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درآمد
سیروسرنوشتیککتاب

نشســت،  برکاغــذ  کلمــات  نخســتین  وقتــی   ۶831 مــرداد   ۴ ســحرگاهان 
ــم بهمــن- روز دســتگیری در ســال 1۶31-   همــان  ــاب هفده ــن کت می خواســتم ای

ــرد.  ــدا ک ــتی پی ــیر وسرنوش ــودش س ــرای خ ــد و ب ــود ونش ــر ش ــال منتش س
ــه  ــاب تمــام شــود، ب ــران هــم دگرگــون شــد و تاکت ــن مجــال حــوادث ای  در ای
ــر  ــی ب ــن مذهب ــران شــدیم: اســتبداد خونی ــخ ای تمامــی وارد فصــل دیگــری از تاری

ایــران ســلطه تمــام یافــت. 
کتــاب نــام دیگــر داشــت نخســت: "جــالد وجــوان" و بــا نشــر بــاران ســوئد هم در 
بــاره انتشــارش توافــق اصولــی شــده بــود. در نیمــه راه نوشــتن کتــاب، بــه مناســبتی 
بخــش کوچکــی از آن را تحــت عنــوان "بــا آقــای خامنــه ای در زنــدان" در  تارنمای 
روز  منتشــر کــردم. وهمیــن سرنوشــت کتــاب را دیگــر کــرد. یکــی ازخواننــدگان 
گــزارش فیلــم مطلــب راخوانــده و برای دوســت ناشــرش در انگلســتان فرســتاده بود. 
ناشــر- وان ورلــد- کــه انتشــار کتابهــای متعــدد در بــاره ایــران را در کارنامه داشــت، 
حاالهمــه کتــاب را می خواســت تــا بــرای انتشــار آن تصمیــم بگیــرد. نســخه ناتمــام 
ــه نظــر ناشــربخش هائی  ــد وخواستارانتشــارش شــد. ب ــرای ناشــر فرســتادم. خوان راب
از کتــاب بــرای خواننــده غیرایرانــی جــذاب نبــود. از قدیــم همــه گفته انــد حــرف 
ــرای چــاپ انگلیســی را  ــدارد. پــس، فراهــم ســاختن نســخه ای ب حســاب جــواب ن
شــروع کــردم. ششــماه و بیشــتر طــول کشــید تــا فشــردهوخالصــهنســخه فارســی 

فراهــم آمــد و بــا همــه خصوصیاتــی کــه چنیــن نســخه ای می طلبــد. 
وقتــی کار تهیــه فشــرده نســخه انگلیســی، ترجمــه و بــاز خوانــی مکــرر در مکــرر 
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بــه انجــام رســید - و براســتی ناشــر درایــن کار ســنگ تمــام گذاشــت - نوبــت آماده 
ــره و  ــی مذاک ــد از مدت ــندید. بع ــاب را نمی پس ــام کت ــر، ن ــید. ناش ــد رس ــازی جل س
بررســی ده هــا اســم مختلــف، ایــن نــام راپیشــنهاد کــرد: "نامه هائــی بــه شــکنجه گرم". 

بی تردیــد پذیرفتــم. نــام زیبائــی بــود و از ســاخت و متــن کتــاب می آمــد. 
ــداز  ــم داشــت کــه بع ــاه، عوارضــی ه ــی کوت ــی در زمان ــن مســیر طوالن طــی ای
انتشــار کتــاب متوجــه اش شــدیم. متــن انگلیســی کتــاب ایندکــس نــدارد، در تبدیــل 
ــه میــالدی اشــتباه رخ داده و درچنــد جــا بخش هــای  برخــی تاریخ هــا از شمســی ب
ــر  ــده غی ــرای خوانن ــه ب ــوری کــه البت ــم پیوســته اند. ام گسســته از نظــر تاریخــی به

ــدارد.  ــد متنــی تاریخــی را در دســت ن ــه ِویــژه وقتــی بدان ایرانــی مهــم نیســت، ب
ــد.  ــی درآم ــه انگلیس ــتان 1389 )2010( ب ــر، تابس ــن حاض ــه مت ــرده و خالص فش
اســتقبال از کتــاب، نقد هــا و یادداشــت های گوناگــون بــر آن ومصاحبه هــای 
متعــدد مــن، "نامه هائــی بــه شــکنجه گــرم" را در جهــان انگلیســی زبــان طنیــن داد. 
در لنــدن کتــاب هفتــه و در نیویــورک کتــاب روز شــناخته شــد. ســر انجــام جایــزه 

ــرد.  جهانــی کتــاب حقــوق بشــر را ب
در هنــگام نوشــتن ایــن ســطور بــا خبــر شــدم کــه "ســازمان حقــوق بشــر آلمــان" 
ــار  ــران در اختی ــر در ای ــوق بش ــض حق ــده" نق ــندزن ــما بعنوان"س ــرا رس ــاب م کت

ــران گذاشــته اســت.  ــوق بشــر در ای ــژه حق ــده وی دکتراحمــد شــهید نماین
ــه زبانهــای  ــرای انتشــار آن ب ــان منتشــر شــده و راه ب ــه دوزب ــا کنــون ب  کتــاب ت
دیگــر همــوار شــده اســت. دوســت نمــی دارم در ایــن بــاره موفقیــت کتــاب ســخن 

ــد.  ــه ســایت مــن ، مراجعــه کن ــد ب بگویــم. خواننــده عالقمنــد می توان
 خرســندم کــه توانســته ام بــه ســهم خــود صــدای زندانیــان و قربانیــان دهــه شــصت 
ــد  ــه دربن ــری ک ــیار دیگ ــاران بس ــترازمن، ی ــان برسانم.پیش ــردم جه ــوش م ــه گ را ب
ــن  ــت های خونی ــته اند و دس ــدد نوش ــای متع ــد، کتاب ه ــالمی بوده ان ــوری اس جمه
ــه جهانیــان نشــان داده انــد. کتــاب مــن، حلقــه ای از ایــن زنجیــره اســت  "نظــام" راب

کــه اقبــال انتشــار بــه زبانهــای دیگــر راهــم یافتــه اســت. 
**

ــه  ــاب ب ــر کــه انتشــار کت ــز و ســخت وقــت ب ــان همــه مشــغله های دل انگی در می
زبــان انگلیســی می طلبیــد، بار هــا بــه متــن اولیــه فارســی بــر گشــتم تــا بــه انجامــش 
برســانم. هــر بازگشــت، برایــم رفتــن دیگــر بــار به دیــدار "بــرادرحمید" وبازگشــت 
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بــه روزهــای شــکنجه ورنــج بــود. بایــد همــه توانــم را بــرای ایــن بازگشــت ناگزیــر 
ــدگان  ــت بازمان ــود، اگردرخواس ــران نب ــای مکررازای ــردم. اگرصداه ــع می ک جم
ــای  ــران تقاض ــته از ای ــر پیوس ــد و اگ ــرر نمی ش ــیاه مک ــگان آن دوران س جانباخت
ــی  ــژه وقت ــه وی ــتم. ب ــت نداش ــوان بازگش ــاید ت ــنیدم، ش ــاب را نمی ش ــار کت انتش
خبــر شــدم عــالوه بــر متــن انگلیســی کــه درایــران زیرزمینــی تکثیــر شــده، کســانی 
ــت  ــه دس ــت ب ــدو آن را دس ــرده ان ــه ک ــی ترجم ــه فارس ــاب راب ــن کت ــالع م بی اط

ــم.  ــا کار را یکســره کن ــم را جمــع آوردم ت ــه نیروی ــد، هم می کنن

اکنــون، نســخه فارســی بــرای انتشــار آمــاده اســت و الزم می دانــم چنــد نکتــه را 
توضیــح بدهــم: 

نخســت، ایــن کتــاب "تاریــخ" نیســت. "گــزارش ـ خاطــره" - عنــوان پیشــنهادی 
اســتاد فرزانــه ام دکتــر صدرالدیــن الهی- اســت. فشــرده زندگــی سیاســی -اجتماعی 
ــالمی را  ــوری اس ــر دوران جمه ــز ب ــا تمرک ــه ب ــا 13۶7 والبت ــال 13۴۶ ت ــن از س م
ــت  ــدی و دس ــت و ان ــه بیس ــتکم ب ــن دس ــد؛ و بنابرای ــاب دی ــن کت ــوان در ای می ت
ــر می گردد."خاطــره" اینهمــه ســال از حافظــه  ــش ب ــد ســال پی ــه چهــل و چن ــاال ب ب
"گــزارش" شــده اند. در ایــن فاصلــه چــه نام هــا کــه از خاطــر نرفتــه انــدو یــا حتــی 
در ذهــن جایگزیــن پیــدا نکرده انــد. مثــال، ســه مجاهــدی کــه اولیــن قربانیــان بنــد ما، 
در کشــتار ســال ۶7 بودنــد و تــا هســتم درذهــن مــن زنده انــد، شــاید اســامی دیگــری 
ــوده  ــم ب ــت مه ــرح آن جنای ــن، ش ــرای م ــته ام. ب ــن نوش ــه درمت ــز آنک ــته اند ج داش
اســت و نــه نام هــا. درتنگنــای غربــت، تــا توانســته ام "گــزارش" را بــا منابــع انــدک 
در دســترس تطبیــق داده ام و یابــا کســانی مطلــع وشــاهد درمیــان گذاشــته ام. گاه بــه 
شــرح واحــدی رســیده ام و گاه روایاتــی را یافتــه ام کــه بامضمــون واحــد در شــرح 
ــد. همــه جــا روایــات گوناگــون را هــم آورده ام؛ و همــه  جزئیــات متفــاوت بوده ان
جادرپانوشــت گذاشــته ام. خواســته ام متــن اصلــی ایــن کتــاب "گــزارش" مــن باشــد 

و نــه بیشــتر.
ــی  ــات تکمیل ــد و اطالع ــاب را می خوانن ــه کت ــانی ک ــاری کس ــه ی ــدوارم، ب امی
ــزارش"  ــره- گ ــخصی من"خاط ــای ش ــا درتارنم ــدی و ی ــای بع ــد، در چاپ ه دارن
ــوش  ــای فرام ــم، نام ه ــت بیاب ــده دس ــای گمش ــه تاریخ ه ــم، ب ــر کن ــود را دقیق ت خ
شــده را بازیابــم ، اســامی و اشــخاص  اززندانــی و تازندانبــان ومســئولیت هــای آنــان 
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راکــه چــه بســا اشــتباه کــرده باشــم، تصحیــح کنم...کــه نــه ادعــای داشــتن حافظــه 
ــه.....  ــدان شناســم و ن ــه زن نیرومنــد دارم، ن

کتــاب مــن قطعــا "تاریــخ" نیســت، اماشــاید برخــی صفحــات آن ارزش تاریخــی 
داشــته باشــد؛ وبــه ویــژه در مــورد رویدادهــای مربــوط بــه حــزب تــوده. امیــدوارم 
دوســتان دیگــر شــاهد ایــن حــوادث، خاطــرات خــود را بــه رشــته تحریــر در آورنــد. 
دوم، تــا کتــاب منتشــر شــود، مقــاالت و مطالبــی را در ارتبــاط بــا کتــاب نوشــته ام. 
همــه ایــن نوشــته ها در تارنمــایشــخصیمــن در دســترس اند. ایــن مطالــب شــکل 
ــته  ــون نوش ــبت های گوناگ ــه مناس ــف و ب ــرایط مختل ــد. درش ــودرا می طلبیده ان خ
ــه  ــم ب ــوارد ه ــی م ــتند. در برخ ــی هس ــی تخیل ــی و گاه حت ــی احساس ــده اند. گاه ش
طنــز آمیختــه انــد- مثــال مطلــب حاجــی بیاحــال کــن- و تــا تصویرجهــان دیگرهــم 
ــی  ــخ" حت ــه "تاری ــته ها ن ــاالت و نوش ــن مق ــه ای ــت ک ــد. پیداس ــه پیداکرده ان دامن

"گــزارش- خاطــره" هــم نیســتند و تنهاالهــام گرفتــه از روح کتابنــد و نــه بیشــتر. 
 بعدازانتشــار کتــاب بــه زبــان انگیســی، صد هــا مصاحبــه کوتــاه وبلنــد داشــته ام. 
ــن  ــت ت ــت امان ــا از رعای ــد، ی ــی نکرده ان ــت کاف ــدگان دق ــه کنن ــی از مصاحب برخ
زده انــد وگاه حتــی تفســیر خــودرا بــر ســخنان مــن افزوده انــد. پیداســت ایــن 
مصاحبه هــا بیــرون از کتــاب قــرار می گیرنــد و مســتند بحــث در بــاره متــن کتــاب 

نیســتند. 
ســوم، کتــاب دســتکم چهاربــاردر مقاطــع گوناگــون بازنگــری و بازنویســی شــده 

اســت. امیــدوارم در ذهــن ضــد عــدد مــن، تاریخ هــا دچــار تفــاوت نشــده باشــند. 
ــا تمــام  ــاوت" هــم نیســت. ب ــخ" نیســت. محــل "قض ــاب "تاری ــن کت ــارم، ای  چه
ــد وازدور باطــل  تــوان می کوشــد در چهــار چــوب "گــزارش- خاطــره" باقــی بمان

"خشــونت،انتقــام" ایــن بیمــاری تاریخــی زاده اســتبداد پرهیــز کنــد. 
بــاز نویســی مکــرر کتــاب اجــازه داد، بیشــتر و بیشــتربر کینــه خــط بطــالن 
بکشــم و از دایــره خشــونت بگریــزم. تــا توانســتم رد انتقــام راپــاک کــردم. هرجــا
ــیراه ــهبرداشــتمنف ــهشــکلیب ــمکــهب ــارهکســیســخنیگفت ــهناچاردرب ب
ــتم. کســی را از  ــه"..."گذاش ــدمودرگیوم ــتعاربرگزی ــاممس ــشن ــرد،برای میب
ایــن قاعــده مســتثنی نکــردم حتــی دشــمنانم را. دســت و دلــم می لرزیــد بــر کســی 
کــه زنــده نیســت تــا گــزارش خــود را بدهــد و یــا در ایــران زیــر تیــغ اســت اتهامــی 
ــای  ــکنجه گاهه ــن ش ــان مخوف تری ــر قربانی ــوان ب ــه می ت ــم. چگون ــه کن را متوج
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ــه- قضاوتــی روا داشــت کــه معنایــش جــز فشــردن دســت  ــده و رفت تاریــخ- ازمان
ــان  ــدل شــد وهمچن ــا مب ــه دســتان دراز بازجو ه ــوان ب ــه می ت جــالد نیســت؟ چگون
ــالق و  ــین ش ــایعه و دروغ راجانش ــن، ش ــرد؟ م ــر را فش ــی دیگ ــک زندان ــوی ی گل

ــزم.  ــتی می گری ــه هس ــا هم ــم و از آن ب ــی می بین ــد قپان ــت بن دس
ــدک کســانی آن را  ــاده شــدن نســخه آخــر، ان ــا آم ــاب ت ــی کت در مســیر طوالن
خواندنــد. و مــن مــدام فریــاد "افشــاء کــن، افشــاءکن" را می شــنیدم. اســامی واقعــی 
ــد  ــاه چن ــه پنج ــه در ده ــی ک ــاره حزب ــا در ب ــد ت ــاری می کردن ــتند. پافش را می جس
صباحــی بــه راهــش رفتــم نظــرم رابنویســم و... مــن تــن زدم... هولنــاک اســت کــه 
ــد  ــاء بکوبن ــوب افش ــه چ ــد و ب ــاوت کنن ــه قض ــای یکطرف ــان ها را در دادگاهه انس
بی حضــور قاضــی عــادل و متهــم حتــی. زندانــی- و شــکنجه گــردر دنیائــی شــگفت 
مقابــل هــم می ایســتند. یکــی مســلح بــه همــه ابزار هــا و دیگرمطلقــا بی دفــاع. 
بخشــی ازمحصــول ایــن جــدال نابرابــر "اعترافــات" ثبــت شــده برکاغــذ، نــوار و یــا 
فیلــم اســت. در ایــن اوراق کــه بــه کار دادگاه یــا تاریــخ می آیــد مهم تریــن بخــش 
بازجوئــی یعنــی فضــای شــکنجه حضــور نــدارد. بازســازی فضــای حاکــم بــر رابطــه 
هرگــز ممکــن نیســت. قلــب انســانی از حــس ایــن لحظــات قاصــر و خــرد آدمــی 
از قضــاوت عاجزاســت. تنهــا بایــد ار جنــس بازجــو بــود کــه شکســت گوشــت و 

اســتخوان در برابــر شــکنجه را محکــوم کــرد. 

خالصــه کنــم: بــه گمــان مــن در   نهایــت هیــچ زندانــی تحــت شــکنجه ای محکــوم 
نیســت و همــه شــکنجه گــران محکومنــد. کارایــن کتاب - اگــر کاری از آن ســاخته 
باشــد- گــزارش دورانــی مخــوف از جانــب شــاهدی عینــی اســت کــه اتفاقــا دســتی 
هــم بــه نوشــتن دارد. کارایــن کتــاب، ثبــت اوراقــی ناچیــز از فصــل بلنــد خــون و 

جنــون در ایــران اســت کــه بــه نــام اســالم و انقــالب رقــم خــورد. 
ــر مــن روا کردنــد،   درمتــن کتــاب، نام هــای کســانی را کــه بد تریــن ســتم ها راب
نبــرده ام. در زندگــی، بار هــا بــه فریادگفتــه ام کــه "برادرحمیــد" رابخشــیده ام وهمــه 
آن هــا را کــه ادامــه دســتان او و دیگــر شــکنجه گــران بوده انــد و هســتند. درنامــه ای 
ــال"  ــرا "لجــن م ــدان قزلحصارگفــت کــه م ــاد در زن ــه فری ــد کســی کــه ب ــه فرزن ب
خواهــد کــرد وبــه راســتی بــا تمــام تــوان هــم کوشــید؛ نوشــته ام: بــه پــدرت بگــو: 

مــن تــرا بخشــیدم. )1( 
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انفــرادی وشــکنجه گاه می آیــد،  بــه شــکنجه گرم" ازســلول های  "نامه هایــی 
ــت. ــردن" اس ــوش نک ــیدن وفرام ــی دارد "بخش ــر پیام واگ

 دســتانی کــه ایــن ســطور رادر غربــت می نویســد، برخــود هنــوز رد دســتبندهای 
ــد:  ــرد، می گوی ــا می نگ ــون در آن ه ــی را دارد وچ قپان

- از متن فرهنگ استبدادی جز شکنجه و زندان بر نمی خیزد. 
و روزی را انتظارمــی کشــد کــه هیــچ شــکنجه گری نباشــد تــا شــکنجه شــده ای 

برایــش نامــه بنویســد.
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دستور این بود که هر خواستی دارم به صورت کتبی بنویسم و 
به نگهبان بدهم تا به شما برساند. همه نامه ها هم به این صورت 

شروع می شد: 
بسمه تعالی

حضور برادر حمید.... 
 و بعد از ٢۵ سال، وقتی سرانجام بعد از چند بار دور خیز، شروع 
یارانتان  و  شما  جوار  در  که  کردم  ایامی  خاطرات  نوشتن  به 
گذشت،   همان سنت نامه نویسی خودش را به شیوه نوشتن تحمیل 
کرد. مرداد ۱۳۸۶ بود. ۴ مرداد، نامه اول را نوشتم. می خواستم، 
این کتاب روز ۱٧ بهمن ۱۳۸۶ منتشر شود، دقیقا یک ربع قرن 

بعد از شبی که اولین سیلی شما برق از چشمانم پراند. 
حاالپنج سال گذشته است...
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ــرادر  ــد. شــاید ب ــا می گوی ــن را یکــی از نگهبان ه ــازده شــب اســت. ای ســاعت ی
کریمــی باشــد یــا حــاج آقــا صنیعــی. بعد هــا آن هــا را می شناســم. خنده هــای 
ــا  ــت. بعد ه ــب اس ــازده ش ــد ی ــدا می گوی ــد، ص ــم نگهبانن ــت باه ــر وق ــان ه بلندش
ــوش  ــب خام ــازده ش ــت ی ــا درس ــم چراغ ه ــلول، می فهم ــوی س ــدم ت ــه می برن ک
ــرده ام.  ــل ک ــم بندم را ش ــوار. چش ــه دی ــده ام و رو ب ــرو خوابی ــوی راه ــود. ت می ش
عینکــم را زده ام. از حــدود یــازده صبــح کــه یــک پتــو شــد طــول و عــرض زندگــی 

ــه ام و یکیــش ایــن اســت:  ــاد گرفت ــون را ی مــن، چنــد قان
- رو به دیوار می توانم چشم بند را شل کنم. 

