ول كند و خودش پذيرفت كه كمك كاِر مادرم باشد. بعد از سال 
تحصيلي خواهرم مطهره تقبل كرد كه خودش در خانه بماند و زهرا تابستان به صورت 
شبانه درس بخواند و تحصيالتش را به  پايان برساند. او هم با پشتكار زياد درس خواند و 

ليسانسش را گرفت و در دبيرستان مشغول به كار شد. 
وارد سلول كه شدم سهيال در حال خواندن نماز بود. سروصدايي توجهم را جلب 
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كرد. دراز كشيدم و به راهرو نگاه كردم. حدود ده  مرد در سنين مختلف از 25 تا 70ساله با 
رنگهايي پريده و وحشت زده وارد راهروي زندان شدند. 

به سهيال وضعيت را توضيح دادم و گفتم:  از قيافه هايشان مشخص است كه سياسي 
نيستند. 

پاسدار آنها را در يكي از سلولها كه بزرگتر بود زنداني كرد. از لحظه يي كه رسيدند با 
صداي بلند دعا مي خواندند. ساعت 7شب بود كه حكيمه به سلول ما مورس زد و وقتي با او 
صحبت كرديم، گفت: اين افراد را به اتهام مواد مخدر دستگير كرده اند و امشب مي خواهند 

اعدامشان كنند . 
با گفتن اين حرف، دوباره چهره هايشان جلوي چشمم مجسم شد. با خودم گفتم، 
نيازي به اعدام نيست چون آن بيچاره ها از ترس و وحشت چند ساعت است كه مرده اند. تا 

شب دعا خواندند و گريه كردند و ساعت 2نيمه شب آنها را براي اعدام بردند. 
به سهيال گفتم: خيلي دلم برايشان سوخت. شايد خيلي بيشتر از يك زنداني سياسي. 
فردِ سياسي خودش انتخاب مي كند و بهاي عقيده اش را مي پردازد. اما اينها، فقط قرباني 
هستند. درحالي كه باندهاي اصلي مواد مخدر در دست خود رژيم است، اين بيچاره ها 

تاوانش را مي دهند. 
و  رژيم جز كشتن  اين  كار.  ودليِل  بهانه  از  جدا  ميدوني  درسته.  خيلي  ـ حرفت 
زجركش كردن وظيفه اي ندارد، حاال يكي به جرم سياسي بودن، يكي به جرم اعتياد و مواد 
مخدر، يكي به جرم بهايي بودن و هزار جرم رژيم ساختة ديگر، حاكميت اين رژيم يعني 

نابود كردن انسان، جرمش زياد مهم نيست. 
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نزديك پنج ماه از دستگيريمان مي گذشت. نزديك ظهر گفته شد وسايلمان را جمع 
كنيم كه به زندان شهرباني برويم، اما قبل از آن، چند روزي بايد در زندان دادگاه باشيم. 
ابتدا فكر كرديم كه من و سهيال مي رويم. وسايلمان را جمع كرديم و بيرون آمديم كه 
ديديم خواهران ديگر هم هستند. خيلي خوشحال شديم و همديگر را بوسيديم و در آغوش 
گرفتيم. اولين بار بود كه همه با هم در يك محل مي توانستيم باشيم و جمع مان تكميل 

مي شد. 
به زيرزمين دادگاه كه رسيديم، فضاحتي بود آن سرش ناپيدا. آن قدر كثيف بود و بو 
مي داد كه اصاًل نمي توانستيم تحمل كنيم. معلوم بود كه اين جا مدتها متروكه بوده است. 
دِر همة سلولها را بستيم. راهرو را كاماًل تميز كرديم و چند پتو در آن جا انداختيم كه كاًل 
در راهرو مستقر باشيم. يك سلول را هم تميز كرديم كه بتوانيم از آن استفاده كنيم. 
آخرشب كارمان تمام و آن جا قدري براي استقرار قابل استفاده شد. همين كه در كنار هم 

مي توانستيم باشيم خيلي عالي بود. 
ظهر روز بعد وقتي نهار خورديم و دور هم نشستيم، حكيمه گفت: 

ـ بچه ها االن كه با هم هستيم خوب است هركدام نكته يي يا انتقادي داريد، يا 
هرحرفي كه دوست داريد و الزمه بگوييد، يا از هم مشورت بگيريم. االن بهترين موقعيت 

است. نمي دانيم چند روز با هم خواهيم بود. 
زري و بتول، انتقادي به فائزه داشتند كه مطرح كردند و فائزه انتقادش را پذيرفت. 

به رغم پذيرش او زري گفت: 
ـ من هم چنان از فائزه دلخور هستم. او نبايد هيچ لحظه يي مقاومتش را از دست 

مي داد. 
فائزه توضيحات خودش را داد و از وضعيتي كه پيش آمده بود شرمنده بود. حكيمه 
براي زري توضيح داد كه اين احساس كدورت ، از انتقاد فائزه به مراتب بدتر است و بهتر 
است همين جا و همين لحظه هر چه هست به فراموشي سپرده شود. بعد از پايان آن بحث، 

من از خودم گفتم و تأكيد كردم كه هنوز هم ذهنم درگير است.