ــر  ــاورد. در ه ــم هایم را در بی ــد چش ــت. می خواه ــر اس ــوری زب ــب بدج المص
ــه  ــتی ب ــش. دس ــفت ببندم ــاره س ــد دوب ــوار بای ــه دی ــر از رو ب ــری غی ــت دیگ حال
ــی دارم.  ــر م ــرعت ب ــه س ــم را ب ــرم. عینک ــا می پ ــار از ج ــورد. بی اختی ــانه ام می خ ش
ــپ دار  ــوه ای زی ــذارم. ژاکــت قه ــم می گ ــب پیراهن ــوی جی ــک را ت می نشــینم. عین
را کــه هدیــه تولــدم اســت، می پوشــم. زیــپ را بــاال می کشــم. درســت ســی و دو 
ســال دارم. نــه، ســی و دو ســال و یــک مــاه. اول ســی و ســه ســالگی. چشــم بند را 
درســت می کنــم. صدایــی در گوشــم اســمم را می گویــد. ســرم را تــکان می دهــم. 
می گویــد: "بیــا". بلنــد می شــوم. دمپایــی را کــه کنــار پتــو درآورده ام، پــا می کنــم. 
تــه دلــم روشــن می شــود: "می خواهنــد آزادم کننــد.... می خواهنــد آزادم کننــد..." 
ــه جایــی می گیــرد. کســی کــه آمــده مــرا ببــرد و آزاد  از راهــرو می رویــم، پایــم ب

ــد:  ــالغ می کن ــازه ای را اب ــون ت ــرد و قان ــم را می گی ــد، آســتین پیراهن کن
- چشم بند تو اونقد بزن باال که زیر پا تو ببینی... 

همیــن کار را می کنــم. همــه چیــز را کمــی تــار می بیینــم. زمیــن را می بینــم. یــک 
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ــدم  ــه ســپاه." امی ــم. "ســپاه اســت. بل ــن و پاچــه شــلوار نظامــی را می بین جفــت پوتی
ــاع از انقــالب درســت شــد.  ــرای دف ــی اســت. اصــاًل ب بیشــتر می شــود. ســپاه انقالب
ــم،  ــاط را می شناس ــویم. حی ــی می ش ــاط مثلث ــم و وارد حی ــت می گذری ــر هش از زی

ــد:  ــم می گوی ــده ام. همراه ــی از آن رد ش ــتگیری های قبل ــا در دس بار ه
- مواظب باش. پله... 

پلــه را نمی بینــم. بــا پایــم پیــدا می کنــم. دو تــا اســت. هنــوز نمی دانــم کــه 
ســال ها بایــد وقتــی از ایــن حیــاط می گــذرم، مواظــب پله هــا باشــم. صــدای 
همراهــم مهربــان اســت. تــه دلــم روشــن تر می شــود: "حتمــا از صبــح تــا حــاال ســپاه، 
کودتــای آمریکایــی را ســرکوب کــرده و دارنــد مــا را آزاد می کننــد." ایــن امیــد 
از تحلیــل حــزب می آیــد کــه مثــل همــه تحلیل هــا، شــکل دســتورهای تشــکیالتی 
ــا هســتند،  ــی کــه متحــد م ــه ذهــن می چســبد: "دموکرات هــای انقالب ــرد و ب می گی
حکومــت را در دســت دارنــد. اگــر روزی حــزب ســرکوب بشــود، حتمــاً آمریــکا 
کودتــا کــرده اســت..." هنــوز بــه آن طــرف حیــاط نرســیده ایم کــه ذهنــم جملــه ای 

ــد:  ــدا می کن ــد بپرســد، پی را کــه بای
- ببخشید. عیالم هم می آید؟ 

مــن و همســرم، بــه هــم عیــال می گوییــم. می خواهــم بفهمــم او را هــم دســتگیر 
ــم آب می شــود.  ــوی دل ــد ت ــی کــه می شــنوم، قن ــه. از جواب ــد یان کرده ان

- انشاءاهلل صبح... می آید دنبالتان... 
ــد. او  ــرم را آزاد کرده ان ــح. همس ــح. صب ــح. صب ــد: "صب ــن می گوی ــی درم کس

ــم."  ــد دنبال ــح می آی صب
از دری تو می رویم. راهروی باریکی است. می پیچد به چپ. 

- میله ها را بگیر و بیا. 
ــم. طبقــه اول می پیچــد  ــاال می روی ــرم. ســرد اســت. پله هــا را ب ــه هــا را می گی میل
ــل  ــن، مث ــه زمی ــن همراهــم ب ــدن پوتی ــق صــدای کوبی ــه راســت. در ســکوت مطل ب

ــم.  ــو می روی ــد. ت ــاز می کن ــت. دری را ب ــل آزادی اس ــدای طب ص
- بچرخ. 

می چرخم. 
- چشم بندت را بردار و رو به دیوار بشین. 

همیــن کار را می کنــم. یــک صندلــی وســط اتــاق اســت. چوبــی. قهــوه ای رنــگ 
ــم.  ــگاه می کن ــش می نشــینم. اطــراف را ن ــای مدرســه. روی ــده. از آن صندلی ه پری
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اتــاق بزرگــی اســت. شیشــه های پنجــره را کــه دو طرفــش میلــه دارد رنــگ کرده اند. 
ــد.  ــدی می آی ــه نا امی ــک لحظ ــت. ی ــی نیس ــچ صدای ــرم. هی ــوم. منتظ ــا می ش جابج

بعــد تحلیل هــای حزبــی جایــش را می گیــرد و جوابــی کــه برادرپاســدار داد: 
- انشاء اهلل صبح... می آید دنبالتان... 

ــه طــرف مــن جــاری  ــد و ب صــدای خــش خــش شــنیده می شــود. از دور می آی
ــد. در بســته  ــو می آی ــاز می شــود. صــدای خــش خــش دمپایــی ت ــاق ب اســت. در ات
می شــود و شــما بــرادر حمیــد وارد می شــوید. شــما کــه هیــچ کــدام از حرف هــای 
مــرا بــاور نمی کردیــد. قبــول کنیــد کــه بعــد از 25 ســال، وقتــی تصویــر شــما آرام 
آرام روی صفحــه مانیتــور جــا گرفــت،   همــان صــدای خــش خــش را شــنیدم. در 
ــای  ــم پ ــتم نمی دان ــت، داش ــن اس ــی م ــما در زندگ ــور ش ــه حض ــه ادام ــی ک غربت
ــه  ــی ک ــی خدای ــد. عل ــن ش ــنجرم روش ــراغ مس ــه چ ــردم ک ــکار می ک ــور چ مانیت
بار هــا ســراغش را از مــن می گرفتیــد و بعد هــا فهمیــدم توانســته اســت فــرار کنــد، 

پشــت خــط بــود. روی مســنجر نوشــت: 
- ببین. این تصویر را می  شناسی...؟ 

ــاز شــد. حســی درونــی بــه مــن می گفــت کــه  و تصویــر آمــد. آهســته آهســته ب
ــاق  ــه از درات ــار ن ــن ب ــوید. ای ــن می ش ــی م ــاره وارد زندگ ــد دوب ــمایید و داری ش
ــه  ــگار از اینک ــت. ان ــج غرب ــور در کن ــره مونیت ــران. از پنج ــب ته ــی در قل بازجوئ
ســالهای دراز از مــن دور بوده ایــد، خســته شــده اید. بــر خــودم لرزیــدم. پشــتم تیــر 

ــم:  ــت. می گفت ــان هس ــاً یادت ــرد. حتم ــم زق زق ک ــف پا های ــید. ک کش
- سالم. 

 جواب می دادید: 
- زهر مار. 

مــرا می خواباندیــد روی تخــت. بــه صــورت. می گفتیــد وضــوء گرفته ایــد. 
می گفتیــد حکــم شــرعی تعزیــر داریــد. می گفتیــد اســمتان "حمیــد" اســت امــا بــه 

ــد:  ــروع می کردی ــد ش ــالد. بع ــد ج ــما می گوین ش
- یا فاطمه زهرا... 

و می زدیــد. و می زدیــد. و می زدیــد. و هرچــه بیشــترمی زدیــد صدایتــان بلند تــر 
ــت،  ــتم کجاس ــن نمی دانس ــه م ــط را ک ــدید، ضب ــته می ش ــه خس ــد ک ــد. بع می ش

ــد.  ــن می کردی روش
- کربال.. کربال... ما داریم می آییم.. 
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ــدم،  ــد. و آن شــب کــه عکســتان را دی ــوز زق زق می کن  جــای آن شــالق ها هن
جــای شــالق ها آتــش گرفــت. ماشــاءاهلل هــزار ماشــاءاهلل گوشــت آورده ایــد. غبغــب 
مبارکتــان از زیــر لبــاس رســمی جمهــوری اســالمی بیــرون زده. ظاهــراً ایــن عکــس 
ــه کســی  ــد. داریــد ب را در یــک میهمانــی ســفارت در تاجیکســتان از شــما گرفته ان

کــه در عکــس نیســت جــور  بــدی نــگاه می کنیــد. 
و مــن می لرزیــدم. کــف پا هایــم آتــش گرفتــه بــود. دوبــاره روی مســنجر نوشــته 

 . مد آ
- او را می  شناسی؟ 

- بله. 
- کیه؟ 

- برادر حمید. بازجویم... 
- مطمئنی که او را دیده ای؟ 

بلــه مطمئنــم. شــما را دیــده ام. ســه بــار. خیلــی مراقــب بودیــد دیــده نشــوید. امــا 
ــن  ــاری م ــلول کن ــه در س ــاهرخ" را ک ــه "ش ــی ک ــار اول وقت ــدم. ب ــما را دی ــن ش م
ــرد م و  ــگاه ک ــوا ن ــوراخ های مق ــرون. از س ــد بی ــرد آورده بودی ــان کار می ک برایت
ــوار. چشــم بند داشــت. حــرف  ــه دی ــد پشــت ب ــان. شــاهرخ را گذاشــته بودی دیدمت
مــی زد و شــما گــوش می کردیــد. آن قدیم هــا الغــر بودیــد. لبــاس ســپاه و دمپایــی. 
ــوز در  ــد. هن ــرادر حمی ــد ب ــه نکنی ــار دوم و ســوم؟ عجل ــی. و ب آن دمپایی هــای لعنت
آغــاز داســتانیم. داســتانی کــه تبدیــل بــه یــک فیلــم ترســناک شــد. کار گــردان آن 
ــرای مــن در نظــر گرفتــه بودیــد و وادارم می کردیــد  فیلــم شــما بودیــد. نقشــی راب

بــر اســاس آن نقــش فیلمنامــه ای بنویســم. 
- چشم بندت را بزن.. 

ــد و پشــت ســرم می ایســتد. دســتی روی  ــم. صــدای خــش خــش می آی ــی زن م
شــانه ام گذاشــته می شــود. صدایتــان آمرانــه و جــوان اســت. خیلــی جوان تــر از مــن. 

- ما همه چیز را می دانیم... 
ــه  ــم. از کمــر ب ــی را می بین ــاس نظام ــر چشــم بند، لب ــم. از زی ــد جلوی ــد می آیی بع
پاییــن وکمــی تــار. شــما را در رمانــم ـ گربــه ـ حســابی توصیــف کــرده ام. بگیریــد 
و بخوانیــد. بــا مــن وارد ادبیــات هــم شــده اید. آن رمــان اســت و ایــن واقعیــت کــه 

می گوییــد: 
- جاسوسی، کودتا. بدون حاشیه هر چه داری می گویی... 
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ــاور خــودم  ــم کــه ب ــی را اجــرا می کن ــی جابجــا می شــوم. دســتور حزب در صندل
هــم شــده: 

ــم...  ــن ســوال ها جــواب نمی ده ــه ای ــم... ب ــد ه ــا جاســوس نیســتیم... بع - اوالً م
خــالف قانــون اساســی اســت.... 

و بــرق از چشــمانم می پــرد. نــه ایــن اصطــالح کهنــه اســت. در ســرم آتــش بــازی 
ــود.  می ش

- این ماده اول قانون اساسی بود. حاال کمی چشم بندت را بزن باال... 
مــی زنــم. بــا دســت کــت نظامــی را عقــب می زنیــد. طــرح گنــگ هفــت تیــر را 

می بینــم. 
- این هم ماده آخرش... تا به این ماده برسیم کلی ماده توی راه هست... 

این ها را می گویید و می روید پشت سرم. 
ــز را  ــه چی ــا هم ــد م ــادت باش ــح زود. ی ــا صب ــن... ت ــو بک ــو... فکرات ــاال پاش - ح

می دانیــم. فقــط: 
 -جاسوسی... کودتا.... 

صدای خش خش دمپایی می رود. در باز و بسته می شود. سکوت مطلق. 
*

کبوتــری پشــت پنجــره می خوانــد. چشــم بندم را برمــی دارم. عینکــم را می زنــم. 
مــن و دیــوار کــرم رنــگ تنهــا می مانیــم. هنــوز نمی دانــم ســال ها خواهــد رفــت و 
مــن و دیوارهــای ســفید تنهــا می مانیــم و مــن و دیوارهــای ســیمانی تنهــا می مانیــم. 
ــه ام می ســوزد.  ــد. گون ــم. ســرم صــدا می کن ــی تنهــا می مانی مــن و دیوارهــای تنهای

کســی در مــن و از مــن مــدام می پرســد و جــواب نمی گیــرد. 
- کودتــا شــده؟ اینکــه لبــاس ســپاه تنــش بــود؟ خــوب، دلیــل نمیشــه. می تونــن 
ــه،  ــط باش ــه غل ــزب می تون ــتور ح ــزب، دس ــل ح ــند؟ تحلی ــکا باش ــل آمری عوام
ــوس؟  ــا؟ جاس ــه م ــبانند ب ــد و می چس ــا کرده ان ــان کودت ــا؟ خودش ــه؟ کودت می تون

اینکــه حــرف ســازمان ســیا ســت... 
ــار  ــد، در انتظ ــم هایم کار کن ــای چش ــه ج ــرد ب ــاد می گی ــه دارد ی ــم ک گوش های
صدایــی اســت کــه بیایــد و مــرا ببــرد. قلــب ســاده ام هنــوز رهایــی را انتظار می کشــد. 

- راستی زنم االن کجاست؟ 
ســکوت مطلــق اســت. کبوتــری می خوانــد. تــا در کمیتــه مشــترک بــودم، 
ــا  ــکنجه گاه دنی ــن ش ــی از مخوف تری ــه دریک ــنیدم ک ــی را می ش ــدای کبوترهائ ص
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ــالب  ــگ انق ــد رن ــود. بع ــترک ب ــه مش ــش کمیت ــاه نام ــان ش ــتند. در زم ــه داش الن
اســالمی گرفــت و شــد زنــدان توحیــد. بعــد هــم نامــش را گذاشــتند مــوزه عبــرت 
ــن  ــه ای ــا کاری ب ــو. و کبوتر ه ــان ریش ــی و زندانی ــکنجه گران کروات ــمه ش ــا مجس ب
ــاق  ــی کــه از ات ــر فریادهای ــد. گــوش بســته ب ــد. می خوانن ــد. می خوانن ــا ندارن کار ه
ــوند،  ــرده می ش ــدام ب ــحرگاهان اع ــه س ــه ب ــی ک ــردان و زنان ــد وم ــکنجه می آی ش
تخــم می گذارنــد. صاحــب بچــه می شــوند.  ســکوت را فقــط صــدای کبوتــر 
ــی روم.  ــدم راه م ــد ق ــد می شــوم و چن ــاط بلن ــا  احتی ــار ب ــن ب ــرای اولی می شــکند. ب
یــاد می گیــرم کــه گوشــم بــه صــدا باشــد کــه وقتــی نزدیــک شــد، خــودم را روی 
ــرم و در  ــینم. منتظ ــی روم و می نش ــینم. راه م ــوار بنش ــه دی ــدازم و رو ب ــی بین صندل

ــود.  ــرار می ش ــدام تک ــن 13۶1 م ــم آن روز 17 بهم ذهن
**

ــردم.  ــگاه ک ــره ن ــد. از پنج ــی بلن ــاه، یک ــا کوت ــه ت ــد. س ــگ زدن ــح زود، زن صب
"فرشــید" بــود. در را بــاز کــردم و رفتــم پاییــن. هراســان بــود. رنــگ پریــده. وقتــی 

ــت:  ــد. گف ــی زد، می لرزی ــرف م ح
- دستگیری ها شروع شده... به هر کس می توانی خبر بده... 

و رفــت. شــانه هایش از گریــه یــا از تــرس می لرزیــد. چنــد روز پیــش او را 
دیــده بــودم. رفتــه بــودم ســراغش کــه اطالعــات مربــوط بــه بخــش را بگیــرم. او را 
از بخــش حزبــی محلــه مــا منتقــل کــرده بودنــد و قــرار بــود مــن جانشــینش شــوم. 
یکــی از دختر هایــش در را بــاز کــرد. رفــت تــو و خیلــی طــول کشــید تــا خــودش 
ــود. دختر هایــش  ــای ســفیدش ایســتاده ب ــار تویوت ــاط. کن ــرد تــوی حی ــرا ب آمــد. م
ــردم.  ــب ک ــد. تعج ــان می کردن ــد و نگاهم ــتاده بودن ــه ایس ــار در ورودی خان کن

ــود. گفــت:  ــی بخــش ب ــه مــن داد. اطالعــات حزب "فرشــید" پاکتــی را ب
- دیگــه نیــا اینجــا.. نیــا... مــا را می گیرنــد.... همــه را می کشــند.... همــه را 

می کشــند.... 
و حــاال داشــت می رفــت. آمــده بــودم تــوی کوچــه و نگاهــش می کــردم. 
ســرباالیی ها را نفــس زنــان می رفــت و آن استیشــن هنــوز روبــروی خانــه مــا پــارک 
بــود. چنــد مــاه بعــد "رضــا" در زنــدان بــه مــن گفــت نفــوذی حــزب در ســپاه بــوده 
و میدانســت از مــدت هاپیــش از داخــل آن خانــه مــا رازیــر نظــر داشــته اند. رحمــان 
ــود و لحظــه  ــدام نگــران حــال همســرم ب ــد؟ او کــه م ــن را می دانســت و نمی آم ای
لحظــه زندگــی مــرا می پاییــد، ایــن ماه هــای آخــر چــه شــد؟ چــرا خبــری نــداد بــه 
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ــا قــرص خــواب می خوابیــد، بیــدار  مــا؟ رفتــم بــاال. همســرم را کــه دیــر وقــت و ب
کــردم. خبــر را هــم گفتــم. مــوج نگرانــی صورتــش را گرفــت. مثــل بــرق پریــد. 

- ساعت چنده؟ منوچهر خان توی خیابان نماند.... 
ــزادی، آن  ــر به ــد - منوچه ــی نش ــان حزب ــت نفوذرحم ــی تح ــه حت ــرم- ک همس
مــرد مهربــان و آرام را ســخت دوســت داشــت. همیشــه آمــاده بــود کمکــش کنــد. 
ــن  زن و  ــک آئی ــر نی ــل امی ــم مث ــد او ه ــی می ش ــد ماه ــه چن ــاال ک ــاً ح مخصوص
بچــه اش را فرســتاده بــود آلمــان و در خانــه بــرادرش زندگــی می کــرد کــه از قضــا 
بــه منــزل مــا خیلــی نزدیــک بــود. دوبــاره زنــگ زدنــد. ایــن بــار ژیــال سیاســی بــود. 
منوچهــر و امیــر در یــک خانــه دوطبقــه و در همســایگی ژیــال زندگــی می کردنــد. 
ــود. فکــر  ــد، ژیــال متوجــه شــده ب ــر را بگیرن ــد منوچهــر وامی ــه بودن صبــح زود رفت
می کردمنوچهــر خانــه ماســت، و حــاال بــرای دادن خبــر آمــده بــود. بــه ژیــال گفتــم: 
- منوچهــر را بایــد ســاعت هشــت صبــح برداریــم. بــه او خبــر می دهیــم. تــو هــم 

بــه خانــه نــرو و چنــد روزی جــای دیگــر بــاش... 
ــه همســرم  ــود. ب ــور خــارج ش ــته از کش ــه توانس ــنیدم ک ــا ش ــت و بعد ه ــال رف ژی

ــم:  گفت
- ما هم باید برویم.... 

ــزادی  ــر به ــه منوچه ــت ب ــر وق ــا س ــد ت ــن می ش ــاده رفت ــرعت آم ــه س ــرم ب همس
ــت:  ــد. گف برس

- تو وسایل الزم را بردار. من به سرعت برمی گردم... 
ــران  ــت و نگ ــه داش ــم. او عجل ــم بروی ــا ه ــا ب ــد ت ــه بمان ــردم ک ــرار ک ــه او اص ب
منوچهــر بــود. رفــت. اول از همــه پاکــت اطالعــات بخــش را کــه هنوز وقــت نکرده 
بــودم بــاز کنــم، ریــز ریــز کــردم و بــه توالــت ریختــم. کتاب هایــی را کــه بــه نظــرم 
می رســید خطرنــاک اســت، پاســپورتم را کــه مهــر ســفر بــه شــوروی داشــت و یــادم 
نیســت چــه چیزهــای دیگــر را در یــک ســاک کوچــک گذاشــتم و بــه زیــر زمیــن 
ــه  ــادر متوج ــردم م ــعی ک ــتم. س ــی برداش ــاک کوچک ــتم. س ــاال برگش ــه ب ــردم. ب ب
نشــود. وســایل اولیــه ر ا تــوی ســاک ریختــم. فکــر کــردم بــروم و بــه دفتــر روزنامــه 
نامــه مــردم تلفــن بزنــم. ســاک در دســت بــه ســر خیابــان آمــدم. از تلفــن عمومــی 
دفتــر نامــه مــردم را گرفتــم کــه حاالبعــد از چندبــار جابجائــی درابتــدای خیابــان میــر 
دامــاد قــرار داشــت. مــن هــم چنــد مــاه بــود بــه آنجــا نمی رفتــم. روزنامــه نامــه مــردم 
توقیــف شــده بــودو مــرا کــه کاری نداشــتم بــه تشــکیالت فرســتاده بودنــد. معمــوالً 
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ــی  ــرد نا شناس ــی را ف ــا گوش ــود. ام ــن ب ــای تلف ــاس پ ــام عب ــه ن ــا ب ــی از بچه ه یک
برداشــت. فکــر کــردم شــاید آدم تــازه ای را آورده باشــند. عبــاس را خواســتم. وقتــی 
فــرد پشــت تلفــن پرســید: "کــدام عبــاس؟" فهمیــدم دفتــر را گرفته انــد. گوشــی را 
ــر  ــان منتظ ــار خیاب ــی کن ــم. مدت ــکار کن ــتم چ ــدم. نمی دانس ــرون آم ــتم و بی گذاش
ــه  ــروم. ب ــدون او ب ــود. نمی توانســتم ب ــا همســرم برســد، امــا از او خبــری نب ــدم ت مان

خانــه برگشــتم. 
***

هزاران بار از خودم پرسیده ام: 
- حماقت کردم؟ 

ــه راهــی  ــن بازگشــت مســیرم زندگــی ام را دیگــر کــرد. شــاید ب ــود، ای هرچــه ب
ــاً  ــودم. ســاعت دقیق ــم ب ــی زدم و منتظــر زن ــدم م ــه ق ــود.  در خان ــدر ب ــرد کــه مق ب
ــن 13۶1 در  ــح روز 17 بهم ــه 10 صب ــه ب ــت دقیق ــاعت بیس ــت. س ــده اس ــادم مان ی
خانــه مســکونی ام در کوچــه 55 پــالک 1۶ یوســف آبــاد را بــاز کــردم. هنــوز خانــه 
ــد. حتمــا زنــگ را زیــر  ــود. در را می کوبیدن ــده ب مــا نبــود. ده ســال از قســطش مان
پیچک هایــی کــه سراســر خانــه راپوشــانده بودنــد، پیــدا نمی کردنــد. وقتــی زنــگ 
راپیــدا نمی کردنــد از راهــروی کوتــاه تــو می آمدنــد و در آهنــی رامــی کوبیدنــد. 
در را بــاز کــردم. ســه نفــر لبــاس شــخصی بودنــد. عکــس مــرا در دســت داشــتند.

 - هوشنگ اسدی تویی؟ 
- بله. 

- برویم طبقه سوم. 
ــادر  ــاال. م ــم ب ــم رفتی ــا ه ــم. ب ــی می کنی ــوم زندگ ــه س ــا در طبق ــتند م ــی دانس م
همســرم کــه بــا مــا زندگــی می کنــد، مشــغول کارهــای معمــول روزمــره بــود. وارد 
شــدیم. در را بســتند و یکــی از آن هــا گفــت: "آمده ایــم شــما را بازداشــت کنیــم. 
همســرتان را هــم دســتگیر کرده ایــم. "کاغــذی را بــه مــن نشــان داد. روی آن اســم 
مــن و همســرم نوشــابه امیــری دیــده می شــد. لبــاس پوشــیده و آمــاده بــودم. شــلوار 
ــش.  ــادگار دارم ــه ی ــوز ب ــه هن ــگ ک ــم رن ــوه ای ک ــن قه ــوه ای. پیراه ــی قه مخمل
برایــم تنــگ شــده و مدلــش قدیمــی اســت. امــا همیشــه وســط پیراهن هایــم آویــزان 
ــر  ــدم. بناب ــرای تول ــه همســرم ب ــی و ژاکــت قهــوه ای هدی ــن کفــش مل اســت. پوتی
ایــن کاری نداشــتم. تنهــا کاری کــه کــردم و بعــد فهمیــدم اشــتباه هــم بــوده، ایــن 
بــود کــه کیــف پولــم را از جیــب شــلوارم در آوردم و روی میــز گذاشــتم. آن هــا 
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نخواســتند خانــه را ببیننــد. سرســری نگاهــی انداختنــد. بــا هــم بــه اتاقــی رفتیــم کــه 
هــم کتابخانــه بــود و هــم اتــاق کار مــن و همســرم. پنجــره اتــاق بــه خانــه مــادری 
شــیرین عبــادی مشــرف بــود. مــادر شــیرین بــا مــادر مــا دوســت بودنــد و از پنجــره 
ــرار داشــت کــه  ــی ق ــن خال ــه آن هــا یــک زمی ــار خان ــد. کن ــا هــم حــرف می زدن ب
درخــت انجیــر وحشــی در آن روییــده و بــزرگ شــده بــود. زمســتان وقتــی بــرف بــر 
درخــت کهنــه انجیــر می نشســت، منظــره زیبایــی بــه وجــود مــی آورد. یــک پیــکان 
ــد. بعــداً "رضــا"  ــارش راه می رفتن ــد نفــر کن ــود و چن ــی ایســتاده ب ــن خال ــار زمی کن
بــه مــن گفــت آن هــا مامورانــی بودنــد کــه خانــه را در محاصــره داشــتند. خانــه قبــاًل 

شناســایی شــده و همــه راه هــای فــرار را هــم مســدود کــرده بودنــد. 
همان فرد که حتما رئیس تیم دستگیری بود، پرسید: 

- اسلحه ها کجاست؟ 
خندیدم. پرسید: 

- ما را مسخره می کنی؟ 
گفتم: 

- نه. اسلحه ها منتظر شماست. 
و جا خودکاری روی میز کار را نشان دادم. 

گفت: 
- اسلحه ها را پیدا می کنیم. چیزی می خواهی بردار. باید برویم. 

ــا  ــت، برداشــتم. آن ه ــه خــواب نمی رف ــا ب ــدون آن ه داروهــای همســرم را کــه ب
هیــچ چیــز از خانــه مــن برنداشــتند. مطلقــا هیــچ چیــز. راه افتادیــم. مــادر کنــار در 

ــت و پرســید:  ــا را گرف ــوی آن ه جل
- بچه مرا کجا می برید؟ 

همان فرد گفت: 
- دو تا سوال داریم، دو سه ساعت بعد بر می گردیم. 

گفتم: 
ــی گــردم. اگــر کودتاچــی  ــا بچه هــای ســپاه باشــند، برم - مادرجــان اگــر این ه
ــر آمریــکا می میــرم.  ــا شــعار مــرگ ب ــه نوشــابه بگــو مــن ب باشــند برنمــی گــردم. ب
بغــض مــادر ترکیــد و گریــه تلخــی را شــروع کــرد. چشــمان خیســش را بوســیدم. 
ــن  ــا را پایی ــت. پله ه ــگاه اس ــن ن ــردم آخری ــر می ک ــم. فک ــه انداخت ــه خان ــی ب نگاه
آمدیــم و از خانــه خــارج شــدیم. تــوی کوچــه دو پیــکان مقابــل پارکینــگ ایســتاده 
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بودنــد. یکــی از آن هــا پــر بــود. سرنشــینان دومــی پیــاده شــده بودنــد و راه می رفتنــد. 
ــتند.  ــم نشس ــرف و آن طرف ــن ط ــر ای ــاندند. دو نف ــب نش ــی عق ــط صندل ــرا وس م
نمی دانــم چــرا در کوچــه کســی نبــود. پیــکان کــه حرکــت کــرد، دیــدم از پاییــن 
کوچــه پیــکان دیگــری بــه حرکــت در آمــد و وقتــی به ســر کوچــه رســیدیم، پیکان 
چهــارم هــم کــه مراقــب آنجــا بــود راه افتــاد. وقتــی بــه خیابــان می پیچیدیــم بــرادرم 
ــا اتومبیلــش وارد کوچــه مــا شــد. بــه ســمت پاییــن خیابــان  خســرو را دیــدم کــه ب
ــمت  ــه س ــکان ب ــگ پی ــدان فرهن ــر از می ــم و پایین ت ــت کردی ــاد حرک ــف آب یوس

چــپ پیچیــد. 
بــه آدم هــا نــگاه می کــردم کــه در ایــن صبــح زمســتانی بــه دنبــال زندگــی خــود 
ــار اول  ــتند. ب ــکان می نگریس ــن پی ــافران ای ــه مس ــته ب ــمان خس ــا چش ــد و ب می رفتن
ــا از انقــالب  ــار حــس دیگــری داشــتم. م ــن ب ــا ای ــود کــه دســتگیر می شــدم، ام نب
دفــاع می کردیــم و ایــن دســتگیری یــا توســط "متحــدان" مــا بــود کــه یکــی دو روز 
بعــد تمــام می شــد، یــا کودتــای آمریکایــی موفــق شــده بــود کــه در کنــار دیگــر 
مدافعــان انقــالب بــا شــعار مــرگ بــر آمریــکا جلــوی جوخــه آتــش می ایســتادیم. 
ایــن افــکار در ســرم می چرخیــد و دیوار هــا را نــگاه می کــردم کــه پــر از شــعارهای 
روز بــود. آخریــن شــعاری کــه قبــل از پیچیــدن بــه خیابــان ولیعصــر دیــدم ایــن بــود: 

- مرگ بر داشناک ها عوامل.... 
رئیس تیم دستگیری که حاال کنار راننده نشسته بود، ناگهان پرسید: 

- داشناک ها را می  شناسی... 
گفتم: 

- بله، فاشیست های ارمنی.. 
دستش را پشت سرم گذاشت. گفت: 
- حاال خفه شو و سرت را بکن زیر. 

ــرم  ــت روی س ــل ک ــزی مث ــار داد. چی ــن فش ــه پایی ــرم را ب ــت س ــا می توانس و ت
انداخــت. همــه جــا ســیاه شــد. 

صدایش را می شنیدم: 
- ایــن کارو می کنــم تــا مــردم امثــال تــو رو را نبینــن... اگــر بدوننــد کــی هســتین 

تیکــه پــاره تــون می کنــن... 
از   همان زیر گفتم: 

- ما مدافع انقالبیم. شما معلوم نیست کی هستین.... 
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ــر  ــه زی ــتر ب ــرم را بیش ــتی س ــنیدم. دس ــا را ش ــی آن ه ــته جمع ــده دس ــدای خن ص
فشــار داد. احســاس می کــردم بــه شــرق می رویــم. وقتــی ســرم را بــه زیــر صندلــی 
کردنــد، دیــدم کــه اتومبیــل بــه خیابــان تخــت طــاووس )مطهــری( پیچیــد. بعد هــا 
ــاد  ــرت آب ــادگان عش ــه پ ــده ها را ب ــتگیر ش ــه دس ــح هم ــه آن روز صب ــتم ک دانس
برده انــد.   همــان پــادگان کــه روز 22 بهمــن آنجــا اســلحه بــه دســت حضــور داشــتم. 
خیلــی زود رســیدیم. اتومبیــل ایســتاد. کــت را از روی ســرم برداشــتند. دســتی ســرم 
ــتند  ــه ای بس ــا پارچ ــمانم را ب ــردارم. چش ــم را ب ــت عینک ــی گف ــاال آورد. صدای را ب
ــدم.  ــنا ش ــم بند آش ــا چش ــار ب ــن ب ــرای اولی ــد. ب ــم کردن ــت آن را محک ــره پش و گ
در زنــدان شــاه چنیــن چیــزی ندیــده بــودم. معمــوال کــت زندانــی را روی ســرش 
می انداختنــد تــا جایــی را نبینــد. در زنــدان اهــواز هــم بــرای چنــد ســاعت کیســه ای 
پالســتیکی بــه ســرم کشــیده بودنــد. یکــی از پاســدار ها کیســه داروی همســرم را از 
مــن گرفــت، گوشــه ژاکــت قهــوه ای رنگــم را کشــید. از دو ســه پلــه بــاال رفتیــم و 
ــزرگ باشــد. صــدای همهمــه  ــد ب وارد محوطــه ای شــدیم. احســاس می کــردم بای
ــم  ــی را مجس ــای جنگ ــی از فیلم ه ــه یک ــتم صحن ــید. می توانس ــوش می رس ــه گ ب
کنــم کــه در آن عــده زیــادی زندانــی در یــک ســالن بــزرگ منتظــر فرســتادن بــه 
جایــی هســتند. بعد هــا یــاد گرفتــم چطــور از زیــر چشــم بند حداکثــر دیــد ممکــن 
ــه  ــتم. ب ــم نداش ــک ه ــدم. عین ــم را می دی ــر پای ــق زی ــم. در آن دقای ــته باش را داش
زحمــت تشــخیص مــی دادم کــه از کنــار تعــداد زیــادی ســاک و بســته رد می شــوم. 
مــرا جایــی کنــار دیــوار نشــاندند. رفتنــد. در میــان همهمــه صــدای رحمــان هاتفــی 
را شــنیدم. بلنــد حــرف مــی زد و مثــل اینکــه بــه پرســش هایی جــواب مــی داد. از او 

ــت:  ــیدند و او می گف ــپ می پرس ــین تای ــک ماش ــاره ی درب
- روزنامه نویسم. مال خودم است. 

ــع نمی دانســتم او  ــی را شــنیدم. در آن موق ــی خدای ــد از او صــدای نگــران عل بع
ــن  ــم ای ــوده و گمان ــان ب ــد در کیه ــره ســازمان نوی یکــی از اعضــای گــروه ســه نف
ــه  ــا رحمــان هوادارحــزب اســت. متوجــه شــدم دامن ــل نزدیکــی ب ــه دلی ــود کــه ب ب
دســتگیری خیلــی وســیع اســت. مــدام ایــن اندیشــه در مــن قــوت بیشــتری می گرفت 
کــه کودتــای آمریکایــی ســرانجام موفــق شــده و همــه مدافعــان انقــالب را دســتگیر 
ــی طــول نکشــید  ــم. خیل ــاده آن بودی ــود کــه همیشــه آم ــن خطــری ب ــد. ای کرده ان
کــه مــرا بــه اســم صــدا زدنــد. بلنــد شــدم. کســی گوشــه کاپشــنم را گرفــت و مــرا 
ــا را  ــد م ــدم دارن ــه ش ــم. متوج ــن رفتی ــا پایی ــان پله ه ــم از   هم ــاز ه ــرد. ب ــود ب ــا خ ب
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ــتم  ــا توانس ــودم. از روی صدا ه ــا نب ــد. تنه ــن می کنن ــد استیش ــی مانن ــوار اتومبیل س
فریــدون فــم تفرشــی، فاطمــه ایــزدی و مهــدی حســنی پــاک را بشناســم. اتومبیــل 
ــد در شــرق تهــران باشــیم. ســعی  ــی بای ــوز فکــر می کــردم جای حرکــت کــرد. هن
ــا  ــردم م ــان می ک ــم. گم ــا می روی ــه کج ــم ب ــل بفهم ــت اتومبی ــردم از حرک می ک
را بــه اویــن می برنــد. تالشــم بی فایــده بــود و مســیر را گــم کــردم. بــاز هــم خیلــی 
طــول نکشــید تــا بــه جایــی رســیدیم. پــس اویــن نبــود. باید مــا را بــه کمیته مشــترک 
آورده باشــند. روز فتــح کمیتــه مــن هــم در میــان کســانی بــودم کــه بــه ایــن زنــدان 
ــی بهمــن 1357 کــه همــراه  ــد. آن روز آفتاب ــد و آن را گرفتن مخــوف یــورش بردن
افــراد مســلح وارد کمیتــه مشــترک شــدم، بــر خــالف دیگــران کــه بــه دنبــال کشــف 
ــان  ــه در زم ــلول هایی را ک ــتم و س ــن می گش ــد، م ــکنجه بودن ــایل ش ــلحه و وس اس
ــدان را گشــتم و  ــاً تمــام زن ــود کــه تقریب ــن ب ــدا می کــردم. ای ــودم، پی شــاه در آن ب
حــاال آن را بــا چشــم بســته می شــناختم. دقایقــی طــول کشــید تــا در بــزرگ کوچــه 
شــرقی زنــدان بــاز شــد.   همــان کوچــه پــر هیاهــو کــه شــمال آن بــه خیابــان فروغــی 
می رســد، جنوبــش بــه جلــوی پســتخانه مرکــزی مــی رود و همیشــه پــر از هیاهــوی 
عریضــه نویســانی اســت کــه ماننــد شــخصیت رمان هــای مارکــز روی ماشــین های 

ــد.  ــر قدیمــی خــود می کوبن تحری
*

ــد  ــاه بع ــد م ــه چن ــا ک ــان ج ــتد.   هم ــری می ایس ــان دراز آج ــل در آن خیاب اتومبی
2۴ ســاعت پیکــر بی جــان رحمــان در گوشــه اش افتــاده بــود. مــا را یکایــک پیــاده 
ــدر و شــماره شناســنامه را  ــام پ ــد. اســم، شــهرت، ن ــه اتاقــی می برن ــد. مــرا ب می کنن
ــدان  ــد. یــک شــلوار و پیراهــن زن ــد بررســی می کنن ــوم اســت دارن می پرســند. معل
ــن را  ــوراب و کاپش ــش و ج ــلوار و کف ــم. ش ــا را می پوش ــد. آن ه ــن می دهن ــه م ب
می گیرنــد. پیراهــن و ژاکتــم را روی لبــاس زنــدان می پوشــم. شــلوار گشــاد اســت 
ــاق  ــت. از ات ــر اس ــم بزرگ ت ــماره از پای ــه دو ش ــی کهن ــد. دمپای ــم می افت و از پای
ــرای  ــی دارم و ب ــر م ــد. چشــم بند را ب ــاق دیگــری می برن ــه ات ــد و ب ــم می آورن بیرون
ــدی  ــی، لبخن ــش توپ ــا ری ــاق ب ــردی چ ــم. م ــلیمانی را می بین ــرادر س ــار ب ــن ب اولی
همیشــه بــر لــب. آچــار فرانســه آن زنــدان. پالکــی بــه گردنــم می اندازنــد و بــرادر 
ــان  ــه دادگاه انقــالب در خیاب ــرد. ســال ها بعــد کــه ب ــد عکــس می گی ســلیمانی چن
معلــم رفتــه بــودم تــا اجازه خــروج از کشــور بگیــرم و دادیــار پرونــده ام را آورد، آن 
عکــس را دیــدم. جوانــی 32 ســاله بــا موهــای یــک دســت ســیاه، ســبیل پــر پشــت و 
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چهــره ای شــاداب. لبخنــد عجیبــی بــر لــب. در آن لحظــه شــوم بــه چــه می خندیــدم؟ 
برادرســلیمانی دســت می بــرد و از تــوی ســبد بزرگــی، چشــم بندی را جــدا 
می کنــد و می دهــد بــه مــن. برزنتــی اســت و زبــر. چشــمی ها را طــوری پرکرده انــد 
کــه حدقــه چشــم را می پوشــاند. چشــم بند را می بنــدم و بــرادر ســلیمانی محکمــش 
می کنــد. واقعــاً دارم کــور می شــوم. کســی گوشــه ژاکتــم را می گیــرد. هنــوز 
ــت  ــا دس ــدان، نگهبان ه ــن زن ــاه، در همی ــان ش ــم. زم ــن کار را نمی دان ــای ای معن
ــم. در  ــی را نمی بین ــت و جای ــم اس ــم بند محک ــد. چش ــد و می بردن ــا را می گرفتن م
تیرگــی مطلــق حرکــت می کنــم. مــن کــه هیــچ وقــت »گــوش« خوبــی نداشــته ام، 
عمــالً در تاریکــی گــم می شــوم. یــادش بخیــر رحیــم عراقــی کــه گوش هایــش از 
چشــم هایش بیشــتر کار می کــرد و در زمانــی کــه بــا هــم در ســلول جمعــی بودیــم، 
ــرای مــا شــرح مــی داد. حتــی نگهبان هــا را  همــه صداهــای بیــرون را "می دیــد" و ب

ــا می شــناخت.  ــی آن ه از صــدای دمپای
در تاریکــی ناگهــان زمیــن می خــورم. بــه زحمــت برمــی خیــزم. نگهبــان اولیــن 

ــد:  ــرار می کن ــم بند را تک ــتفاده از چش درس اس
- چشم بند را آن قدر باال بزن که زیر پایت را ببینی.... 