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


94

راز شب

حكيمه گفت: در رابطه با كاري كه پاسدار اسالمي كرد؟ 
ـ بله، فكر مي كنم شايد من برخوردم ضعيف بوده كه باعث شد او چنين حركتي 

انجام دهد. پس چرا اين مورد براي هيچ كدام از شماها پيش نيامد؟ 
ـ اشتباه مي كني، اواًل اينها يك مشت كثافت و آشغالند. شغلشان اين چيزهاست. تو 
ضعفي نداشتي، اين هم يك شكنجه است. او فكر كرد كه تو سن ات از بقيه كمتر است و 
دنبال راهي بود كه تو را تحت فشار قرار بدهد. شايد براي ما پيش نيامد. اما سال60 كه 
يادت هست؟ صديقه و مهري را كه يادت نرفته؟ تو اولين مورد يا آخرين مورد نيستي. 
ضمن اين كه اتفاقي هم نيفتاده كه اين قدر خودت را ناراحت مي كني. حاال همه بايد براي 

مقاومت بيشتر آماده باشيم. 
سهيال و حكيمه هم از لحظات خودشان گفتند. پيشنهاد حكيمه براي برگزاري آن 
نشست در اولين روز ورودمان، خيلي به جا و حق بود و درست بعد از آن نشست ما افراد 

ديگري بوديم. شب به حكيمه گفتم: 
ـ نكاتي كه گفتي عالي بود. خيلي خوب شد كه همه بچه ها حرفهايشان را زدند. 

حكيمه خنديد و گفت: به قول شاملو :
“برای تو و خويش چشمانی آرزو می کنم که چراغ ها و نشانه ها را در ظلماتمان ببيند، 
و زبانی که در صداقت خود، ما را از خاموشی خويش بيرون کشد و بگذارد از آن چيزها که 

در بندمان کشيده است، سخن بگوييم“. 
آن شب بعد از 5ماه در كنار آن پنج خواهر با آرامش خوابيدم. 

ده روز بعد به  زندان شهرباني منتقل شديم. اصواًل زندان شهرباني براي زندانيان با 
جرائم عادي بود. اما در سال1363 كه تعداد زندانيان سياسي كم بود، بعد از طي دوران 
بازجويي و بازپرسي تا زمان تشكيل دادگاه يا دادنِ حكم، زندانيان را به  اين زندان منتقل 
مي كردند. زندان شهرباني تقريبًا در منطقه يي دور و در انتهاي شهر واقع شده بود. در 
ابتداي ورود به آن جا به  اتاق اطالعات رفتيم. در آن جا شماره هايي را روي سينه مان قرار 
داده، عكس  گرفته و انگشت نگاري  كردند. مشابه آن عكسها را از زندانيان سياسي در زمان 

شاه ديده بودم كه با شماره هايي مشخص مي شدند. 
بعد از آن وارد محوطه يي شديم كه به  ما زنان اختصاص پيدا مي كرد. وارد راهرويي 
شديم با سه اتاق كه تقريبًا وضعيتي مشابه زندان دادگاه داشت و بسيار كثيف بود. اين 
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محل كاماًل از محل زندانيان عادي جدا بود. يك اتاق هم در ورودي راهرو بود كه با 
يك دِر آهني ميله دار از سلولهاي ما جدا مي شد. در آن اتاق دو دختر پاسدار مستقر بودند. 
برخالف زندان سپاه و دادگاه، چند تخت در سلولي نسبتًا بزرگ بود كه به  لحاظ استقرار، 
وضعيت مناسبتري ايجاد مي كرد. مشغول تميز كردن اتاقها و راهرو شديم. ظهر به عنوان 
نهار برايمان برنج آوردند. آن قدر بوي كافور مي داد كه قابل خوردن نبود. اما در هرحال 

بايد با آن وضعيت آداپته مي شديم. 
دو روز بعد از استقراِر ما، آن خانم بهايي كه در زندان سپاه بود نيز به  ما پيوست. از 
همسر و فرزندش جدا شده بود و نگران وضعيت آنها بود. وقتي هم در بارة آنها سؤال كرد، 
دختر پاسدار با توهين و بي  ادبي و اين كه جاسوس اسراييل هستي به  او پاسخ داد. به شدت 
عصباني و از كوره در رفته بود. رژيم و آن پاسداران وقيح را به  باد فحش گرفت. پاسدارها 
هم بعد از فحش دادن به  او در را بستند و رفتند. كمي با او صحبت كرديم تا آرام شود و 
خودش را نگران و درگير نكند. با آن سن و سال، وضعيت سختي را تحمل مي كرد. او هم 
از اين كه در جمع ما هست ابراز خرسندي مي كرد. او سالها در زندان با مجاهدين هم بند 
بود. هميشه از خواهران مجاهدي كه با او بودند، تعريف مي كرد. از رفتار و اخالق مجاهد 
خلق سيما لوالكي و از شور انقالبي ديگر خواهران. بيشتر اوقات در حال بافتن شال يا 
لباسي براي نوه هايش يا پسرش بود. برخي صبحها كه سرحال بود با صداي گرم و زيباي 

او كه آواز دلكش را مي خواند از خواب بيدار مي شديم. 
»سحر كه از كوه بلند جام طال سر مي زنه
بيا بريم صحرا كه دل بهر خدا پر مي زنه«

يكي از شبها كه ما را براي استحمام مي فرستادند به من گفتند كه تو و اين خانم بايد 
با هم برويد. من هم گفتم مشكلي نيست و همراه او رفتم و كمكش كردم. از اين كه با او 
همراه شدم خيلي تعجب كرد و گفت: اينها مي خواستند تو را آزمايش كنند ،حتمًا به خاطر 

اين كار تنبيهت مي كنند. 
ـ شما ناراحت نباشيد ما به تنبيه عادت داريم. 