همیــن کاررا می کنــم. می رویــم. زیــر پایــم را تــا جایــی کــه چشــم کار 
ــه  ــو میل ــایه مح ــم و س ــد می کن ــرم را بلن ــتیم. س ــی می ایس ــم. جای ــد، می بین می کن
ــیم،  ــت می رس ــه زیرهش ــد. ب ــر می دهن ــی دیگ ــل نگهبان ــرا تحوی ــم. م ــا را می بین ه
ــلولی  ــه س ــرا ب ــرم م ــم. منتظ ــد می روی ــل بن ــه داخ ــم و ب ــی می گذری از دری آهن
ببرنــد، امــا چنــد قــدم جلو تــر کنــار پتویــی کــه روی زمیــن افتــاده اســت، متوقــف 

نگهبــان می گویــد:  می شــویم. 
- از ایــن پتــو بیــرون نمیــری. میتونــی رو بــه دیــوار چشــم بندت را بــاال بزنــی. هــر 

وقــت کار واجــب داشــتی، دســتت را بیــار بــاال. 
بعــد  پتــو می ایســتم.  می گویــد و مــی رود. دمپایــی را در مــی آورم و روی 
ــگ  ــوار کــرم رن ــم. دی ــاال می زن ــم و چشــم بند را ب ــوار می کن ــه دی می نشــینم. رو ب
ــن  ــم مطمئ ــتم. می خواه ــترک هس ــه مش ــه در کمیت ــدارم ک ــک ن ــت. ش ــنا اس آش

ــد.  ــان می آی ــرم. نگهب ــاال می ب ــتم را ب ــوم. دس ش
- چکار داری؟ 

- دستشویی. 
- پاشو... 
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را  ژاکتــم  می کنــد، گوشــه  را محکــم  نگهبــان چشــم بندم  می شــوم.  بلنــد 
می گیــرد و می بــرد. توالــت بندهــای کمیتــه مشــترک در دو ســمت چــپ و راســت 
ــو.  ــم ت ــه آنجــا می رســیم. می روی ــگ ســبز چــرک. ب ــه رن ــرو اســت ب ــای راه انته

- چشم بندت را بردار. کارت که تمام شد در بزن. 
چشــم بند را برمــی دارم. عینکــم را می زنــم. بــه پنجــره و درهــای توالــت و 
ــم.  ــترک را می بین ــه مش ــار کمیت ــن ب ــرای چندمی ــه، ب ــم. بل ــگاه می کن ــویی ن دستش
ســه بــار دســتگیری در زمــان شــاه، یــک بــار در روز فتــح کمیته هــا و حــاال. صورتــم 
ــاز  ــم. در ب ــم را می زن ــم و عینک ــک می کن ــم خش ــه پیراهن ــا گوش ــویم. ب را می ش
می شــود و نگهبــان را می بینــم. پســر بســیار جوانــی اســت بــا صــورت پــر و ســرخ. 
ــا  ــابق م ــه س ــرک محل ــای ت ــد از بچه ه ــی می توان ــی بفهم ــگاه می توان ــک ن ــا ی ب

ــم:  ــار می پرس ــد. بی اختی ــبیل باش سلس
- اینجا کجاست؟ 

می گوید: 
- بند 2000 اوین... 

می خندم: 
- از کی اوین به میدان توپخانه آمده....؟ 

از حرف من عصبانی می شود: 
- خفه شو... چشم بندتو بزن.. 

ــی  ــدای اذان برم ــع ص ــن موق ــم. در همی ــی گردی ــد برم ــه بن ــم. ب ــم بند می زن چش
ــد و روی  ــو انداخته ان ــرو را پت ــر راه ــه سرتاس ــم ک ــم بند می بین ــر چش ــزد. از زی خی
همــه آن هــا پــر اســت. بعد هــا می فهمــم دســتگیری را از ۴ صبــح شــروع کرده انــد. 
حــاال کــه ظهــر اســت، همــه ســلول ها و پتوهــای بنــد 1 کمیتــه مشــترک پــر اســت. 

ــم.  ــع کن ــکارم را جم ــد اف ــرم. بای ــت هایم می گی ــان دس ــرم را می ــینم و س می نش
اذان و دعــا تمــام می شــود. صــدای رحیــم عراقــی را می شــنوم کــه دارد بــا   همــان 
پاســدار کــه بعــداً می فهمــم اســمش "بــرادر ســعیدی" اســت، صحبــت می کنــد و بــا 

صــدای بلنــد می گویــد: 
- ما جاسوس نیستیم... 

 بــوی غــذا بلنــد می شــود و اولیــن ناهــار را می آوردنــد. پلــو مــرغ بســیار 
خوشــمزه ای اســت. در یــک ظــرف پالســتیک بــا قاشــق و لیــوان قرمــز پالســتیکی. 
ــت  ــل همیشــه کــه دروضعی ــم. مث ــی زن ــی نشــینم. چشــم بندم راباالم ــه دیوارم رو ب
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ــورم.  ــه می خ ــا ت ــس ت ــک نف ــذا را ی ــم، غ ــوردن می افت ــه خ ــی ب عصب
*

ــدای  ــت. ص ــن اس ــدای پوتی ــم. ص ــم می کن ــم بند را محک ــد. چش ــدا می آی ص
دمپایــی نیســت. هنــوز ایــن دو صــدا برایــم معنــای متفاوتــی ندارنــد. بعد هــا همیشــه 
ــا  ــی مختلــف داشــت، ام ــن معان ــد. صــدای پوتی ــن بیای ــم صــدای پوتی آرزو می کن
فقــط صــدای دمپایــی بــود کــه بــه شــکنجه گاه می رســید: ســلولی دو در کــه 

ــه.  ــی از ســقف آویخت ــی، و طناب ــای خون ــا دیواره ــود، ب زیرهشــت ب
- پاشو... 

نگهبان است. 
ــم.  ــن می روی ــا پایی ــرد. از پله ه ــد و می ب ــم را می کش ــه ژاکت ــوم. گوش ــا می ش پ
ــی. از  ــخ می زن ــم. ســرمایی در هواســت کــه ی ــم. از در می گذری ــه چــپ می پیچی ب

ــا پلــه.  حیــاط مثلثــی می گذریــم. دو ت
- مواظب باش... 

ــوز ســتاره های  ــن کــه گیجــم و هن ــن نخــورم. م ــد زمی ــد. مواظبن ــدر مهربانن چق
تــوی ســرم می چرخنــد و گونــه ام می ســوزد. مــن کــه هنــوز تــه دلــم امیــدی دارم. 

- تحلیل حزب... تحلیل حزب... 
ــم را  ــه ژاکت ــرد. گوش ــم می گی ــد تحویل ــان بن ــیم. نگهب ــت می رس ــر هش ــه زی ب

می بــرد:  و  می کشــد 
- دستشویی داری برو، تا صبح خبری نیست... 

- کاری ندارم... 
کنــار پتــو   رهایــم می کنــد و مــی رود. دمپایی هــا را در مــی آورم. روی پتــو 
می نشــینم. دراز می کشــم. چشــم بند پــدر چشــم ام را در آورده اســت. رو بــه دیــوار 

می چرخــم. چشــم بند را بــاال می زنــم. 
- همسرم کجاست االن؟ روی یکی از این پتو ها؟ 

- نه او که حزبی نبود و نشد. 
- در کودتای آمریکایی همه را می گیرند. 

ــام  ــا ن ــارا. ب ــور خ ــتادیوم. ویکت ــتار در اس ــا. کش ــم. آن فیلم ه ــیلی می افت ــاد ش ی
ــد.  ــیاوش می آی ــان س ــم های گری ــارا چش ــور خ ویکت

- چرا گریه می کرد؟ خبر داشت؟ 
**
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جمعــه 15 تیــر 13۶1 مثــل هــر جمعــه رفتــه بودیــم کــوه. گــروه کوچکی داشــتیم: 
منوچهــر بهــزادی کــه عاشــق کــوه بــود. امیــر نیــک آئیــن و دو دختــری کــه عیــن 
دخترهــای مــا بودنــد: بی بــی دختــر ســیاوش کســرایی کــه بــه او می گفتیــم "هاپــو" 
از بــس کــه نــق مــی زد و بــه هــر چیــز اعتــراض داشــت و روشــنک دختــر نصــرت 
الــه نــوح کــه مثــل "گربه" هایــش چشــم های آبــی داشــت و مهربــان و آرام بــود. آن 
روز منوچهــر دیــر آمــد. صورتــش گرفتــه بــود. امیــر هــم ســخت غمگیــن می نمــود. 
ــه میدانگاهــی درکــه رســیدیم. مثــل همیشــه مینــی بوس هــا  ســاکت تر از همیشــه. ب
می ایســتادند و مســافران را پیــاده می کردنــد. ناگهــان چنــد اتومبیــل پیدایشــان شــد. 
عــده ای بــا اســلحه از آن بیــرون ریختنــد. راه را بســتند. اولیــن دختر هــا و پســرهای 
ــگ  ــداق تفن ــا قن ــرد. او را ب ــراض ک ــری اعت ــد. دخت ــان را گرفتن ــر راه ش ــوان س ج

نقــش زمیــن کردنــد. بــه امیــر نــگاه کــردم. چشــم هایش پــر اشــک بــود. گفــت: 
- بــه مــا کــه نمی رســد. امــا اگــر شــما روزی بــه قــدرت رســیدید، هیــچ چیــز را 

بــا زور بــه مــردم تحمیــل نکنیــد. هیــچ چیــز را، حتــی بهترین هــا را.... 
راه افتادیــم. کوچــه باغ هــا را بــاال رفتیــم. مســیر درکــه شــلوغ تر از همیشــه بــود. 
آفتــاب زیبایــی می درخشــید و در کــوه پــر بــرف منعکــس می شــد. منوچهــر 
ــه  ــت و ب ــی گش ــی برم ــد. گاه ــش را می پایی ــدام اطراف ــود. م ــرب ب ــخت مضط س
پشــت ســرش نــگاه می کــرد. آخــر ســر هــم تــاب نیــاورد و گفــت برمــی گــردد. مــا 
هــم برگشــتیم. وقتــی منوچهــر را ســر   همــان کوچــه همیشــگی در تــاب خیابــان مــال 
صــدرا پیــاده کردیــم و قــرار یکشــنبه صبــح را گذاشــتیم، نمی دانســتم دیــدار بعــدی 
در شــکنجه گاه اســت. مــن، هنــوز رانندگــی بلــد نبــودم. همســرم کــه همیشــه نگرانم 
بــود و همراهــی ام می کــرد، هــر صبــح مــرا می رســاند. ســر راهــم منوچهــر را برمــی 
ــارا آنجــا می گذاشــت.  ــم، همســرم م ــه مــردم می رفت ــر نام ــه دفت ــا مــن ب داشــتیم. ت
بعــد هــم کــه مــن بــه دفتــر نامــه مــردم نمی رفتــم، منوچهــر را هــر جــا می خواســت 

می رســاند و بعــد برمــی گشــت دنبــال زندگیــش. 
ــود. ســخت غمگیــن و  ــا ب ــه م ــه رســیدیم، ســیاوش کســرایی خان ــه خان  وقتــی ب

ــا رســیدیم پرســید:  افســرده. ت
- چه خبر؟ 

ــه او  ــزون ب ــان و مح ــد مهرب ــا آن لبخن ــود و ب ــاکت ب ــه س ــل همیش ــه مث ــر ک امی
ــت:  ــت وگف نگریس

- هیچ.... 
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ــودم.  ــده ب ــری نداشــتم. رحمــان را هــم دو ماهــی می شــد، ندی مــن هــم کــه خب
او مرتــب بــه مــا ســر مــی زد. تــازه متوجــه شــدم کــه بــه طــور عجیبــی از او خبــری 

نیســت. ســیاوش انــگار افــکار مــرا خوانــده باشــد، پرســید: 
- از رحمان چه خبر داری؟ 

گفتم: 
- هیچ... 

گفت: 
- نمیدانی کجاست؟ 

جواب دادم: 
- معموالً به خانه اش تلفن می زنم... 
- برو ببین می توانی خبری بگیری. 

ــود.  ــران ب ــه نگ ــل همیش ــرم مث ــادم. همس ــتم و راه افت ــی را برداش ــی دو ریال قوط
ــت:  ــی گف ــم، بی ب ــه رفتی ــه را ک ــرباالیی کوچ ــرد. س ــم ک ــی را همراه بی ب

- پــدرم ایــن روز هــا حالــش خیلــی بــد اســت. شــب ها راه مــی رود. روز هــا گریــه 
می کنــد. خبــری شــده؟ 

خبری نداشتم. هیچ خبری. اوضاع به نظرم کاماًل عادی بود. گفتم: 
- فکر نمی کنم... شاید سیاوش دوباره عاشق شده... 

و هر دو خندیدیم. 
ــگ زد  ــن زن ــم. تلف ــان را گرفت ــه رحم ــماره خان ــیدیم. ش ــی رس ــن عموم ــه تلف ب

ــداد.  ــواب ن ــی ج ــرر، و کس مک
دوباره گرفتم. جوابی نیامد. برگشتیم. سیاوش در را باز کرد: 

- چه خبر...؟ 
- هیچ. خانه نبود. تلفن جواب نمی داد. 

رفتیم تو، سیاوش نشست و ناگهان گفت: 
- می ترسم... 

و ســخت و تلــخ گریســت. دیــدم کــه چشــم های امیــر پــر از اشــک شــد. بی بــی 
ــم  ــاال ه ــتم. ح ــه نمی دانس ــود؟ در آن لحظ ــده ب ــر ش ــه خب ــه. چ ــر گری ــم زد زی ه
ــتم.  ــردم، نمی دانس ــرور می ک ــته ها را م ــتم گذش ــوار داش ــه دی ــو رو ب ــه روی پت ک
ــاز  ــوده ام. ازآغ ــر ب ــن بی خب ــا و م ــی خبر ه ــوده، خیل ــا ب ــه خبر ه ــتم ک ــا دانس بعد ه
ســال، حلقــه محاصــره مــدام تنگ تــر شــده اســت. در زنــدان می شــنوم کــه 
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ــه  ــده واز خان ــام می ش ــی تم ــات سیاس ــای هی ــه اعض ــت جلس ــر هروق ــای آخ ماهه
بیــرون می آمده انــد، خانه هــای "امــن" را درمحاصــره ســپاه می دیده انــد. حتــی 

می کرده انــد.  روشــن  را  ســپاه چراغ هایشــان  اتومبیل هــای 
سال ها بعد بهروز مطلب زاده د ر آلمان می گوید: 

ــا هــزار  ــم، متوجــه شــدم تحــت نظــر اســت. ب ــه یــک محــل امــن رفت ــی ب - وقت
زحمــت از حلقــه مراقبــت گریختــم و خــودم رابــه کیانــوری رســاندم. ماجــرا را کــه 

شــنید، روی زمیــن دراز کشــید و گفــت: 
- مادر قحبه ها همه جا را بهم وصل کرده اند. 

ســال ها بعــد می فهمــم حــزب از نزدیکــی دســتگیری ها باخبــر شــده اســت. 
ــره دســتگیری  ــار صــد نف ــد. لیســت چه ــار هشــدار رســمی داده ان شــوروی ها دو ب
بدســت حــزب رســیده اســت کــه مــن هــم در آن بــوده ام. امــا کســی بــه مــن نگفــت. 
رحمــان هــم حتــی نگفــت. شــاید ســیاوش و امیــر ایــن خبر هــا را داشــتند. شــاید هــم 
ــرد و  ــاک ک ــک هایش را پ ــر اش ــد. امی ــراس بودن ــا دره ــی فض ــتند و از تیرگ نداش
ســیاوش را دلــداری داد. از پــس آن ابــر تیــره گریــه، لبخنــد همیشــگی ســیاوش ســر 
ــه زندگــی می تابیــد.  بــرآورد کــه انــگار ســبیل های پــر پشــتش را جــال مــی داد و ب

ــت:  ــرود. گف ــت ب ــود و می خواس ــاب ب ــیاوش بی ت ــاال س ح
- بروم یکی دو جا خبر بگیرم... 

برخاســت و بــا بی بــی بــه راه افتادنــد. همــراه آن هــا پاییــن آمــدم. تــوی راه پله هــا 
پرسیدم: 

- خبری شده سیاوش؟ 
خیلی معنادار از من پرسید: 

- تو چیزی نشنیده ای؟ 
گفتم: 
- نه... 
گفت: 

- رحمان را پیدا کن... او خبر ها را دارد... 
همدیگــر را بوســیدیم و ســیاوش رفــت. هیــچ کــدام نمی دانســتیم ایــن آخریــن 

دیــدار اســت. بــاال آمــدم. امیــر هــم ســخت آشــفته بــود. گفتــم:  
- اگر خبری هست به من هم بگو.... 

ــاک  ــد پ ــک می ش ــس اش ــت خی ــاز داش ــه ب ــم هایش را ک ــت. چش ــزی نگف چی
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کــرد. خداحافظــی کــرد و رفــت. او را یــک ســال بعــد روز مالقــات همگانــی دیدم. 
ســال ها بعــد، خیلــی ســال بعــد؛ همســر مهــدی حســنی پــاک در غربــت باچشــمان 
ــب  ــش مرت ــن وزن ــک آئی ــر نی ــی آورد. امی ــر م ــه خاط ــا را ب ــن روز ه ــان همی گری

ــت.  ــته اس ــدام می گریس ــر م ــد و امی ــا بوده ان ــان آن ه میهم
**

ــه  ــم بند را ک ــای چش ــی دارم. ج ــم بند را برم ــردم. چش ــی گ ــوار برم ــه دی  رو ب
ــم.  ــا دســت می مالــم و چشــم هایم را می بنــدم. بایــد ســعی کنــم بخواب می ســوزد، ب
را روی آن می گــذارم.  بالشــی درســت می کنــم. ســرم  ژاکتــم  و  دمپایــی  از 
لبخنــد همســرم  بــا  از جایــی می آیــد و  امیــد دوری  چشــم هایم را می بنــدم. 

می آمیــزد: 
- اگــر راســت گفتــه باشــند و بچه هــای ســپاه باشــند، صبــح آزادمــان می کننــد... 
این هــا در مبــارزه بــا امپریالیســم متحــد مــا هســتند... ســپاه... متحــدان مــا... 

دموکرات هــای انقالبــی... آزادی... لبخنــد همســرم... اشــک های ســیاوش... 
دستی به شانه ام می خورد. از رویا به واقعیت پرتاب می شوم. 

- چشم بندت را سفت کن... 
چشم بند را سفت می کنم. می نشینم. 

- پاشو... 
صدایی جدید است. بلند می شوم. 

- برو دستشویی. بجنب اگر نمی خواهی وقت نماز بگذرد... 
پــس بایــد صبــح زود باشــد. ژاکتــم را می پوشــم و مــی روم دستشــویی. صورتــم 
را می شــویم. بــا پاییــن پیراهنــم صورتــم را خشــک می کنــم. عینکــم را برمــی دارم. 

ــد:  ــم. می گوی ــرون می آی ــم و بی ــم بندم را می زن چش
- پس اهل نماز نیستی... 

ــی را  ــم دمپای ــیم و می خواه ــا می رس ــو. ت ــرف پت ــم ط ــم. می روی ــی نمی ده جواب
در بیــاورم، کســی گوشــه کاپشــنم را می گیــرد و می بــرد. راهــی اســت کــه ناچــار 
ســال ها بعــد بایــد بــروم و بیایــم. مانــع آهنــی. زیــر هشــت. مانــع دوم آهنــی. حیــاط. 
ــرادران  ــه ب ــه. هم ــا پل ــرزد. دو ت ــم می ل ــد. دل ــخ می زن ــم ی ــتانی. پا های ــوز زمس س

نگــران ایــن دو تــا پلــه هســتند: 
- مواظب باش... 

هستم. در آهنی. دست چپ. پله ها. دست راست. در. اتاق بزرگ. 
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- برو بشین تا بازجوت بیاد... 
چشــم بند را بــاال می کشــم و هنــوز ننشســته صــدای خــش خــش دمپایــی می آیــد. 
می نشــینم و چشــم بند را می زنــم. در بــاز می شــود. شــمایید کــه می آییــد تــو 

بــرادر حمیــد. 
- حاضری؟ 

می گویم: 
- سالم.. 

جواب می دهید: 
- سالم و زهرمار.... حتما خوب خوابیدی.... 

منتظر جوابم نمی شوید. 
- من اصاًل نخوابیدم... تمام شب پرونده ات را می خواندم و منتظرت بودم... 

ــی  ــودکار آب ــک خ ــا ی ــی ب ــته صندل ــد روی دس ــذ می گذاری ــته کاغ ــک دس ی
ــم.  ــی بنویس ــودکار آب ــا خ ــتم ب ــت نداش ــت دوس ــچ وق ــک. هی بی

- می نویســی... کامــل بــا ذکــر جزئیــات... از روزی کــه دنیــا اومــدی تــا حــاال... 
مــا همــه چیــزو می دونیــم، امــا خــودت بایــد بنویســی.... 

ــوز  ــد. هن ــانه ام می گذاری ــتتان را روی ش ــرم. دس ــت س ــد پش ــد. می آیی می گویی
شــما را ندیــده ام و ســعی می کنــم مجســمتان کنــم. دســتتان را برمــی داریــد. صــدای 
ــاز می شــود. در بســته می شــود. می رویــد. چشــم بندم را  خــش خــش دمپایــی. در ب
برمــی دارم. عینکــم را می زنــم. بــاز مــن و یــک دســته کاغــذ کــه بایــد پــرش کنــم: 

- هویت شما روشن است.... از روزی که به دنیا اومدی...
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جوی  و  جست  به  مادر  و  پدر  زمستانی،  شب  نیمه  سرمای  در 
میوه فروشی را  برآمدند. سرانجام، پدر در یک مغازه  هندوانه 
شکست و هندوانه ای برداشت. آب هندوانه را به نوزاد خوراندند 
و منتظر مرگ او ماندند. اما مرگ نیامد. و حاال مرگ در لباس 

شما ظاهر شده است »برادر حمید« که صدبار می گوئید:
- تیر خالص را خودم می زنم..

جواب  آنقدر  را  مرگ  که  کودکی  از  است  نامه  دومین  این 
گفت، تا زیر شکنجه های شما خودش به استقبال مرگ برود.
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  پــدر و مــادرم هــر دو از دل حادثــه آمدنــد و گرفتــار فقــر شــدند. مــادرم تنهــا 
دختــر بــزرگ مالکــی بــود، در روســتای حصــار از توابــع تربــت حیدریــه در 
ــام  ــه ن ــاالی چشــمه آن درخــت گردویــی ب ــر ب ــوز ب ــا هن اســتان خراســان کــه گوی
ــم  ــه دل ــروم. همیش ــری ب ــتای کوی ــدار آن روس ــه دی ــتم ب ــا خواس ــت. بار ه ــن اس م
ــم.  ــت بکن ــی از آن درخ ــم وگردوئ ــمه بنوش ــی از آن چش ــف آب ــت ک می خواس
ــردو  ــت گ ــمه و درخ ــتا، چش ــاال آن روس ــت. ح ــت نپیوس ــه واقعی ــه ب ــی ک آرزوی
جایــی در رویــا ســت. در خانــواده پدربــزرگ مــادری ام جدایــی افتــاد. احمدجــان، 
ــوه احمدجــان، جــزو  ــر داد. ن ــر بهایــی شــد و فامیــل خــود را تغیی ــرادر کوچک ت ب
اولیــن کســانی بــود کــه در جمهــوری اســالمی بعنــوان یکــی از رهبــران بهائــی پــای 
ــر  ــود، ب ــزرگ فامیــل هــم ب جوخــه اعــدام رفــت. محمــد جــان، پدربزرگــم کــه ب
کیــش خــود مانــد و خانــواده بــه دو بخــش شــدند. محمدجــان کــه حتــی عکــس 
ــود. روزی در دل  ــه عشــقبازی شــهره ب ــده ام، طبعــی آزاد داشــت و ب او را هــم ندی
ــی  ــمد رنگ ــر ش ــه زی ــای ب ــان خرمنج ــت و در   هم ــزرگ را گرف ــت مادرب کار دس
ــود. فاطمــه در  ــن شــور عاشــقانه ب ــواده- حاصــل ای ــر خان ــادرم – تنهــا دخت ــرد. م ب
روســتایی کــه جایــی بــرای درس خوانــدن دختر هــا نبــود، ســواد ابتدایــی را از پــدر 
آموخــت. شــعر می دانســت و شــعر می گفــت. شــعرهائی کــه از زبــان پــدر شــنیده 
ــام.  ــظ و خی ــتر از حاف ــود و بیش ــعر ب ــش ش ــد. منطق ــود، می خوان ــرده ب ــظ ک و حف
ــی  ــتان دولت ــاهی در بیمارس ــن های شاهنش ــاز جش ــت در روز آغ ــه درس روزی ک
ــت و  ــر می جس ــات آخ ــرا در لحظ ــم هایش م ــپرد، چش ــان س ــی ج ــزار تختخواب ه

ــود:  ــده ب ــر خوان ــه آخ ــعر را در لحظ ــن ش ــت. ای نمی یاف
- چون پیر شدی حافظ از می کده بیرون شو
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ــر،  ــتاره کوی ــر س ــبهای پ ــبی از ش ــت.  ش ــال داش ــت س ــل و هف ــط چه و او فق
ــاد.  ــرو افت ــام رفــت و ناگهــان ف ــه ب ــی ب ــکان چوب ــدن از پل ــرای خوابی محمدجــان ب
ــی  ــت. کس ــرزه انداخ ــه ل ــه را ب ــش خان ــه افتادن ــت ک ــد داش ــان تنومن ــی چن قامت
ــود،  ــواده ســبب ب ــد. رقابــت مذهبــی درخان نمی دانــد چــرا محمدجــان را ســم دادن
ــود.  ــته ب ــه و زن بازگش ــت رفت ــه دش ــن او ب ــر زی ــه ب ــی ک ــر جوان ــتگان دخت ــا بس ی
ــت  ــبانه دس ــد، ش ــاب ش ــار غرق ــده رود گرفت ــا در زاین ــه بعد ه ــم ک ــی بزرگ  دای
فاطمــه و فرامــرز بــرادر کوچک تــر را گرفــت و از روســتا گریخــت. صبــح وقتــی 
ــه  ــاده ب ــای پی ــی و پ ــا دســت خال ــدان او ب ــد، فرزن ــرگ محمــد جــان پیچی ــر م خب

ــد.  ــهد می رفتن ــرف مش ط
مــادرم همیشــه آن شــب پــر هــراس را بــه یــاد داشــت. مکــرر از ورودشــان در اوج 
ــری از ســالدات های روســی کــه مشــهد را  ــه مشــهد می گفــت و تصوی بی پناهــی ب

در تســخیر داشــتند، همیشــه در ذهنــش بــود. 
پیش تــر، مــادر بــزرگ پدریــم دو پســر و دو دختــرش را برداشــته و از آن 
ــم کــه در صــدو ســه ســالگی در  ــه خان ــود. آمن ــه ب ــه تهــران گریخت ــران ب ســوی ای
ــال آب و  ــاد خلخ ــرو آب ــه در ه ــود ک ــان ب ــی خ ــر عیس ــر آخ ــرد، همس ــران م ته
ملــک اجــدادی داشــت. جــد پــدری ام موســی خــان، بــه قصــد همراهــی ســتارخان 
روانــه تبریــز شــده و هرگــز برنگشــته بــود. وقتــی پدربزرگــم عیســی خــان توســط 
ــر  ــک گاری زی ــدان را در ی ــم فرزن ــه خان ــد، آمن ــته ش ــاه کش ــای رضاش ژاندارم ه
ــد.  ــرود آم ــران ف ــب ته ــه جان ــد ب ــای بلن ــان کــرد و ازکوهه ــدم پنه کیســه های گن

*
مــادرم کــه از کویرآمــده بــود در تهــران دهــه بیســت در خیابــان گــرگان بــا پــدرم 
محمــود آشــنا شــدند. پــدرم کــه مغــازه کوچــک کفاشــی راه انداختــه بــود، در نگاه 
ــادرم  ــا م ــد ت ــت و آم ــدر رف ــد و آنق ــادرم ش ــری م ــبز کوی ــمان س ــرق چش اول غ
رضایــت داد و ازدواج کردنــد. مــن اولیــن فرزنــد آن هــا بــودم کــه در 23 دی مــاه  
ــه  ــادرم ک ــود. م ــاک ب ــرد و هولن ــبی س ــتم. ش ــا گذاش ــه دنی ــا ب ــران پ 1328 در ته
ــا بالــش خفــه  ــرا ب ــود، می خواســت م ــو رســیده ب ــن غــذای کــودک ن نگــران تامی
ــگ  ــه تن ــن ب ــان م ــه بی پای ــدرم کــه از گری ــع شــد. شــبی دیگــر پ ــدرم مان ــد. پ کن
آمــده بــود، خــوی تنــدش گل کــرد، مــرا برداشــت و بــا قنــداق بــه داخــل حــوض 
ــری  ــه دکت ــرا ب ــدم م ــان می لرزی ــون بی ام ــم داد و چ ــادرم نجات ــت. م ــخ انداخ ی

رســاندند. دکتــر گفــت: 
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-کارش تمــام اســت. کمــی آب هندوانــه بــه او بدهیــد اگــر اثــر نکــرد، بگذاریــد 
گوشــه ای تــا تمــام کنــد. 

در ســرمای نیمــه شــب زمســتانی، پــدر و مادر بــه جســت و جوی هندوانــه برآمدند. 
ســرانجام پــدر در یــک مغــازه میــوه فروشــی را شکســت و هندوانه ای برداشــت. آب 
هندوانــه را بــه نــوزاد خوراندنــد و منتظــر مــرگ او ماندنــد. امــا مــرگ نیامــد. مرگــی 
ــه  ــرار داشــت پیوســته بیــخ گــوش ایــن بچــۀ فقــر و حادث ــا خــودش ق ــا ب کــه گوی
حرکــت کنــد و فقــط در لحظــه آخــر بــه زندگــی راه بدهــد. کودکــی کــه مــادر بــر 
خــالف میــل پــدر نامــش را از شــاهنامه گرفتــه بــود، بار هــا و بار هــا بــا مــرگ نفــس 
ــه تاخیــر افتــاده  در نفــس شــد و معلــوم نیســت ایــن لحظــه محتــوم چــرا تاکنــون ب
اســت. قــرار بــود بــه اصــرار پــدرم، محمــد شــوم؛ امــا بــا ایســتادگی مــادر، هوشــنگ 
ــن  ــد در مخوف تری ــرگ او بای ــد از م ــال ها بع ــه س ــت ک ــادرم نمی دانس ــدم. م ش

زنــدان ایــران جوابگــوی ایــن نــام هــم باشــم. 
 پــدرم بــر خــالف مــادرم تندخــو بــود. در دهــه بیســت در فعالیت هــای اجتماعــی 
ســندیکای کفاشــان تهــران شــرکت داشــت و در خانــه، ســنت اســتوار پــدر ســاالری 
را دنبــال می کــرد. شــب های جمعــه تــا ســحرگاهان بــه صــدای بلنــد قــرآن 
ــد  ــال ها را می خوان ــالت آن س ــی مج ــر پاورق ــب های دیگ ــرد و ش ــالوت می ک ت
ــه  ــود، ب و مــا گــوش می کردیــم. کودکــی کــه از   همــان ابتــدا ضعیــف و مردنــی ب
ــالوت  ــان ت ــب های بی پای ــت و آن ش ــی داش ــش عجیب ــتان ها کش ــن داس ــنیدن ای ش
قــرآن را نــه. محمــد جــان و عیســی خــان – دو پــدر بــزرگ و در دو ســوی ایــران- 
زنانــی متعــدد گرفتــه بودنــد و میــل بــه زن در خونشــان جــاری بــود. در اولیــن نــوه 
آن هــا کــه مــن باشــم، ایــن میــل تبدیــل بــه عشــق شــد. شــاید هفــت ســاله بــودم و 
هنــوز پــدر و مــادرم بــا هــم زندگــی می کردنــد کــه بــرای اولیــن بــار عاشــق دختــر 
ــو  ــه ام ل ــه و ســراپا لطیــف. وقتــی عشــق کودکان ــازی ام شــدم. عشــقی کودکان همب
ــا قاشــق  ــه، ب ــا حضــور همســایه ها در کنــار حــوض خان رفــت، ابتــدا در مراســمی ب
داغ کپــل دختــرک کوچــک را ســوزاندند؛ بعــد هــم مــا را کــه مســتاجر بودیــم از 
آن خانــه بیــرون کردنــد. ســال ها بعــد کــه مــادرم مــرا بــه دیــدن دوســتانش در آن 
خانــه بــرد، عشــق کودکــی مــن دختــر بزرگــی بــود که بــا موهــای بافتــه و کتــاب در 
آغــوش بــه دبیرســتان می رفــت. نــه او مــرا شــناخت و نــه مــن از دیدنــش شــعله ای 
ــدام    ــر ان ــی و الغ ــرک خجالت ــد و پس ــرر ش ــق ها مک ــن عش ــت. ای ــم افروخ در قلب
همــان طــور کــه بعــد از جدایــی پــدر و مــادر، بــا مــادری زندگــی می کــرد کــه بــا 
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ــرادرش را فراهــم می ســاخت، عاشــق نگاهــی،  کار ســخت زندگــی او خواهــر و ب
لبخنــدی می شــد. تــا همــه ایــن عشــق خــود را در نــگاه زیبا تریــن زن جهــان یافــت 

ــا او ازدواج کــرد. در آن زمــان 28 ســال داشــت.  و ب
*

ــه  ــم و در کوچ ــده بودی ــار آم ــت چن ــه هف ــه محل ــواده ب ــان خان ــوچ بی پای در ک
فریدونــی زندگــی می کردیــم. یــک طــرف کوچــه خانه هــای یــک طبقــه آجــری 
بــود کــه در هــر اتاقــش خانــواده ای می زیســت و طــرف دیگــرش دیــوار بی پایــان 
ــاهزادگان  ــلطنه از ش ــام الس ــازده حس ــور ازش ــتم منظ ــا دانس ــازده ". بعد ه ــاغ ش "ب
عصــر قاجــار اســت. در دیــوار بــاغ راه آبــه ای بــود کــه از آن شــبانه روز آب بیــرون 
ــی از  ــم و گاه ــرده بودی ــاد ک ــه را گش ــرد. راه آب ــر می ک ــوی را پ ــت و ج می ریخ
ــر از ماهــی. آب چشــمه  ــود پ ــر چشــمه ای ب ــاغ می شــدیم. کمــی باال ت آن داخــل ب
ــاغ  ــای ب ــرد. در جویه ــر می ک ــی را پ ــارت کاله فرنگ ــو عم ــتخر جل ــت، اس می رف
ــان  ــار   هم ــان زندگــی ام را کن ــن زن عری ــه کوچــه می ریخــت. اولی ــی زد و ب دور م

اســتخر دیــدم. نخســتین ماهــی زندگــی ام را از   همــان چشــمه گرفتــم. 
*

وقــت مدرســه، مــرا بــه دبســتان مفیــد بردنــد. در کوچــه ای بلنــد و خاکــی قــرار 
داشــت. هنــوز آرزوی دیــوار حیــاط بــزرگ مدرســه مفیــد را دارم کــه درخت هــای 
انــار از بــاغ مجــاورش ســر برکشــیده و روی دیــوارش لمیــده بــود. از آن ترکه هــای 
انــار کــه ناظــم خشــن دبســتان بــا بی رحمــی بــر کــف دســتان مــا فــرود مــی آورد، 
زجــر کشــیدیم و از خــوردن انارهــای دزدی در کالس لــذت بردیــم. در ریاضیــات 
افتضــاح و در انشــا عالــی بــودم. هــر موضــوع انشــایی را بــا مــادرم مطــرح می کــردم 
و او تعریــف نــاب روســتایی خــود را آمیختــه به شــعر و ضــرب المثــل از آن موضوع 
ــده  ــا" فای ــن موضوع ه ــی از ای ــتم. یک ــه آن را می نوش ــن هم ــت. و م ــم می گف برای
آب "بــود. بــه روش همیشــگی انشــایی دربــاره فایــده آب نوشــتم کــه در آن صــدای 
ــای  ــا آق ــازه م ــای ت ــم انش ــودم و معل ــتان ب ــم دبس ــود. کالس پنج ــاری ب ــتا ج روس
اســماعیلی نــام داشــت. کوتــاه قــد و ســرخ رو کــه همیشــه دلــم خواســته او را یــک 
بــار دیگــر ببینــم. نمی دانــم چــرا مــرا بــه عنــوان اولیــن نفــر صــدا کــرد تــا انشــایم را 
بخوانــم. پــای تختــه می ایســتادیم و می خواندیــم. وقتــی خوانــدن انشــا را بــه پایــان 
بــردم، انتظــار تشــویق همیشــگی را داشــتم. امــا ناگهــان ســیلی بســیار محکمــی مــرا 

از جــا کنــد و فریــاد او را شــنیدم: 
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- نمره صفر. بنشین... 
 می گریستم و می پرسیدم: 

- چرا؟ 
او جواب داد: 

- تا تو باشی و ندهی پدر و مادرت انشایت را بنویسند. 
نشســتم. بلند تــر می گریســتم و مــدام تکــرار می کــردم:" خــودم نوشــته ام. "آقــای 
ــار دیگــر  ــک ب ــی ی ــد و گفــت:" اگــر راســت می گوی ــاالی ســرم آم اســماعیلی ب
ــده آب  ــاره فای ــری درب ــر دیگ ــا نث ــرعت ب ــه س ــردم و ب ــن کار را ک ــس. "همی بنوی
ــرد.  ــارم ک ــری نث ــم دیگ ــیلی محک ــد و س ــا را خوان ــماعیلی انش ــای اس ــتم. آق نوش

گفــت: 
- این را هم حفظ کرده ای... 

دوباره گریه را سر گرفتم و گفتم: 
- خودم نوشته ام... 

گفت: 
- راست می گویی یک بار دیگرهم  بنویس.... 