در مسير بازگشت از حمام پاسدار گفت: معلوم شد كه منافقي، چون هيچ كس قبول 
نمي كند با يك بهايي حمام برود. فقط منافقين نجس و پاكي سرشان نمي شود. 

در جوابش سكوت كردم و توي دلم گفتم: نجس ترين موجودات روي زمين شماها 
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هستيد. 
دو سه شب از ورودمان به  زندان شهرباني گذشته بود كه در هواخوري و ارتباط با 
برادران متوجه شديم كه زندانيان سياسي مرد را نيز به  آن جا منتقل كرده اند. همان جا كه 

بعد از چند ماه  مجاهد خلق ناصر رجب زاده را به دار آويختند. 
شب كه دور هم نشسته بوديم و صحبت مي كرديم، حالتهاي حكيمه توجهم را 
جلب كرد. اشكهايش به آرامي روي صورتش روان بود. تعجب كردم، چون هيچ حرف 
ناراحت كننده اي زده نمي شد. يكباره شروع به لرزيدن كرد و دچار تشنج شد. چند نفره 
هم قادر به كنترل او نبوديم. خودش را به شدت به زمين مي كوبيد. جوشهاي صورتش 
يكي يكي در اثر فشار مي تركيد. او را به سختي نگهداشته بوديم و فرياد مي زديم و كمك 
مي خواستيم. دختران پاسدار جنايتكار هيچ اعتنايي نمي كردند و حتي در را باز نمي كردند. 
دقايقي بعد حكيمه آرام و تقريبًا از حال رفته بود. ما هم چنان به  در مي كوبيديم. دختر 

پاسدار در را باز كرد وگفت: چه خبر است كه اين جا را روي سرتان گذاشته ايد؟ 
آن قدر ناراحت و عصباني بوديم كه هيچي جلودارمان نبود. هر چقدر كه توانستيم 
بر سرشان فرياد كشيديم. آنها هم كه ترسيده بودند در را قفل كردند و رفتند. مي دانستم 
كه حكيمه به  بيماري صرع مبتالست و دچار تشنجهاي وحشتناكي مي شود، اما تا آن روز 
بوديم،  بعد كه مشغول صحبت  نبودم. چند شب  اين صحنة دردناك  از نزديك شاهد 
چشمهاي حكيمه پر از اشك شد. ديگر هوشيار شده بوديم و فهميديم كه اين زنگ 
خطري است براي آغاِز تشنج او… سعي كرديم با حرفهاي خنده دار او را از آن وضعيت 
در بياوريم. اما ديگر دير شده بود و لحظاتي بعد او دچار تشنج شد. آن شب، بعد از داد و 
فرياد و كوبيدنهاي ما به  دِر سلول مجبور شدند كه دو پرستار را به سلول بياورند. پرستاران 
از كاركنان زندان شهرباني بودند. بعد از ترزيق به حكيمه مدتي كنار ما نشستند. يكي از 

آنها گفت: 
ـ ما در قسمت امداد زندانيان عادي هستيم. هرگز اتاقي به  تميزي اين سلول نديده 
بوديم به  ما نگفتند شما سياسي هستيد، اما از ديدن شماها و سلول با اين تميزي و منظمي 

حدس زديم كه سياسي باشيد. 
در همان فرصت كوتاه از موقعيت سياسي خودمان، علت دستگيري و وضعيت زندان 
برايشان گفتيم و با كمي مواد خوراكي كه داشتيم از آنها پذيرايي كرديم. برخوردهاي 
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سمپاتيكي داشتند. 
بعد از تزريقي كه انجام دادند، حكيمه آرام شد و به خواب رفت. در كنار او نشستم. 
او  با  آشنايي ام  اولين روزهايي  به  جستجوي خاطرات  مرا  از درد و مهربانش  پر  چهرة 

كشاند. 
حكيمه مادرش را در كودكي از دست داده بود و زندگي پررنجي را پشت سرگذاشته 
بود. او را اولين بار در سال 1360 در زندان كرمان ديدم. حتي يك لحظه از شوخي و خنده و 
لطيفه هايش بچه ها آسايش نداشتند. پر از روحيه و شور بود. در بازجويي حسابي پاسداران 
با  انداخته و رد گم كرده بود. هر  بار كه بازجويي مي رفت، وقتي برمي گشت  را دست 
نكاتي كه تعريف مي كرد، تمام بچه ها از خنده روده بر مي شدند. با اين كه يكي از هوادران 
فعال و مسئول مجاهدين در كرمان بود، اما در سال60 توانست رژيم را فريب دهد و 
خودش را به عنوان يك فرد عادي و غيرسياسي جا بزند. آنها هم رودست خورده و او 
را بعد از مدت كوتاهي آزاد كردند. صميميت، سادگي، مهرباني، گرما و چهرة هميشه 
خندان و رنج كشيده اش، اولين مشخصه هايي بود كه مخاطب را جذب مي كرد. جسارت 
و شجاعت در وجودش موج مي زد. آن قدر در سال60 احساس نزديكي به  او مي كردم 
و دوستش داشتم كه بالفاصله بعد از آزادي سراغش رفتم و ديدارهايمان كمابيش تا 
سال63 ادامه داشت. او از بيماري صرع رنج مي برد. بيماري اش در سال63 به دليل شرايط 
بد زندان، شكنجه و بازجوييها و به خصوص انفرادي، پيشرفت قابل توجهي كرده بود. يكي 
از روزهايي كه او انفرادي بود، وقتي از جلوي در سلولش رد مي شدم و احوالش را پرسيدم، 
فهميدم كه حالش بسيار بد است. با صداي خفه يي كه انگار از دور شنيده مي شد، گفت: 