ایــن بــار موضــوع را بــه ســبک گلســتان نوشــتم کــه در آن روزگار بــه مــا درس 
ــان فارســی داشــت.  ــن فرهنــگ و زب ــاد گرفت ــد و چــه نقــش بزرگــی در ی می دادن
ــف  ــای مختل ــن نثره ــان بی ــزی می کــردم. در آن زم ــا را نا دانســته و غری همــه این ه
و ســبک ســعدی نمی توانســتم تمیــزی قائــل شــوم. آقــای اســماعیلی ایــن یکــی را 
ــل  ــه تعطی ــه ک ــت مدرس ــن خواس ــد و از م ــک ش ــر از اش ــم هایش پ ــد. چش خوان
ــا  ــه م ــه خان ــن ب ــای اســماعیلی همــراه م ــن کار را کــردم. آق ــم. همی می شــود، بمان
ــه مــن کــه رد ســرخ  ــاد دارم. مــادرم از دیــدن گون ــه ی ــوز آن منظــره را ب آمــد. هن
ــای  ــد. آق ــری غری ــاده بب ــه خشــم آمــد و چــون م ــود، ب ــی ب انگشــت ها رویــش باق

اســماعیلی از او عذرخواهــی کــرد و گفــت: 
- این پسر نویسنده بزرگی می شود.... 

ــن. در  ــوم. همی ــنده ش ــت نویس ــم می خواس ــتم. دل ــن را نمی خواس ــز ای ــن ج و م
ــه ســبک  آن زمــان شــعر هــم می گفتــم و آنطــور کــه مــادرم دوســت می داشــت ب
ــال  ــه ام در س ــارت خان ــه در غ ــتم ک ــعر ها را داش ــن ش ــر از ای ــد دفت ــیک. چن کالس
ــه عنــوان اســناد جاسوســی در گونــی ریختنــد و بردنــد.  1382 توســط دادســتانی ب
ــه راه  ــرا ب ــت م ــم. سرنوش ــت نیافت ــه آن دس ــه ب ــود ک ــی ب ــندگی آرزوی و نویس
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ــرد.  ــری ب دیگ
*

ــه  ــردم و علی ــرکت ک ــرداد ش ــرات روز 28 م ــه در تظاه ــودم ک ــاله ب ــار س چه
دکتــر مصــدق. اوبــاش کــه حکومــت ملــی را ســرنگون کــرده بودنــد، از محلــه مــا 
می گذشــتند و علیــه دکتــر مصــدق شــعار می دادنــد، مــن هــم بــا آن هــا همــراه شــده 

ــد:  ــعار می دادن ــاش ش ــودم. اوب ب
- مصدق مرد به کیرم،خودم زنشو می گیرم...

 و مــن هــم تکــرار می کــردم. پــدرم کــه بــه خیابــان رفتــه و ســرخورده بازگشــته 
بــود. وقتــی ایــن خبــر را از مــادرم شــنید، اولیــن ســیلی سیاســی را بــه گوشــم زد. 

*
ــم  ــم- ه ــف رژی ــق و مخال ــر- مواف ــی دیگ ــرات سیاس ــتان در دو تظاه در دبس

ــود.  ــه ب ــی نا آگاهان ــل اول ــه مث ــردم ک ــرکت ک ش
ــم  ــم. تقوی ــاط ریختی ــه حی ــا ب ــد. م ــدا در آم ــه ص ــه ب ــای مدرس روزی زنگ ه
می گویــد روز 9 آبــان 1339 بــوده اســت و مــن دانــش آمــوز کالس چهــارم. تولــد 
ــه  ــاً نمی دانســتیم چــه شــده کودکان ــا کــه واقع ــد. م ــه بودن ــد را جشــن گرفت ولیعه
ــم.  ــاد می زدی ــادمانه فری ــم و ش ــاب می کردی ــوا پرت ــه ه ــود را ب ــاب خ ــف و کت کی
بعــد هــم مدرســه تعطیــل شــد و بــه خانــه آمدیــم. حــاال رضــا پهلــوی، کــه تولــدش 
ــم دارم  ــن ه ــه م ــت ک ــت اس ــن غرب ــر از ای ــه ای دیگ ــم در گوش ــن گرفتی را جش

ــم.  ــرش می نویس ــه دیگ ــم را در گوش خاطرات
*

ــاط  ــت، در حی ــوده اس ــت 13۴0 ب ــد 12 اردیبهش ــم می گوی ــه تقوی ــد ک ــال بع س
دبســتان بــازی می کردیــم کــه زنگ هــا بــه صــدا در آمــد و مــا را بــه صــف کردنــد. 
محمــود مورچــه کنــار ناظــم ظاهــر شــد. او یکــه بــزن محلــه مــا و دبســتان مفیــد بــود. 
دو ســال در کالس ششــم در جــا زده بــود و ایــن ســال آخــر اگــر قبــول نمی شــد، 
اخراجــش می کردنــد. او بــه جــای کالس مــا را بــه خــارج از دبســتان بــرد. پیشــاپیش 
صــف آقــای اســماعیلی بــه همــراه معلم هــای دیگــر حرکــت می کــرد و در انتهــای 

صــف محمــود مورچــه. چنــد خیابــان را رفتیــم. محمــود مورچــه شــعار مــی داد: 
- با خون خود نوشتم:یا مرگ یا معلم.. 

ــل دو  ــد. مقاب ــگاه می کردن ــب ن ــا تعج ــا را ب ــردم م ــم. م ــرار کردی ــم تک ــا ه م
ــا جمعیتــی  ــا دادن شــعار آن هــا را هــم تعطیــل کردیــم. ب مدرســه دیگــر رفتیــم و ب
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ــه مــا خیلــی فاصلــه  کــه حــاال انبــوه شــده بــود، تــا ســه راه ســینا رفتیــم کــه از خان
داشــت.   همــان شــعار را تکــرار می کردیــم. وقتــی پلیــس بــه تظاهــرات حملــه کــرد، 
همــه مــا گریختیــم. آقــای اســماعیلی را دیــدم کــه بــا پلیــس زد و خــورد می کــرد. 
ــه  ــدرم کــه در خان ــدم. پ ــه آم ــه خان ــان ب ــد. خاکــی و گری ــه شــدت می زدن او را ب

بــود، ایــن بــار بــه جــای ســیلی، نخســتین بوســه سیاســی را بــر گونــه ام زد. 
چنــد روز بعــد، در کوچــه بلنــد و قدیمــی کــه بــه مدرســه می رفــت، دیــدم آقــای 
ــای  ــردم. آق ــالم ک ــد. س ــر او را می برن ــد و دو نف ــد زده ان ــت بن ــماعیلی را دس اس
اســماعیلی ایســتاد. جــواب داد و بــه مــن لبخنــد زد. لبــاس شــخصی ها او را کشــیدند 

و بردنــد. در مدرســه شــایع کردنــد کــه او را بــه جــرم دزدی گرفته انــد. 
**

در دو ســال آخــر دبســتان، بــا آمــدن وحیــد کثیــری بــه کالس مــا دریچــه تــازه ای 
ــق شــدیم. هــر دو، کالس درس را در  ــا هــم رفی ــم گشــوده شــد. ب ــه روی زندگی ب
ــه آن هــا می رفتیــم.  ــه خان رقابــت شــاگرد اولــی و دومــی می گذراندیــم. عصر هــا ب
بــا حیــاط بــزرگ و ســاختمان دو طبقــه اش در مقابــل تنهــا اتاقــی کــه خانــواده مــا 
در آن ســکنا داشــت بــه قصــر می مانســت. مــن بــا عشــق بــه زیــر زمیــن خانــه وحیــد 
می دویــدم و خــودم را بــه کتاب هــا و مجله هایــش می رســاندم. بــرای مــن خریــدن 
کیهــان بچه هــا و اطالعــات کــودکان آرزویــی دســت نیافتنــی بــه حســاب می آمــد. 
ــی  ــه ای، کتاب ــدم و بعــد مجل ــا می شــد می خوان ــود. ت آنجــا، هــر چــه می خواســتم ب
ــه  ــره ب ــرا یکس ــن م ــردم. آن زیرزمی ــه می ب ــه خان ــم و ب ــرض می گرفت ــد ق از وحی

ســرزمین شــعر و ادبیــات و هنــر بــرد. 
*

ــالن  ــه س ــام ب ــرس تم ــا ت ــن ب ــی م ــان ریاض ــید و روز امتح ــی رس ــات نهای امتحان
امتحــان ناحیــه رفتــم. وقــت نشســتن، وحیــد از راه رســید و بــر خــالف مــن خــوش 
وخــرم روی صندلــی کنــاری نشســت. منتظــر پخــش ســوال ها بودیــم کــه دســتی بــه 
شــانه ام خــورد. برگشــتم. آقــای اســماعیلی بــود کــه بــه مــن لبخنــد مــی زد. ورقه هــا 
ــودم.  ــده ب ــر در گل مان ــل خ ــن مث ــت و م ــد می نوش ــد و تن ــد تن ــد. وحی ــش ش پخ
ــه  ــرد، ورق ــی ک ــا را بررس ــای م ــار ورقه ه ــد ب ــه چن ــد از اینک ــماعیلی بع ــای اس آق
تقریبــاً ســفید مــرا گرفــت و بــه وحیــد داد و برگــه پــر او را ر وی میــز مــن گذاشــت. 
ــای اســماعیلی  ــودم. آق ــه شــده ب ــد، شــاگرد اول ناحی ــج را اعــالم کردن ــی نتای وقت

ــد هــم شــاگرد دوم شــد.  ــود. وحی ــران کــرده ب ســیلی ها را جب
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ســال ها بعــد کــه تــازه خبرنگارحــوادث روزنامــه کیهــان شــده بــودم، روزی در 
کاخ دادگســتری دیــدم کــه دو پاســبان وحیــد را دســت بنــد بــه دســت می آورنــد. 
او را بــه اتهــام دزدی گرفتــه بودنــد. بــا اســتفاده از نفــوذ کیهــان کوشــیدم ر هایــش 

کنــم، بــا چشــمان اشــک بــار مــرا نگریســت و بــرای همیشــه رفــت. 
***

ــرد. از  ــاب ک ــک پرت ــه قله ــا را ب ــت م ــت سرنوش ــد، دس ــام ش ــه تم ــتان ک  دبس
جنــوب شــهر بــه شــمال شــهر. پــدرم بعــداز ســال ها کفاشــی، تــازه توانســته بــود در 
بخــش اداری کنسرســیوم کاری پیــدا کنــد. اماخیلــی زود عشــق ورزی هــای مکــرر، 
ــاه کــرد.  ــدرم را از شــرکت نفــت کوت ــه سیاســت آمیخــت و ســرانجام دســت پ ب
روزی رئیــس انگلیســی کنسرســیوم بــه اتــاق پــدرم آمــده و او را در حــال معاشــقه بــا 

زنــی دیــده بــود. پاســخ اعتــراض او ســیلی پــدرم بــود و فریــاد: 
- انگلیسی کثیف... 

 نتیجــه بیــکاری و کــوچ. پــدرم در خیابــان دولــت کــه آن روز هــا محــل اعیــان 
ــول از او و کار از  ــود: پ ــی شــریک شــده ب ــا "نام ــا" حســین آق ــود، ب نشــین شــهر ب
پــدرم کــه مهارتــش در دوختــن کفش هــای زنانــه شــهره بــود. کفاشــی آفتــاب کــه 
نقــش مهمــی در زندگــی مــن بــازی کــرد، در جــای آرام و زیبایــی قــرار داشــت. 
ــت و  ــه ده قلهــک می رف ــش ب ــری. نزدیــک میدانگاهــی کــه جنوب ــروی کالنت روب
شــمالش بــه ســفارت انگلســتان. رود کوچکــی کــه هنــوز رویــش را نبســته بودنــد، 
ــع شــرقی ســفارت انگلســتان راطــی می کــرد. قبرســتان کشــته  ــی ضل ــوار طوالن دی
ــوف  ــرم مخ ــه نظ ــش ب ــرو ها و صلیب های ــا س ــه ب ــی ک ــگ دوم جهان ــدگان جن ش
می آمــد، در ضلــع جنوبــی و درســت روبــروی مغــازه بــود. و کمــی آنطرفترچشــمه 
آب خنکــی کــه بعــد از عبــور از بــاغ ســفارت در خیابــان ســر ریــز می شــد و مــرا 

ــت.  ــازده می انداخ ــاغ ش ــمه ب بیادچش
*

خانــواده مــا - دور از ایــن محلــه اعیــان نشــین - اتاقــی در محلــه شــهرزاد اجــاره 
کــرده بــود. مــن پیــاده راه درازی را ابتــدا بــه دبیرســتان خیــام و بعــد از انحــالل آن 
ــه دبیرســتان معــروف جــم قلهــک می رفتــم. مدیــر دبیرســتان خیــام آقــای دکتــر  ب
اســماعیل حاکمــی بــود. مــردی کوتــاه انــدام و خــوش چهــره و عاشــق ادبیــات کــه 
ــش او را در  ــد روز پی ــن چن ــت. همی ــران اس ــگاه ته ــات دانش ــتاد ادبی ــم اس االن ه
تلویزیــون دیــدم کــه روی ویلچــر داشــت جایــزه اســتاد نمونــه را می گرفــت. دبیــر 
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ــود کــه  ــی ب ــد مهربان ــد ق ــزدی بلن ــی، ی ــر محمــود طباطبای ــای دکت ــات هــم آق ادبی
چنــد ســال پیــش رخ در نقــاب خــاک کشــید. هــر دو نفــر عالقــه مــرا بــه ادبیــات 
کشــف کردنــد و تــا می توانســتند بــه مــن یــاری رســاندند. عصر هــا کــه دبیرســتان 
ــن  ــد م ــر چن ــود. ه ــاز ب ــم ب ــه روی ــتان ب ــزرگ دبیرس ــه ب ــد در کتابخان ــام می ش تم
ــات  ــه ادبی ــتند ک ــرار داش ــا اص ــتم و آن ه ــروغ را می خواس ــاملو و ف ــای ش کتاب ه

ــم.  کالســیک را بخوان
***

ــازی  ــه ب ــی محل ــال خاک ــن فوتب ــتیم در زمی ــودم. داش ــتان ب ــال های اول دبیرس س
ــا ردای خونیــن  می کردیــم کــه اســماعیل شــهریاری یکــی از بچه هــای محــل مــا ب
و لبــاس پــاره پیدایــش شــد. اســماعیل بــرای مــا شــرح داد کــه در شــهر مــردم علیــه 
ــام 15 خــرداد  ــه کــرده اســت. او از قی ــه آن هــا حمل ــد و پلیــس ب ــام کرده ان شــاه قی
13۴2 برمــی گشــت. هنــوز آنچــه او گفــت ماننــد خاطــره یــک فیلــم ســینمایی در 

ذهنــم زنــده اســت. 
مدتــی بعــد، روزی اســماعیل شــهریاری آمــد وچنــد نفــر از مــا را همــراه خــودش 
بــرد. بزرگ تــر از مــا بــود و رویمــان نفــوذ داشــت. محلــه شــهرزاد درســت بــاالی 
ــر در  ــم س ــاده قدی ــم، از ج ــر می خوردی ــه س ــی ک ــای خاک ــود. از تپه ه ــه ب داودی
می آوردیــم کــه شــب های خلــوت در زیــر چراغ هایــش درس می خواندیــم. 
ســال هایی بــود کــه تــا صبــح چنــد اتومبیــل بیشــتر از آن خیابــان نمی گذشــت. تاریخ 
ــی ایســتادیم و  ــا در صف ــوده اســت   در یکــی از کوچه ه ــرداد 13۴2 ب ــد م می گوی
بعــد از مدتــی تــو رفتیــم. در اتــاق بزرگــی ســه روحانــی بــه دیــوار تکیــه داده بودنــد. 
ــا هــم  ــود، می بوســیدند. م ــد و دســت آن را کــه وسطشــان نشســته ب ــردم می رفتن م
همیــن کار را کردیــم. اتــاق فضایــی روحانــی داشــت. ســال ها بعــد دانســتم کــه آن 

روحانــی آیــت الــه خمینــی نــام داشــت و بعــد از آن دیــدار بــه تبعیــد می رفــت. 
***

و حــاال آن آیــت الــه کــه دســتش را بوســیده بــودم، رهبــر انقــالب اســت و من در 
زنــدان حکومتــش دارم بــه یکــی از" ســربازهای گمنــام امــام زمــان "بازجویــی پــس 
ــن  ــه همی ــد. ب ــمایید برادرحمی ــد. ش ــی می آی ــش دمپای ــش خ ــدای خ ــم. ص می ده
ــم تشــخیص بدهــم کــه کــدام صــدای خــش خــش مــال شماســت.  زودی می توان

ــی دارد.  ــا را برم ــه کاغذ ه ــم ک ــتتان را می بین ــم بندم را زده ام. دس چش
- می ری نهار تا  اینارو بخونم... وای به حالت اگر کس شعر نوشته باشی. 
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ــرا بــه فرهنــگ لغــات شــما اضافــه  کــس شــعر را جــور خاصــی ادا می کنیــد. آن
ــه ام:  ــاد گرفت ــم. فعــال دو تایــش را ی می کن

 - پفیوز و کس شعر.. 
می رویــد. یــک نفــر بالفاصلــه می آیــد. آســتین پیراهنــم را می گیــرد وراه 
ــب  ــه. مواظ ــا پل ــاط. دو ت ــه. در. حی ــیر. پل ــان مس ــش.   هم ــم دنبال ــن ه ــد. م می افت
بــاش. زیرهشــت. بنــد. پتــو. نــه، ایــن بــار نگهبــان مــرا وارد یکــی از فرعی هــای بنــد 
می کنــد کــه بــا دیــوار از راهــروی اصلــی جــدا کرده انــد. هــر فرعــی 3 تــا ۴ ســلول 
دارد. در ســلولی را بــاز می کنــد و مــرا می انــدازد تــو. ســلول 15 بنــد 2. دور خــودم 
ــول و  ــدم ط ــت. 2/5 ق ــترک اس ــه مش ــنای کمیت ــلول های آش ــان س ــم.   هم می چرخ
1/5 عــرض. ســقف خیلــی بلنــد بــا یــک چــراغ. پنجــره ســه جــداره کــه شیشــه های 
وســط دو ســری می لــه و ســیمش از ســیاهی کبــره بســته اســت. عینکــم را می زنــم. 
نــور را می بینــم و بــرف را کــه پشــت پنجــره نشســته اســت. و بلنــد گــو را بــه دیــوار 

ــاز می شــود.  ــاال. دور از دســترس. ناگهــان در ب ــرو. ب روب
- چشم بند بزن... بیا... 

ــرد. از  ــه و می ب ــرا گرفت ــتین م ــعیدی آس ــرادر س ــم. ب ــم. می روی ــم بند می زن چش
زیــر هشــت پــا می گذاریــم تــوی حیــاط. شــما ایســتاده اید بــرادر حمیــد. چیــزی را 

محکــم می زنیــد تــوی ســرم. دســته کاغــذ اســت. می گوییــد: 
- پفیــوز... ایــن کــس شــعر ها چیــه نوشــتی؟ دوبــاره صــدات می کنــم. فقــط یــک 
دفعــه دیگــر فرصــت داری و گرنــه بلــدم دهنــت را چطــوری بــاز کنم... جاســوس... 
 ســکوت می شــود. خــش خــش دمپایــی مــی رود. بــرادر ســعیدی مــرا بــر 
ــه  ــم. ب ــا می گذری ــان پتو ه ــاز دارم. از می ــویی نی ــه دستش ــم ب ــد. می گوی می گردان
توالــت می رویــم. صورتــم را می شــویم. عینکــم را می زنــم. تکــه روزنامــه ای 
ــم  ــش می فهم ــه بندی ــکل صفح ــی دارم. از ش ــاده، آن را برم ــویی افت ــه دستش گوش

ــم.  ــتگیری را می بین ــر دس ــه ای از آن خب ــت. گوش ــات اس ــه اطالع روزنام
بدســت  را  توانســته ام کپــی آن صفحــه  زیــاد  از زحمــت  بعــد  حــاال کــه 
ــگار مــا کســب اطــالع کــرد کــه  ــم:" خبرن ــاره می خوان ــر را دو ب ــاورم، عیــن خب بی
جاســوس های دســتگیر شــده توســط ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در رابطــه بــا 
ســازمان جاسوســی ک گ ب بوده انــد. همیــن خبــر حاکیســت در بیــن افــرادی کــه 
ــابقه ای  ــا س ــرد ب ــده اند، ف ــتگیر ش ــد و دس ــی می کرده ان ــگان جاسوس ــع بیگان ــه نف ب
ــوری  ــام کیان ــه ن کــه ســال های متمــادی در حــزب معلــوم الحــال فعالیــت داشــته ب
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دیــده می شــود. تاریــخ روزنامــه 18 بهمــن 13۶1 اســت. نمی دانــم روزنامــه را 
ــه  ــان ب ــم. نگهب ــر را می خوان ــاره خب ــی اســت. دوب ــا اتفاق ــد آنجــا ی عمــدا انداخته ان
ــر  ــرا ب ــان م ــم. نگهب ــرون می آی ــش. بی ــه را می گــذارم ســر جای ــد. روزنام در می زن
می گردانــد تــوی ســلول. کاســه قرمــه ســبزی ماســیده بــا تکــه نانــی خشــک انتظــارم 

ــد:  ــم می چرخ ــوی ذهن ــوال ت ــد. س را می کش
- هویت شما روشن است.... 