دارم مي ميرم. 
پاييِن در نشستم كه او را ببينم. موهايش بهم ريخته و پريشان دورش ريخته بود 
و تقريبًا در حالت نيمه بيهوشي بود. آن قدر داد زديم و شلوغ كرديم تا او را به  بيمارستان 
بيرون بردند. دكتر بدون آن كه بداند او زنداني است، تأكيد كرده بود كه به هيچ وجه  او نبايد 
تنها باشد و بهتر است در اولين فرصت به مسافرت برود. به رغِم تأكيدهاي دكتر مبني بر 
تنها نماندن، مجددًا او را با آن وضعيت دلخراش به  انفرادي بردند. چه لحظه هاي سختي 
بود آن هنگام كه در انفرادي دچار تشنج مي شد و بدون هيچ كمكي تا پايان حمله خودش 
را به  در و ديوار مي كوبيد. شرايط طاقت فرسايي كه تصورش حتي دردناك است. مقاومت 
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او واقعًا ستودني بود. 
با صداي زري كه مي گفت بهتر است استراحتي كني، آرام كنار حكيمه دراز كشيدم 

و به خواب رفتم. 
چند ماه را در زندان شهرباني پشت سر گذاشتيم. دوبار در اين فاصله سهيال و زري 

را براي بازپرسي بردند. 
يك روز صبح صدايم كردند كه براي تشكيل دادگاه بروم. دادگاه خيلي كوتاه در 
عرض دو  دقيقه برگزار شد. و مرا به  قراِر وثيقه و حكِم پنج سال حبس تعليقي آزاد كردند. 
به محل زندان برگشتم كه وسايلم را جمع كنم. با چشماني اشكبار از بچه ها خداحافظي 
كردم. قدم به  بيرون زندان گذاشتم و برادرم را در ماشين منتظر ديدم. هيچ لحظه يي برايم 
تلخ تر از آن نبود. حميد رفته بود. بچه ها در زندان بودند و من بدون آن كه بدانم چه چيزي 

در انتظارم هست، آزاد مي شدم. 
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از ساعت هفت شب كه به خانه رسيدم تا 11شب اعضاي فاميل به ديدنم  آمدند و از 
زندان و آن چه در آن مي گذرد سؤال مي كردند. چند روزي به همين منوال گذشت. مادرم 
و برادرم كاماًل مراقب رفتارم بودند. يك هفته از آمدنم نگذشته بود كه باز جر و بحث 
شروع شد. پدرم به  برادرم گفت: تو مگر نمي گفتي كه شكنجه نيست، پس اين چه باليي 
است كه سر پاهاي اين بچه آورده اند. برادرم كه حسابي جا خورده بود بعد از لحظاتي گفت: 
خوب چه كار كنند، هرچه با زبان خوش مي گويند اينها حرف نمي زنند. بايد يك جوري 
به حرفشان آورد يا نه؟ اين هم كه شكنجه نيست كه اينها مي گويند، تعزير است. با حكم 

اسالمي اين كار را مي كنند، حد هم دارد. 
گفتم: عجب! تا ديروز كه مي گفتيد خبري نيست و من فكر مي كردم واقعًا خبر 
نداري كه در زندانها چه خبر است! حاال هم كه مي بيني، توجيه مي كني؟ نمي خواهي 
قبول كني كه اشتباه مي كني؟ نمي خواهي بپذيري همة حرفهاي اينها در بارة اسالم دروغ 
است؟ چرا قبول مي كني به دليل فقط پخش حتي دو اعالميه آدمها را شكنجه كنند يا 
بقول شما تعزيز كنند؟ از كجا اين حق را آورده اند؟ شما خبر نداريد كه اينها به اسم اسالم 
و حكم اسالمي چه كارهايي در زندانهايشان مي كنند. كابل زدن، سوزاندن، انفرادي، انواع 
شكنجه هاي روحي، كمترين آن است. اگر واقعًا به اينها معتقد هستي و اين كارها را تائيد 

مي كني، ديگر الزم نيست به  ما كمك كني كه آزاد شويم. 
او كه به جوش آمده بود به اتاق رفت و يك قرآن آورد و رو به پدرم گفت: اين را ببينيد، 
ديگر آبرويي اين و حميد برايم باقي نگذاشته اند. اين قرآن را به من داده اند و نوشته اند كه 
“به دليل اين كه برادر و خواهر شما منافق هستند، از حضور شما در ارگانهاي نظام معذوريم 

و شما مي توانيد در شغل شخصي خودتان به اسالم خدمت كنيد.“ 
پس ديگر خيالت راحت باشد، اين بار دستگير شوي تا آخر عمر يا آب خنك مي خوري 
يا اعدامت مي كنند. من هم ديگر چه بخواهم چه نخواهم كاري نمي توانم بكنم. مي بيني 

كه عذرم را خواسته اند، اين را هم، حميد و تو باعثش بوده ايد. 
قران را گرفتم و گفتم: حتمًا اين قرآن را يك جاي خوب و محفوظ نگهدار كه الاقل 
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بعد از سرنگوني رژيم، خرده آبرويي برايتان بخرد. ما هم در زندان بمانيم يا بميريم، بهتر 
از اين است كه برادرمان اين افكار فجيع را داشته باشد. 