ــم  ــوال از ذهن ــن س ــت. ای ــزار جاس ــم ه ــم. حواس ــذا را می بلع ــد غ ــد تن دارم تن
پــاک نمی شــود. 

- همسرم کجاست؟ 
کلمــات می آیــد و تــوی ســرم می خــورد: " پفیــوز. کــس شــعر. جاســوس. دهنتــو 
ــق  ــژه تطبی ــرایط وی ــا ش ــزب را ب ــل ح ــد، تحلی ــعی می کن ــم س ــم. "ذهن ــاز می کن ب
بدهــد. بریــده روزنامــه اطالعــات. جاسوســی. دســتگیری. کودتــای آمریکایی شــده 
ــم  ــی دارد نگاه ــم کس ــس می کن ــد؟ ح ــرده ان ــتگیرمان ک ــا "دس ــدان م ــا" متح ی
ــن  ــه م ــی ب ــت و نگاه ــاز اس ــی ب ــرد در آهن ــه گ ــی دارم. دریچ ــر برم ــد. س می کن
خیــره شــده و تــا برمــی گــردم، پوشــش مقوایــی دریچــه را می انــدازد. تــق. در بــاز 
ــی  ــکن، موهای ــن و ش ــر چی ــره پ ــد. چه ــو می آی ــی ت ــزرگ زمخت ــر ب ــود. س می ش

ــد ترکــی می پرســد:  ــا لهجــه تن ــی ب مجعــد. صدای
- غذا تو خوردی دیگه.... 

- بله حاج آقا.... 
- نمازتو خوندی؟ 

جــواب نمی دهــم. نمی دانــم او معلــم نمــاز مــن خواهــد شــد. بــه مــن یــاد خواهــد 
داد چگونــه بــه درگاه خــدا ســجده کنــم. برایــم از عدالــت نبــوی خواهــد گفــت. 
ــا  ــق. در ب ــت. ت ــی اس ــاه بزرگ ــیدن گن ــتاده شاش ــرا ایس ــت چ ــد گف ــن خواه ــه م ب
ــاره در  ــی می بلعــم کــه دوب ــع عجیب ــا ول ــوز دارم غــذا را ب صــدا بســته می شــود. هن
ــش  ــی " صدای ــا زنجان ــاج آق ــم "ح ــا می فهم ــت. بعد ه ــم اوس ــود. بازه ــاز می ش ب

می پرســد:  می کننــد. 
- هوشک کیه؟ 

- منم... 
- هوشک تویی...؟ 

لحظــه ای شــک می کنــم. شــاید در ســلول کــس دیگــری هــم هســت. بی اختیــار 



نامه هائی به شکنجه گرم ۴2

ــه اطرافــم نــگاه می کنــم. بعــد می گویــم:  ب
- بله. منم.... 

- چشم بند بزن.... بیا.... 
را  پیراهنــم می گــذارم. ژاکتــم  تــوی جیــب  را  چشــم بند می زنــم. عینکــم 

مــی روم.  بیــرون  و  می پوشــم 
- بگیر... 

چیــزی بــه دســتم می خــورد. می گیرمــش. چوبــی اســت کــه یــک ســرش دســت 
حــاج آقــا زنجانــی اســت. مــی رود و مــرا از   همــان راه همیشــگی می بــرد. بی مقدمــه 

ــد:  می پرس
- چرا اسمت گذاشتی هوشنگ؟ 

- من اسمم را نگذاشتم هوشنگ، پدر و مادرم گذاشته اند حاج آقا. 
-چرا اسمت را نگذاشتی محمد، یا نگذاشتی علی؟ 

- من اسم خودم را انتخاب نکرده ام حاج  آقا... 
- درس خوندی؟ 

- بله حاج آقا، روزنامه نگاری... 
- چرا نهج البالغه نخوندی؟ چرا قرآن نخوندی؟ 

- خوندم حاج آقا. اما رشته تحصیلی ام روزنامه نگاریه... 
- تو روزنومه خوندی؟ 

- نه. حاج آقا. دانشگاه رفتم. 
- چرا مسجد نرفتی...؟ 

ــاط  ــا از حی ــا حــاج آق ــاه کــه در حــال گفت و گــو ب ــه کوت ــن فاصل ــم در ای پا های
ــاق.  ــه. دســت راســت. در.   همــان ات گذشــته ایم، یــخ زده اســت. در. پل

- نچبت .بشین تا بازجوت بیاد.. 
*

رو بــه دیــوار می نشــینم. چشــم بند را برمــی دارم. عینــک را می زنــم. تاحــاال ســه 
تــا اســم جدیــد دارم: 

- جاسوس، پفیوز، نکبت... 
ــاله را  ــد س ــادت چن ــم ع ــم. دندان های ــواک بزن ــار مس ــد از ناه ــادت دارم بع  ع
فریــاد می کننــد. گوشــم بــه صداســت. صداهایــی دور می آیــد. تلفــن جایــی زنــگ 
ــه ای  ــد و لحظ ــش می آی ــش خ ــدای خ ــری نیســت. ص ــم خب ــر ه ــد. از کبوت می زن



۴3 از دل فقر و حادثه

بعــد مــن چشــم بند زده رو بــه دیــوارم و شــما پشــت ســرم ایســتاده اید بــرادر حمیــد. 
ــوی ســرم.  ــد ت ــی را می زنی کاغذهــای بازجوی

- غذاتو کوفت کردی؟ چشم بندو بزن باال پفیوز... 
مــی زنــم. کاغذ هــا را می گذاریــد روی دســته صندلــی. چنــد جــا را خــط قرمــز 
کشــیده اید و یــا آن هــا کــه بعــداً می بینــم آن بــاال دســته جمعــی پرونده هــا را 

می خواننــد، خــط کشــیده اند. 
- عمداً بد خط نوشتی که نتونیم بخونیم. اینم آموزش دیدی؟ 

- خطم بد است... همیشه بد بوده... 
ــه  ــه ب ــم ک ــادت می کن ــد ع ــم. بع ــاب نمی کن ــی خط ــچ نام ــه هی ــما را ب ــوز ش هن
ــد  ــدا می کنن ــما را ص ــم ش ــن اس ــه ای ــوز ب ــتی هن ــد. راس ــرادر حمی ــم ب ــما بگوی ش
ــم.  ــای ســفیر؟ نمی دان ــاب آق ــد جن ــان می کنن ــا صدایت ــد؟ ی ــا اســم دیگــری داری ی

کاغذ هــا را می گذاریــد روی میــز. 
- حواستو جمع کن... 

ــته ام و  ــته نشس ــم بند بس ــا چش ــه ب ــد ک ــم می کنی ــاً نگاه ــن. حتم ــو م ــد جل می آیی
ــوند.  ــرم ش ــه گ ــم ک ــم می مال ــه ه ــم را ب دارم پا های

- برو سر اصل مطلب... 
ــوده.  ــه ســبزی شــما حتمــا داغ ب ــرون. قرم ــد بی ــان می زن ــاز از دهانت ــد پی ــوی تن ب
ــی  ــم خیل ــن کار را ه ــاقم. ای ــه س ــد ب ــا می زنی ــوک پ ــا ن ــد ب ــتید. بع ــم داش ــاز ه پی
دوســت داریــد. یــواش یــواش هــم داریــد گــرم می شــوید بــرای زدن. حتمــا کــف 
ــرعی  ــوز ش ــد مج ــم داری ــه ک ــزی ک ــط چی ــد. فق ــار می کن ــار خ ــت هایتان خ دس
ــد.  ــن" می گیری ــا امی ــد از "حــاج آق ــا می روی ــوک پ اســت. آن را هــم کــه یــک ت
شــب کودتــا کــه چــپ و راســتم می کننــد، می فهمــم دســتش واقعــاً از شــما 
ســنگین تر اســت. می زنیــد و می رویــد. چشــم بند را برمــی دارم. ســاق پایــم را 
ــا  ــا، این ه ــه باب ــد. ن ــفتی دارن ــای س ــب پ ــت عج ــا "در حاکمی ــدان م می مالم."متح

آمریکایی انــد. شــاید هــم نفوذی انــد. 
کاغذ هــا را برمــی دارم. تماشــا می کنــم. نوشــته هایم را یــک بــار سرســری 

می دهــم.  ادامــه  و  می خوانــم 
*

ــر می کــرد،  ــان را پ ــی روزگارم ــال و عشــق های نوجوان در دبیرســتان جــم، فوتب
خانــه بــر   همــان روال تنگدســتی و کمابیــش از طریــق کار ســخت مــادر می گشــت. 
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تابســتان ها کار می کــردم و بقیــه ایــام را بــه اصــرار مــادرم کــه می خواســت باســواد 
شــوم، درس می خوانــدم. دوســت بســیار نزدیکــم کمــال الدیــن طلوعــی کــه حــاال 
در هلنــد اســت بــه خانــواده ای فرهنگــی و سیاســی تعلــق داشــت. اولیــن بــار در خانــه 
ــدم و  ــنا ش ــد آش ــای جدی ــا کتاب ه ــک ب ــاد قله ــن آب ــواده در حس ــر آن خان دلپذی
یکــی از آن هــا را بــرای خوانــدن بــردم: میــراث خــوار اســتعمار نوشــته دکتــر مهــدی 
بهــار کــه دنیــای تــازه ای را برویــم گشــود. بحث هــای خانــواده طلوعــی مــدام ایــن 
افــکار را گســترش مــی داد. یکــی از اعضــای خانــواده آن هــا هوشــنگ امیرپــور از 
فعالیــن کنفدراســیون دانشــجویان ایــران در خــارج از کشــور بــود. او بعــد از انقــالب 
بــه ایــران بازگشــت. یــک بــار او را دیــدم. بــا هــم بــه کیهــان رفتیــم. بعد هــا او را کــه 

از رهبــران حــزب رنجبــران بــود، دســتگیر و اعــدام کردنــد. 
ــه نانوایــی  هفتــه ای یــک روز عصر هــا، غالمرضــا تختــی بــه قلهــک می آمــد و ب
ــت.  ــا می نشس ــاعتی آنج ــت و س ــم می رف ــتان ج ــر از دبیرس ــی باال ت ــزرگ تافتون ب
اتومبیل هــا می ایســتادند تــا بگــذرد. پاســبان ها بــه او ســالم نظامــی می دادنــد. 
مــردم بــا عشــق بــه او ســالم می کردنــد. بــا کمــال می رفتیــم و مشــتاقانه بــه تماشــای 
او می ایســتادیم. جــرات نداشــتیم از آســتانه مغــازه پــا تــو بگذاریــم. از دور نظــاره اش 
می کردیــم. روزی کــه خبــر خودکشــی اش رســید و در بحــث خانــواده طلوعــی این 
ــود  ــم فکــر مــن ب ــه دســت ســاواک کشــته شــده، نمی دان نتیجــه گرفتــه شــد کــه ب
یــا کمــال کــه آســتین ها را بــاال زدیــم و یــک روزنامــه دیــواری درســت کردیــم. 

عنوانــش بــود: 
 - وقتی شیری می میرد.... 

فکر اصلی را از تیتر کیهان ورزشی گرفته بودیم: 
- دل شیر خون شده بود.... 

ــود، بعد هــا در دانشــکده اســتادم  ــر را زده ب  دکتــر صدرالدیــن الهــی کــه آن تیت
شــد و حــاال مثــل شــاگردش در گوشــه ای از غربــت همچنــان قلــم می زنــد. عکــس 
ــت  ــباندیم. دوس ــفید چس ــزرگ س ــک ورق ب ــعر را روی ی ــر و ش ــزارش و خب و گ
دیگرمــان محســن نوآمــوز کــه حــاال در آمریکاســت بــه کمــک مــا آمــد. از آقــای 
علیــزاده ناظــم کوتــاه انــدام و بــد اخــالق مدرســه کــه مشــهور بــود تــوده ای اســت، 
اجــازه گرفتیــم و تابلــو را نصــب کردیــم. غلغلــه ای شــد. بچه هــا را بــه زحمــت ســر 
ــته اند.  ــزاده را خواس ــاواک علی ــد از س ــایع ش ــردای آن روز ش ــتادند. ف کالس فرس
ــد  ــان چن ــا چشــمانی گری ــش صــدا زد. ب ــه اتاق ــن و کمــال را ب ــی برگشــت، م وقت
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چــوب بــه دســت مــا زد و گفــت: 
ــه دســتور  ــد ب ــد... هــر کــس هــم پرســید بگویی ــد جمعــش کنی ــان بروی - خودت

ــد...  مــن کردی
ــودم  ــا خ ــتم و ب ــه داش ــال ها در خان ــا س ــه را ت ــم. آن روزنام ــن کار را کردی همی
ــه  ــا در یکــی از یورش هــای مکــرر ماموریــن امنیتــی ب ــردم. ت ایــن ور و آن ور می ب

خانــه ام از میــان رفــت. 
در   همــان ســال پنجــم دبیرســتان بــود کــه جــوان الغــر انــدام بلنــد قــدی بــه نــام 
ــی  ــع جنوب ــی در ضل ــا گذاشــت کــه در اتاق ــه کالس شــلوغ م ــا ب ــی پ محمــد طبای
ــک  ــم" جمهــوری دمکراتی ــا اســمش را گذاشــته بودی ــرار داشــت و م دبیرســتان ق

پنجــم طبیعــی... "
ــا  ــا از آنج ــتان هم ــران دبیرس ــه دخت ــد ک ــاز می ش ــه ای ب ــه کوچ ــره کالس ب پنج
ــودم،  ــری ب ــق دخت ــام عاش ــال تم ــار س ــه چه ــن ک ــد و م ــد می کردن ــت و آم رف
از پنجــره رفتــن او را می نگریســتم. در کالس همــه شــیطنت ها رواج داشــت و 
ــن  ــت. م ــکل می گرف ــیوه ای ش ــه ش ــر روز ب ــاگرد، ه ــم و ش ــدی معل ــری اب درگی
ــه اصــرار مــادرم کــه دوســت داشــت مــرا  ــم، امــا ب می خواســتم رشــته ادبــی بخوان
بــه رشــته ریاضــی بفرســتد، ســرانجام از رشــته طبیعــی ســر در آوردم بــا ایــن چشــم 
ــی  ــتم و از عرب ــت داش ــاء را دوس ــط انش ــا فق ــوم. از درس ه ــک ش ــه پزش ــداز ک ان

ــودم.  متنفــر ب
آقــای طبایــی فضــا را دیگــر کــرد و بــا شــاگردان دوســت شــد. روش متفاوتــی 
از همــه معلم هــا داشــت. ســر جلســه امتحــان می توانســتیم از کتــاب اســتفاده کنیــم. 
ــا او  ــال ب ــن و کم ــه زودی م ــم. ب ــان را بگویی ــم و نظرم ــرف بزنی ــت ح می خواس
ــم.  ــرون می آمدی ــتان بی ــا او از دبیرس ــتان ب ــل دبیرس ــد از تعطی ــدیم. بع ــت ش دوس
ــد. کتاب هــای روز را معرفــی می کــرد. هیــچ وقــت حــرف  برایمــان شــعر می خوان
صریحــی نمــی زد، امــا مــا را بــا روش خــودش بــه راهــی می بــرد. ایــن جملــه او را 

ــم:  ــوش نمی کن ــت فرام ــچ وق هی
- وقتی می خواهید فریاد بزنید به کجا می روید؟ 

جوابی نداشتیم. او می گفت: 
- من به کوه می روم. 

ســال 13۴۶ دبیرســتان تمــام شــد، ســالی کــه جنبــش چریکــی شــکل می گرفــت. 
در کنکورهــای متعــدد شــرکت کــردم تــا بــه دانشــگاه بــروم. در کنکــور دانشــگاه 
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ملــی در رشــته دندانپزشــکی قبــول شــدم.   نهایــت آرزوی مــادرم بــود کــه پزشــک 
ــن  ــه م ــم و ن ــته را بپردازی ــنگین آن رش ــای س ــتیم هزینه ه ــه می توانس ــا ن ــوم. ام ش

عالقــه ای بــه پزشــکی داشــتم. بــه مــادرم گفتــم: 
- در   نهایت از این دکترهای دوزاری می شوم. 

گریه هــای مــادرم بی ثمــر بــود. بــه دانشــگاه ملــی نرفتــم. مــن بــودم یــا سرنوشــت 
کــه مــرا بــه مســیری بــرد کــه بــا مــن واقعــی بیگانــه بــود و مانــد، هــر چنــد مــرا بــه 

اســم خــودش کــرد. 
ــدگان  ــول ش ــان قب ــم در می ــه نام ــدم ک ــه می ش ــت وظیف ــه خدم ــن ب ــاده رفت آم
دانشــکده علــوم ارتباطــات اجتماعــی در آمــد. دانشــکده تــازه تأسیســی کــه متعلــق 
ــروم، در  ــکده ب ــن دانش ــه ای ــم ب ــم می خواه ــی گفت ــود. وقت ــان ب ــه کیه ــه روزنام ب
خانــواده جنجالــی شــد. بیشــتر از همــه دایــی کوچکــم فرامــرز کــه بــه گردنــم حــق 
داشــت و هنــوز بخشــی از بــار فقــر خانــواده ر ا ســبک می کــرد، مخالــف بــود. آن 

ــران مــرد، مرتــب می گفــت:  ــه کــه دو ســال پیــش در ای نظامــی کــم رتب
- برایــم تعریــف کــن روابــط عمومــی و روزنامــه نــگاری یعنــی در آینــده چکاره 

ــوی؟  می ش
جــواب درســتی نداشــتم. امــا ســرانجام اصــرار مــن مهــر مــادری را بــه پشــتیبانی 
آورد. وقــت ثبــت نــام معلــوم شــد شــهریه دانشــکده 3۶00 تومــان در ســال اســت. 
پیــدا کــردن ایــن رقــم بــرای مــا مثــل ایــن بــود کــه بخواهیــم بــه کــره مــاه برویــم. 
مــن ســاکم را بســتم کــه بــه ســربازی بــروم. امــا مــادرم، آن زن ســخت کــوش بــه 
ــا آشــتیانی  ــدا کــرد. حــاج آق ــن وام از بانــک پی ــاد. راه حــل را در گرفت ــو افت تکاپ
پیرمــرد خــوش صــورت صاحــب شیشــه بــری محــل هــم ضمانــت او را کــرد. عباس 
آقــا مربــی تیــم فوتبــال محلــه مــا ســتاره آبــی و بــرادر محســن نوآمــوز کــه کارمنــد 
بانــک تجــارت در تجریــش بــود بــه یــاری مــا آمــد و حکــم سرنوشــت رقــم خــورد. 