ـ فروغ واي بحالت، اين بار از زندگي خودم برايت مايه گذاشتم. اگر دوباره كاري 
بكني عالوه بر خودت، من هم كنج زندان بايد آب خنك بخورم، حالي ات هست يا نه؟ 

ـ براي اطالع بايد بگويم كه آن جا آب خنك نمي دهند. خودتان را براي شرايط 
سختتر آماده كنيد. 

ـ بيشتر از آن چه فكر مي كردم رو داري! بي خود نيست كه دستگيرت مي كنند.،چون 
ادب نمي شوي!

بعد از ساعتي كه بحثها پايان گرفت كتابي برداشتم و به  حياط رفتم. آفتاب رنگ 
پريدة عصر، سكوتي كه بر خانه حاكم بود را سنگينتر جلوه مي داد. سكوتي همراه با چاشني 
غم و سردرگمي كه آدم را به  تفكر و جستجو در درونش وامي داشت. چقدر همه چيز 
سخت وكالفه كننده  بود. نه مي توانستم راديو مجاهد گوش كنم و نه ارتباطي با كسي 

برقرار كنم. در فكر راهي بودم كه از اين زندان دوم رها شوم. 
دم دمهاي صبح بود كه در خواب و بيداري تالش مي كردم براي نماز، خودم را از 
رختخواب بيرون بكشم. در همين حال پچ پچ آرام مادر و برادرم باعث شد كه خواب به كلي 

از كله ام بپرد. مادرم مي گفت: 
مي رود.  فرو  خودش  در  و  مي نشيند  گوشه  يك  بكنيم.  برايش  فكري  بايد  ـ 
مي ترسم، اين همين جوري آرام نمي ماند. همين روزهاست كه دوباره از يك زندان ديگر 

سردربياورد. 
ـ به خودش هيچي نگفته ام ولي او را عالوه بر وثيقه و حبس تعليقي با اين تعهد آزاد 
كرده اند كه فورًا ازدواج كند. من هم قول داده ام. االن هم كه چند نفر حرفش را زده اند، 
بايد زودتر اين كار انجام شود. وگرنه دوباره سراغش مي آيند، اين كاماًل تحت نظر است. 
ـ چي ميگي؟ او فقط 16سال دارد. زير باِر اين چيزها هم نمي رود. بايد يك كاري 

كنيم كه مدرسه قبولش كنند. 
ـ مدرسه! چه خنده دار! شما ديگه چرا؟ اواًل هيچ مدرسه اي در كرمان او را نمي پذيرد. 
دومًا پاي او به  بيرون خانه باز شود شروع مي كند. اگر مي خواهيد زنده بماند، راهش ازدواج 
است. وگرنه با اين حكمي كه به من داده اند ديگر كاري از دستم بر نمي آيد، اين دفعه 
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گير بيفتد از من توقعي نداشته باشيد، اعدامش قطعي است. شما با او طرح كنيد، ممكن 
است اول مخالفت كند، اما كمي بعد كه ببيند چاره يي ندارد، قبول مي كند. ما كه به  زور 
نمي خواهيم كاري كنيم. به او معرفي مي كنيم، انتخاب را به عهدة خودش مي گذاريم. 

بگذاريد مشغول اين موضوع شود و به اين چيزها الاقل فكر كند. 
ـ نمي دانم واهلل. خدا خودش كمكي بكند. فكر كنم يكسري به زيارت امام رضا بروم 

شايد فرجي شود. 
با  اين رژيم كثيف  برايم ديده اند.  باورم نمي شد كه چنين خوابي  يخ كرده بودم، 
اين حيله مي خواهد بدون دردسر، فرد را درگيِر زندگي و از دور مبارزه خارج كند. فكر 
كرده اند، حاال كاري مي كنم كه ديگر سايه ام را هم نبينند. هنوز نفهميده اند كه با كي 

طرف هستند. 
ساعت ده صبح به مادرم گفتم: من بايد از كرمان بروم كه بتوانم جايي درسم را 

بخوانم. حتي شده متفرقه. 
مادرم درحالي كه برنج پاك مي كرد، نگاه خاصي به  من انداخت و گفت: خواب ديدي 

خير باشه! جايي تو را قبول نمي كنند. همين قدر كه درس خواندي كافيست. 
ـ يعني چي؟ يعني مي گوييد درس را ول كنم؟ 

ـ نه اينكه تا االن هم مدرسه مي رفتي كه درس بخواني! هزار و يك آتش در مدرسه 
مي سوزاندي به جز درس خواندن! ببين فروغ، من مريضم، پدرت هم حال و احوال خوبي 
ندارد، از دستت هم حسابي كفري است. بخاطر حقي كه به گردن تو داريم، كمك حال 

ما باش نه دشمن جانمان. 
ـ  مگر من حرف غيرواقعي مي زنم. ما كه به  خانة خودمان در بافت نمي توانيم برويم. 

اين جا هم مزاحم احمد هستيم. درست نيست كه اين تعداد نفر اينجا زندگي كنيم. 
ـ خوب! طلبكار كي هستي، خودت ما را آواره كرده اي؟ 

ـ طلبكار نيستم، خيلي هم از شما ممنونم كه به خاطر من اين جا هستيد. منظورم 
چيز ديگري است. 

ـ پس منظورت را درست بگو كه من بفهمم. ولي بايد اين را خوب بفهمي كه   اگر 
هر روز آوارة خونة مردم هستيم به خاطر توست! براي همين بيشتر از من، پدرت از اين 
وضعيت ناراضي است. او يك مرد است نمي خواهد توي خانة پسرش زندگي كند، ولي 
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اين نان را تو و حميد توي سفرة ما گذاشته ايد، حاال هم دوقورت و نيم تان باقيست. من، 
پدرت را به  اين جا كشاندم و از كار و زندگي انداختم. آبرو داشتيم، آسايش داشتيم، به همت 

شماها حاال اين وضعيت را داريم؛ آوارة خانه اين و آن. 
ـ راست مي گوييد، ببخشيد كه اين جوري شده ما كه راضي نبوديم شما خانه و 
زندگي تان را ول كنيد. در هرحال بهترين راه اينست كه من به يزد و خانة مطهره بروم. هم 

مي توانم درس بخوانم و هم از بچه هايش مراقبت كنم و او سِر كار برود. 
ـ فروغ فكر هر كلكي را از سرت بيرون كن. من يكي ديگر گوِل زبان و مظلوم 
بازيهاي تو را نمي خورم. حاال ديگه نوبت مطهره است؟ مي خواهي بروي او را بدبخت 

كني؟ 
ـ نه به خدا، چه بدبختي؟ اگر يك نفر بچه هايش را نگه دارد كه او آرامش داشته 
باشد، بد است؟ ضمن اين كه خودم هم مي توانم درس بخوانم. شما نمي خواهيد من درس 

بخوانم؟
مادرم درحالي كه بغض كرده بود گفت: چرا نمي فهمي عزيِز من، تو دختري با حميد 
فرق داري. االن او كجا آواره هست، نمي دانم. الهي بميرم، آن روزي كه تو را دستگير 
كردند وقتي به خانه رسيد، تمام لباسش خيس آب بود. با عجله هرچه كه در خانه بود را پاره 
كرد و سوزاند. دنبالش مي دويدم و مي گفتم حميد چي شده، چرا اين قدر پريشان هستي؟ 
كارش كه تمام شد طوري كه من هول نكنم گفت: فكر كنم فروغ دستگير شده اگر 
تا عصر خبري از او نشد به  سپاه برويد و از او خبر بگيريد. من بايد سريع بروم و به ديگران 

اطالع بدهم كه مخفي شوند. 
با حرفهاي مادرم دوباره دل تنگ حميد شدم. چه روز سختي را گذرانده بود. آن روز 
حميد به  همة بچه ها خبر داده بود كه از كرمان خارج شوند و خودش مخفي شده بود و 

بعد از چند ماه توانسته بود براي پيوستن به  ساير مجاهدين از كشور خارج شود. 
ديگر  تو  داد:  ادامه  بود،  به هم ريخته  بيشتر  حميد  وضعيت  يادآوري  با  كه  مادرم 

مي خواهي چه داغي بر دلم بگذاري؟
ـ اواًل ناراحت حميد نباشيد كه جايش خوب است. من هم كه فعاًل پيش شما هستم. 

ولي خواستم در جريان باشيد كه اگر رفتم نگران نباشيد و بدانيد كجا هستم. 
ـ فروغ با من لفظ قلم صحبت نكن. به خدا اگر جايي بروي حاللت نمي كنم، اين را 
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خوب توي گوشهايت فرو كن. 
مادرم كاماًل مواظبم بود. سه روز بعد چند تكه لباس در يك ساك گذاشتم و در 
انباري قايم كردم. روز چهارشنبه برادرم به  تهران رفت. مقداري پول برداشتم و صبح كه 
مادرم با همسِر برادرم فرشته كه خيلي دوستش داشتم مشغول صحبت و آشپزي بودند 
به آهستگي از خانه بيرون آمدم و خودم را به ترمينال رساندم و با اولين اتوبوس به طرف 
يزد حركت كردم. خواهرم با گرمي از ورودم استقبال كرد و به مادرم تلفني خبر داد كه نزد 
او هستم و اجازه دهد كه مدتي پيش او بمانم تا بتواند برايم معلم بگيرد و مسأله درسم 

را حل كند. 
در آن جا وضعيتم متفاوت بود. ابتدا به سختي يك راديو گرفتم كه بتوانم صداي 
مجاهد را گوش كنم. وقتي از البه الي پارازيت دوباره طنيِن »اين صداي مجاهدين خلق 

ايران است« را شنيدم، احساس  كردم در اوج آسمانها هستم. 
ماه رمضان را به  تنهايي در يك اتاق و سحر و افطار را با صداي مجاهد مي گذراندم. 
در شب احياء وقتي مراسم را از صداي مجاهد دنبال كردم، از خداوند خواستم كه سال بعد 
در جمع مجاهدين باشم. بعد از چند ماه خبردار شدم كه سهيال و خواهران ديگر هم آزاد 
شده اند. مدتي با هم در تماس بوديم و همه به  نحوي در پي وصل مجدد بوديم. درآن 
مدت با گرفتن يك معلم براي رياضي، شروع به  درس خواندن كردم و توانستم متفرقه 

امتحان بدهم و قبول شوم. 
چند ماه گذشت تا اين كه مجدد وصل شديم و قرار شد كه از كشور خارج شويم. 
انقالب  برايم  روزها  آن  در  تحول  مهمترين  شد.  خارج  من  از  زودتر  يك ماه  سهيال 
ايدئولوژيك بود و خبر قرار گرفتن مريم در رهبري سازمان مجاهدين خلق. به خاطراتم 
رجوع كردم. چيز زيادي از مريم نمي دانستم، فقط در جريان انتخابات مجلس در سال 
58، عكسي از مريم عضدانلو ديده بودم. روز 30خرداد64 بود كه سخنراني مسعود و مريم 
را از راديو مجاهد شنيدم. سخنراني را ضبط كردم و تقريبًا هر روز آنرا گوش مي كردم. 
سخنراني مريم را حفظ كرده بودم. برايم جديد و نو بود. اولين بار بود كه صداي يك زن 
را اين قدر پرقدرت، زيبا و جدي و محكم  مي شنيدم. هركلمه اش رويم تأثير مي گذاشت و 

براي انجام كاري كه بايد، مصممم مي كرد. 
پنج ماه بعد قرار شد با يك تيم از كرمان خارج شوم. اما دوباره گفته شد كه دست 
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نگهدارم تا زمان خروجم را اطالع دهند. سهيال از كرمان خارج شد ولي تيمي كه از كرمان 
حركت كرد و حكيمه هم جزء آنها بود در كمين افتادند و دستگير شدند. مجاهد خلق 
حكيمه سلمانزاده را بعد از بازداشت به اوين منتقل و درجريان قتل عام زندانيان سياسي در 

سال 1367 اعدام كردند. 
اواخر مهرماه بود كه گفته شد كه از يزد به زاهدان بروم و از آنجا از ايران خارج 

شوم. 
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هوا نيمه تاريك بود كه خودم را در محاصرة چند كوه بلند ديدم. ساعت چهارو نيم 
صبح بود كه همراه با چهار مرد به  نزديكي مرز زاهدان ـ پاكستان رسيديم. مردي كه 
به او سپرده شده بود مرا به مرز برساند گفت: بايد اين جا منتظر باشيم تا هوا روشن شود 
و ماشين دنبالت بيايد. هر چهار نفر همان جا منتظر نشستيم. دستانم را بغل كردم و سرم 
را روي زانوانم گذاشتم كه كمي گرم شوم، خوابم برد. از سرما از خواب پريدم و ديدم 
هيچ كدام از نفرات نيستند. همان طور نشسته به اطرافم نگاه كردم خبري نبود. يعني چي؟ 
آيا مرا گذاشته و رفته اند؟ خيلي ترسيدم. بلند شدم و شروع به گشتن كردم. آنها را پيدا 
نمي كردم. خودم را پايين كشيدم و از كنار دره مي رفتم كه در سياهي آنها را ديدم كه در 
پناهگاهي خوابيده اند. بيدارشان كردم و گفتم: بياييد آتش روشن كنيد، خيلي سرد است. 
دقايقي بعد كنار آتش نشسته بوديم. هواي سرد و 15ساعت راهپيمايي و كوهنوردي و 
حاال گرماي آتش باعث شد كه پاهايم منقبض و پر از درد شود. خيالم راحت بود كه بقيه 

راه را با ماشين طي مي كنيم. 
ساعت هفت ونيم صبح هنوز از ماشين خبري نبود. آيا اصاًل ماشيني در كار هست؟ 
ساعت هشت همان آقا آمد و گفت: اين جا يك پاسگاه رژيم است و ماشين نمي تواند بيايد. 
ما هم نمي توانيم همراهي ات كنيم. خودت بايد اين تپه را باال بروي و پاسگاه را دور بزني. 

آن طرف ماشين منتظرت هست. 
همينكه خواستم بلند شوم ديدم پاهايم تكان نمي خورد، يعني چي؟ 

پاهايم  در  سخت  دردي  مي زدم  آن  به   كه  دست  كردم.  پاهايم  به ماساژ  شروع 
مي پيچيد. با هر فشار و دردي بود بلند شدم. اما با آن وضعيت، باالرفتن از آن تپه برايم 
غيرممكن بود. هر قدمي كه برمي داشتم، احساس مي كردم تمام سلولهايم از درد فرياد 
مي كشند. با خودم  گفتم چاره يي نيست بايد بروم، بايد تحمل كنم. با هر جان كندني بود، 
پاسگاه را رد كردم و به آن طرف تپه رسيدم. يك ساعت منتظر شدم. باالخره ساعت10 
صبح ماشين رسيد. ديگر حتي توان نداشتم كه قدم بردارم و كناِر ماشين بروم. با كمك 

راننده و يك همراه، سوار ماشين شدم. 
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وقتي ماشين حركت كرد تازه احساس كردم كه دارم ايران را ترك مي كنم. 17سال 
از زندگي ام مي رفت تا در ميان گرد و خاك به جاماندة پشت سر برايم به يك خاطره تبديل 
شود. حاال من با انتخابي ديگر مي رفتم تا به يارانم برسم و مبارزه براي سرنگوني رژيم را 

ادامه دهم، مطمئن هستم كه روز آزادي و خوشبختي براي مردم ايران خواهد رسيد. 
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وقتي آخرين جمله ها را با يادآوري آن خاطرات مي نويسم به راهي كه طي شده فكر 
مي كنم. 25 سال از آن لحظة خروج از ايران در سال 1364 گذشته است. وقتي كه براي 
نگارش كتاب، خاطرات آن قهرمانان اسير و شهيد را مرور مي كردم. از مقاومت اين نسل 
در مقابل رژيم آخوندي و اينكه به آن تسليم نشد غرق غرور مي شدم. اگر چه هر زنداني يا 
همرزمي كه به  شهادت رسيد را شايد چند روزي يا حتي دقايقي ديده بودم و شايد هم فقط 
صداي او از پِس ديوارهاي سيماني به من رسيده بود؛ اما احساسم اينست كه چهره هاي 
آشنا و صداي گرم آنها هميشه با من است. يادم نمي رود كه آنها با چه عشق و ايماني در 
اين راه پرافتخار مقاومت كردند. ياد سرخ آن ياران كه در آرمانشان براي آزادي جاودانه 
شدند، هميشه در ذهن و قلب من زنده خواهد ماند و البته انگيزشي دائمي براي مبارزه با 

رژيم آخوندي. 
آن روز كه خبر شهادت برادرم حميد را در درگيري 
با پاسداران رژيم در سال 1376شنيدم. به زندگي او، مبارزة 
او و رزِم حماسي او غبطه خوردم. از همرزمانش شنيدم 
كه شرايط بسيار جانكاهي را طِي آن روزها تحمل كرده و 
بدون قطره اي آب در گرماي پنجاه درجه، به نبرد با دشمن 
مشغول بوده و سرانجام به شهادت مي رسد. وقتي كه باور 
كردم روزهاي سخت جدايي از او هميشگي است، آخرين 
نامه اش كه به دستم رسيده بود را چندبار خواندم. حميد 

برايم نوشته بود: 
“فروغ جان، همة ما، همة انسانها روزانه در معرض انتخاب هستند. انتخاب بين 
آساني وسختي. بين راحتي و رفاه و تمايالتشان با آنچه كه صحيح و درست است. درست 
انتخاب كردن هرگز با آساني ميانه اي ندارد. بايد قيمت انتخابمان را بپردازيم. مطمئن باش 
هركس كه آساني را انتخاب مي كند، معامله اي بين وجدان، ارزشها و عقايدش با به دست 

آوردن راحتي انجام داده است. 

مجاهد شهيد حميد گلستان
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حميد ادامه داده بود: هر كس در اين دنيا بايد سهمش را براي انسانيت و آزادي بدهد 
و بايد هم آن  را روزانه پرداخت كند، حاال نوبت ماست. براي تو خواهر خوب و نازنينم؛ كه 
بسيار دل تنگت هستم، بهترينها را در اين مسير آرزو مي كنم. از خدا مي خواهم تا آخرين 
لحظه استوار بمانيم. يادمان باشد كه ما در انتخابمان كه زندگيمان عقيده و جهاد باشد، 

خوشبخت ترينها هستيم چون سازمان را داريم.“
نامة حميد را تا كردم و به اين فكر كردم كه برخي اوقات، انسانها و منش آنها بيش 
از هركتاب و دانشي، فرمولي ساده براي انتخاِب بهترين هستند و حميد در زندگي من 

اين نقش را ايفا كرد. 
قلمم را روي ميز گذاشتم كه هم اتاقيم گفت: باالخره كتاب به پايان رسيد. 

ـ كتاب كه چه عرض كنم، خاطرات پراكنده من از دوستانم و اداي دين به آنها. 
اميدوارم هركس كه آن را مي خواند، هدفم از نوشتن اين كتاب را درك كند؛ آن هم چيزي 
نيست جز ثبت قهرمانيهاي خواهران و برادران مجاهدم در كرمان. نمي دانم كه همه چيز 
را دقيق ثبت كرده ام يا نه؟ چون در پيچ و خمهاي ذهن و درگذِر ساليان حتمًا كه بسياري 

از جزئيات را فراموش كرده ام. 
ـ به  نظر مي آيد كه يادآوري خاطرات تو را حسابي به هم ريخته است؟

ـ دقيقًا، چون بهترينها بودند كه مقاومت كردند و رفتند. حاال سالها گذشته است و 
من زنده ام و دارم از آنها مي نويسم. اين بازگشت به خاطرات ضروري بود تا يك بار ديگر 
بفهمم كه قسمت بزرگي از قلب من نزد آن بچه ها مانده است. از طرفي هم مرور اين 
خاطرات، تعهداتم را پيش رويم قرار داد. من با هركدام از آنها عهدي بسته بودم و اين بايد 
هميشه يادم باشد. من فكر مي كنم زندگِي انسان مجموعة تعهداتي است كه هركس به  

وجدان خودش و به  ديگران دارد. به  جز اين، بيهودگي است. 
ـ خسته نشدي؟ 

ـ از چي؟ 
ـ از اين همه سال، از اين كه مبارزه اين قدر طول كشيده است؟ 

ـ اين كه شرط اوِل آغاِز هر راهي است! 
ـ چه شرطي؟ 

ـ خسته نشدن. مي داني؛ وقتي به طي اين سالها و آن چه گذشت فكر مي كنم، اين 
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شعر خيلي به من مي چسبد كه مي گويد: 
»شايد زياد باشد اين همه رنج براي پيكر ما،

شايد زياد باشد اين همه خاطرة تلخ براي دل كوچك ما«!
شايد؛ نمي دانم

دراز، خون در جگر و خنجر  براي ميهني كه ساليان  آزادي  نباشد  زياد  اما شايد 
به پشت داشته است. 

پايان     
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