*
صبــح اول مهــر 13۴8 روانــه دانشــکده شــدم. ســرد بــود و مــن پالتــوی دســت دوم 
ــه تــن داشــتم. وارد دانشــکده ای شــدم کــه دانشــجویان آن در اکثریــت  دایــی را ب
مطلــق خــود بــه اقشــار باالیــی طبقــه متوســط تعلــق داشــتند. صبح هــا بــه دانشــکده 
می رفتــم و عصر هــا در جســت و جوی کار بــودم. از طریــق واحــد دانشــجویی 
ــارت  ــاورم کــه عب ــه دســت بی دانشــکده توانســتم یــک کار تدریــس دانشــجویی ب
ــرا  ــان. م ــه 200 توم ــت ماهیان ــتان و دریاف ــس در دبیرس ــاعت تدری ــد س ــود از چن ب
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ــه دبیرســتان ســحاب در مجیدیــه تهــران فرســتادند کــه دبیرســتان  ــرای تدریــس ب ب
بــه آن  را  ناحیــه  نا خلــف  بچه هــای  همــه  و  بــه حســاب می آمــد  تبعیدی هــا 
دبیرســتان فرســتاده بودنــد. مــن معلــم ادبیــات بــودم. بجــای تدریــس کتــاب درســی، 
ــردم.  ــان می ب ــای او را برایش ــم و کتاب ه ــی می گفت ــد بهرنگ ــا از صم ــرای بچه ه ب
ــه  ــود. ب ــه نشــین ب ــود. عمــاًل خان ــای درآورده ب ــادرم را از پ بیمــاری آرام آرام م
ــه اتاقــی رفتیــم  ــان یخچــال را تــرک کردیــم و ب ناچــار دو اتــاق تــو در تــوی خیاب
کــه دایــی ام در خانــه اش در لویــزان در اختیــار مــا گذاشــته بــود. 200 تومــان 
ــن  ــرد. ای ــن نمی ک ــواده را تامی ــه خان ــی هزین ــک دای ــن و کم ــه م ــی ماهیان دریافت
ــم  ــه کالس نمی رفت ــب ب ــدم. اغل ــر آم ــری ب ــت و جوی کاردیگ ــه در جس ــود ک ب
و از تلفــن عمومــی دانشــکده بــه محل هایــی کــه در آگهــی روزنامــه یافتــه بــودم، 
تلفــن مــی زدم. جواب هــا همــه منفــی بــود. یکــی از ایــن روز هــا کــه مشــغول تلفــن 
زدن بــودم مســئول واحــد دانشــجویی را دیــدم کــه پشــت باجــه ایســتاده اســت و بــه 
ــم کــه  ــود کــه ســاواکی اســت. حرف ــن گــوش می دهــد. معــروف ب حرف هــای م

تمــام شــد از مــن پرســید: 
- دنبال کار می گردی؟ 

گفتم: 
- برای همین تلفن می زنم. 

پرسید: 
- مهم نیست چه کاری باشد؟ 

گفتم: 
- نه... 
گفت: 

- با من بیا. 
ــان  ــس دپارتم ــم. رئی ــگاری رفتی ــه ن ــان روزنام ــه دپارتم ــت ب ــک راس ــم ی ــا ه ب
دکتــر صدرالدیــن الهــی نشســته بــود و بــا اســتاد قرائــت فارســی مــا دکتــر مصطفــی 
بــی آزار می گفتنــد و می خندیدنــد. اولیــن بــار بــود کــه دکتــر الهــی را از نزدیــک 

ــید:  ــدم. پرس می دی
- کار می خواهی؟ 

گفتم: 
- بله. 
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پرسید: 
- نوشتن بلدی؟ 

به جای من دکتر بی آزار گفت: 
- تنها کسی است که در کالس ما می تواند بنویسد.. 

حــرف او بــرای دکتــر الهــی حجــت بــود. تلفــن را برداشــت. جایــی را گرفــت و 
بــه کســی گفــت: 

ــگار  ــه ن ــا روزنام ــد ت ــتش را بکنی ــتم. پوس ــر را می فرس ــک نف ــه، ی ــادر قحب - م
ــود....  بش

گوشی را گذاشت و گفت: 
- برو پیش محمد بلوری دبیر سرویس حوادث کیهان. 

ــه هــم می پیوســت. بعد هــا دانســتم کــه هــر دو   زنجیــر سرنوشــت حلقــه حلقــه ب
اســتاد-الهی و بــی آزار- در جوانــی تــوده ای بوده انــد. انــگار ایــن حــزب ســایه بــه 
ســایه سرنوشــت مــن می آمــد. بــه کیهــان رفتــم. آن زمــان از روزنامــه تنفــر داشــتم. 
ــا  ــرای م ــد ب ــد بلن ــود کــه صفحــات حــوادث را بلن ــدرم ب ــر پ ــه خاطــر تاثی شــاید ب
ــاج  ــه کار احتی ــا ب ــم. ام ــم و گــوش بدهی ــم ســاکت بمانی ــور بودی ــد و مجب می خوان

داشــتم. چندیــن بــار مراجعــه کــردم و همیشــه یــک جــواب شــنیدم: 
- آقای بلوری نیستند. 

بعد هــا فهمیــدم کــه بیشــتر بچه هــای کیهــان بــه دانشــکده مــا نظــر خوبــی 
نداشــتند. مــا را بــه تحقیــر» کالســی «می خواندنــد و بــه شــکل های مختلــف مانــع 
ــه می شــدند. پیــش از مــن فقــط یــک نفــر از دانشــکده وارد  ــه تحریری ورودمــان ب
کیهــان شــده بــود. هــر روز بــه کیهــان رفتــم و آنقــدر بــرای دیــدن آقــای بلــوری 
پافشــاری کــردم تــا رحیمیــان نگهبــان دائمــی آنجــا دلــش ســوخت و روزی کورس 
بابایــی را کــه از روزنامــه بیــرون می رفــت بــه مــن معرفــی کــرد. کــورس را بــه اســم 
ــود. کــورس  ــزد ب می شــناختم. او نویســنده سر شــناس کتــاب امشــب اشــکی می ری
ــرا  ــه م ــرار اینک ــدم. تک ــش دوی ــت. دنبال ــر می رف ــال خب ــه دنب ــت دوان دوان ب داش
دکتــر الهــی فرســتاده ثمــری نداشــت، امــا وقتــی گفتــم نوشــته های او را خوانــده ام، 
کــورس ایســتاد. پرســید: ماجــرا چیســت؟ و بعــد مــرا بــا خــودش بــه تحریریــه کیهان 
بــرد. جــوان الغــر انــدام و خجالتــی کــه هنــوز هــم عینــک نمــی زد، وارد ســرزمین 

ــد.  ــا ش غول ه
تظاهــرات معــروف شــرکت واحــد شــهر را تــکان داد. چنــد نفــر کــه از دانشــکده 
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حقــوق دانشــگاه تهــران آمــده بودنــد تــا همــه دانشــکده ها را بــا تظاهــرات سراســری 
همــراه کننــد در دانشــکده مــا هــم موفــق شــدند. کالس هــا تعطیــل شــد. بچه هــا بــه 
حیــاط کوچــک دانشــکده ریختنــد و شــعار دادنــد. بعــد بــه خیابــان رفتیــم. کمــی 

بعــد پلیــس ســر رســید و دانشــکده را محاصــره کــرد. 
با شعار: 

- شرکت واحد دزده ،پلیس شریک دزده
زد و خــورد بــا پلیــس شــروع شــد. چنــد نفــر از مــا بــاالی بــام در ورودی 
ــه پلیــس  ــه بودیــم و از آنجــا ب ــود، رفت ــی ب ــان کتاب ــه خیاب دانشــکده کــه مشــرف ب
ســنگ می زدیــم. وقتــی پلیــس گاز اشــک آور انداخــت، پاییــن پریدیــم و بــا یــک 
نفــر دیگــر روی ســر دکتــر علیقلــی اردالن پیرمــرد ســفید مــوی رئیــس دانشــکده 
فــرود آمدیــم. مــرد محتــرم بــه زمیــن خــورد. بــه زحمــت برخاســت و لباس هایــش 

ــکان داد. پرســید:  را ت
- بچه ها چه می خواهید؟ به من بگوئید شاید کاری بتوانم بکنم.. 

بچه هــا دوره اش کردنــد. حرف هایمــان را زدیــم. همــه را گــوش کــرد و بعــد بــا 
رئیــس کالنتــری قلهــک کــه فرمانــده عملیــات حملــه بــه دانشــکده مــا بــود، وارد 
مذاکــره شــد. دکتــر اردالن کــه بعــدا وزیــر دربــار شــد و رئیــس کالنتــری، توافــق 
کردنــد کــه بچه هــا یکــی یکــی دانشــکده را تــرک کننــد. پلیــس داالنــی تشــکیل 
ــن داالن  ــی از ای ــی یک ــا یک ــد. م ــتاده بودن ــبان ها  ایس ــش پاس ــه در دو طرف داد ک

می گذشــتیم و بیــرون می رفتیــم. 
ــا هــم روی ســر رئیــس دانشــکده  غــروب ماجــرا تمــام شــد. آن دوســتی کــه ب
ــم  ــره اش برای ــام و خاط ــوز ن ــه هن ــت. او ک ــام داش ــروزش ن ــان ف ــم کی ــرود آمدی ف
عزیــز اســت، مــرا ســوار فولکــس واگنــش کــرد تــا برســاند و دوســتی مــا آغاز شــد. 
از طریــق کیــان بــا بچه هــای دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران رابطــه پیــدا کــردم. 
بیشــتر آن هــا خوشــبختانه هنــوز هســتند و تنهــا دختــر گــروه مــا کــه خیلــی زود در 
ــام داشــت کــه در  رهبــری گــروه هــم قــرار گرفــت، فاطمــه )ایــران( خاکســاری ن
ــه گــروه ســهند پیوســت و اعــدام شــد. بعد هــا وقتــی می خواســتم  زمــان انقــالب ب
ــا  ــم. م ــام او گرفت ــی "را از ن ــار ایران ــم" به ــود برگزین ــرای خ ــری ب ــتعار هن ــام مس ن
ــان  ــم ج ــرانجام ه ــه س ــور ک ــوق و ش ــراپا ش ــی س ــم. زن ــار می خواندی ــران را به ای

ــود را داد.  خ
*
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صبــح روز بعــد کــه بــه کیهــان رفتــم، معلــوم شــد کــه حکومــت در حــال مذاکــره 
ــش  ــجویی و دان ــری دانش ــرات سراس ــت. تظاه ــد اس ــرکت واح ــران ش ــا کارگ ب
آمــوزی کــه در پــی اعتصــاب کارگــران شــرکت واحــد روی داده بــود، حکومــت 
ــه دو  ــال ب ــک ری ــوس از ی ــت اتوب ــت بلی ــود. قیم ــته ب ــینی وا داش ــب نش ــه عق را ب
ــا مقامــات  ریــال افزایــش نیافــت. نماینــدگان کارگــران هــم در حــال گفت و گــو ب
بودنــد. مــرا بــه عنــوان خبرنــگار همــراه حســین پرتــوی کــه خوش تریــن خاطــرات 
ایــام خبرنــگاری را از او بــه یــاد دارم، بــرای مصاحبــه بــا کارگــران فرســتادند. وقتــی 
ــرا در  ــران م ــوه کارگ ــدیم، انب ــران ش ــرق ته ــد در ش ــرکت واح ــه ش وارد محوط
میــان گرفتنــد و بــه طــرف نماینــدگان خــود بردنــد. حــال غریبــی داشــتم. مصاحبــه 
ــه محمــد  مــن ســاعتی طــول کشــید. وقتــی برگشــتم و مطلــب خــود را نوشــتم و ب
ــراغم  ــه س ــود ب ــه روی دوش او ب ــه تحریری ــه هم ــردبیر ک ــاون س ــوری دادم، مع بل
ــی کــه مــدام  ــا، و زلف هائ ــد زیب ــذ، لبخن ــا چشــمان ســبز ناف آمــد. مــردی الغــر، ب
آن هــا را بــا دســت پــس مــی زد. او رحمــان هاتفــی بــود کــه مهم تریــن نقــش را در 
زندگــی مــن بــازی کــرد. دربــاره آنچــه دیــده ام و شــنیده ام از مــن پرســید و تنــد تنــد 

ــت.  ــت های برداش یاداش
تحریریــه کیهــان در آن زمــان هنــوز بــه محــل جدیــد منتقــل نشــده بــود. 
ــن  ــه نظــر م ــده داشــت کــه ب ــه عه ــر مهــدی سمســار ب ــه را دکت ســردبیری روزنام
ــی  ــران اســت. او در جوان ــخ مطبوعــات ای ــن ســردبیر تاری ــن و بزرگ تری مقتدر تری
عضــو یــا ســمپات ســازمان جوانــان حــزب تــوده بــود، ســپس دکتــرای داروســازی 
گرفــت و بعــد بــه کیهــان آمــد. بعد هــا ســردبیر کیهــان شــد و تــا ســال 1351 در ایــن 
ســمت باقــی مانــد. وقتــی در ســال 1381 دکتــر سمســار غریــب و تنهــا در پاریــس 
درگذشــت، دکتــر مصطفــی مصبــاح زاده نوشــت:" بخــش مهمــی از رشــد کیهــان 
مدیــون ســردبیری چــون دکتــر سمســار بــود. "و تمامــی ایــن ســخنش درســت بــود. 
اندکــی بعــد از رحمــان، یــک نفــر دیگــر از اعضــای ســرویس هنــری کــه مــن 
عاشــق کار در آنجــا بــودم، بــه ســراغم آمــد و ســواالت مشــابهی پرســید. او خســرو 
ــی در آن  ــدون گیالن ــامی و فری ــنگ حس ــار هوش ــت و در کن ــام داش ــرخی ن گلس
ــید  ــاج س ــر ح ــی اصغ ــر عل ــه از دکت ــی فاصل ــا کم ــتند. ب ــه می نشس ــمت روزنام قس
ــد.  ــه ندان ــت ک ــی نیس ــد ،کس ــا دراز ش ــت م ــه رفاق ــرو ک ــه خس ــوادی. حماس ج
هوشــنگ حســامی در تهــران فــوت کــرد و دو دیگــر در خــارج از کشــور هســتند. 
آن روز عکــس ۶ ســتونی مــن در میــان کارگــران شــرکت واحــد در صفحــه اول 
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کیهــان چــاپ شــد و روز بعــد بچه هــای دانشــکده مــرا انتخــاب کردنــد تــا در جلســه 
بررســی مشــکالت منجــر بــه تظاهــرات ســخنرانی کنــم.  ســالن 100 دانشــکده کــه 
اجتماعــات را در آن برگــزار می کردنــد، پــر شــده بــود. اســاتید دانشــکده در ردیــف 
ــدم.  ــا را می دی ــف بچه ه ــه ردی ــف ب ــا ردی ــر آن ه ــت س ــد و پش ــته بودن ــو نشس جل
ــت  ــود کــه خاصی ــان جمــع حــرف مــی زدم و   همــان جــا ب ــار در می ــن ب ــرای اولی ب
ســخنرانی را در ایــن جــوان قلمــی کشــف کــردم. البتــه حرف هایــم اغلــب نامعقــول 
بــود و ربطــی بــه تظاهــرات نداشــت. دو نفــر را هــم طبــق نظــر بچه هــا مــورد حملــه 
ــه  ــکده و عبدال ــت دانش ــس حفاظ ــه رئی ــی ک ــا نجات ــرتیپ غالمرض ــرار دادم: س ق
ســجادی کــه مســئول امــور دانشــجویان بــود. شــایع بــود کــه ایــن دو نفــر ســاواکی 
ــق  ــی تعل ــه مل ــه جبه ــی ب ــود. ســرهنگ نجات ــاً دروغ ب هســتند. شــایعه ای کــه مطلق
داشــت و بعــد از انقــالب چنــد کتــاب خــوب نوشــت. عبدالــه ســجادی هــم انســان 

ــود کــه بعد هــا کشــفش کــردم.  شــرافتمندی ب
بعــد از ســخنرانی حســابی ترســیده بــودم و بــه توصیــه بچه هــا چنــد روزی نیامــدم. 
آن هــا منتظــر دســتگیری مــن توســط ســاواک بودنــد، امــا اتفاقــی نیفتــاد. آن تــرس 
را بایــد جــدی می گرفتــم و حســاب می کــردم بــرای کار سیاســی ســاخته نشــده ام. 
ــن شــعر  ــی م ــا دلبســتگی اصل ــرد، ام ــا خــود می ب ــرا ب ــود کــه م سیاســت موجــی ب
ــم  ــد نجات ــه بای ــودم ک ــده ای ب ــق گمش ــار عش ــه در انتظ ــر لحظ ــود و ه ــات ب و ادبی
مــی داد. از کودکــی هــر وقــت بــه خانــه می رفتــم و یــک جفــت کفــش زنانــه پشــت 
ــده  ــی آم ــق رویای ــردم آن عش ــان می ک ــد و گم ــم می تپی ــدم، قلب ــاق می دی در ات

اســت. 
ــرا  ــد م ــی مانن ــود و جوانان ــازه شــروع شــده ب در آن ســال ها، جنبــش چریکــی ت
کــه زمینــه اجتماعــی مســاعدی داشــتند، بــه خــود می خوانــد. بــا بچه هــای دانشــکده 
حقــوق گروهــی غیــر رســمی داشــتیم. کتــاب می خواندیــم. اعالمیــه و جزوه هایــی 
ــم دو  ــرین بچینی ــم گل نس ــی گردی ــادر و برم ــدن م ــم. خوان ــدل می کردی رد و ب
کتــاب رایــج آن روز هــا ســبب شــد تــا رمانتیســم انقالبــی آتــش بــه جانــم بزنــد. بــا 
ــم.  ــوش می دادی ــراق گ ــو ع ــه رادی ــتیم و ب ــس او می نشس ــب ها در فولک ــان، ش کی
از   همــان موقــع رادیــوی کــم ارزشــی بــه نظــرم می آمــد. روزهــای جمعــه بــه کــوه 
ــراد آن تــک تــک جــدا  ــا اف ــد ت ــر رســمی مان ــم. گروهــی کــه همیشــه غی می رفتی

ــد.  ــی سرنوشــت های مختلــف رفتن شــدند و در پ
نمــی دانــم ایــن از خــوش شانســی مــا بــود یــا محافظــه کاریمــان کــه تنهــا یــک 
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نفرمــان آن هــم بعــد از انقــالب اعــدام شــد. یکــی از مــا کــه حکــم معلــم اولیــه را 
داشــت و بســیاری از مقدمــات را بــه مــا آموخــت، در   همــان دســتگیری اول فهمیــد 
کــه بــه قــول خــودش مــرد ایــن راه نیســت.   رهــا کــرد وبــه دنبــال درس رفــت و حاال 
ــد و  دکتــرای جامعه شناســی دارد و در تهــران زندگــی شــرافتمندانه ای را می گذران
هــم چنــان معلــم اســت. دو نفــر دیگــر کــه برادرنــد در کار تجارت هســتند. یوســف 
محمــدی نازنیــن کــه بــا فاصلــه بــه مــا مربــوط می شــد، و تــا لحظــه آخــر عاشــق و 
ــرو  ــت ف ــت نمی داش ــه دوس ــی ک ــان نا عادل ــر جه ــم ب ــال 1380 چش ــود، س ــال ب فع

بســت. 
*

جنبــش چریکــی در اوج بــود و هــر روز اخبــار زد و خــورد بــه کیهــان می رســید 
و خبرنگارهــای جــوان تــررا بــرای تهیــه گــزارش بــه محــل می فرســتادند. یکــی از 
آن هــا مــن بــودم. خــودم هــم دوســت داشــتم. هــر بــار هــم بازمــی گشــتم، گــزارش 
رســمی را بــه روزنامــه مــی دادم و جزئیــات را بــرای رحمــان می نوشــتم. نمی دانســتم 
کــه دارم مراحــل عضــو گیــری را طــی می کنــم. در یکــی از ایــن روز هــا، وقتــی از 
محــل زد و خــورد در ســه راه ژالــه برگشــتم، تحریریــه را در ســکوت محــض دیــدم. 
رحمــان را آن روز دســتگیر کــرده بودنــد. او رفــت و یــک ســال بعــد برگشــت. او 
در همیــن زنــدان تــوده ای شــد. وقتــی رحمــان نبــود، رابطــه ام بــا خســرو گلســرخی 
نزدیک تــر شــد. او بــا شــور و حــرارت بــه آنچــه در محــل زد و خــورد دیــده بــودم، 

گــوش می کــرد و بعــد اغلــب بــا چشــمان اشــک بــار مــرا تــرک می گفــت. 
دکتــر  می آمــد.  و  می رفــت  مدتــی  و  برگشــت  بعــد رحمــان  ســال  یــک 
مصبــاح زاده پــا در میانــی کــرده بــود کــه رحمــان برگــردد. ســرانجام بــا بازگشــت 
ــلطنت  ــدان س ــد خان ــه ای در تمجی ــه مقال ــرط ک ــن ش ــه ای ــد ب ــت ش ــان موافق رحم
بنویســد. رحمــان مقالــه ای دربــاره رضــا شــاه نوشــت کــه بــا نــام مســتعار چــاپ شــد 

ــرگرفت.  ــردبیر- کارش را از س ــاون س ــی –مع ــمت قبل ــان س و او در   هم
تشــکیل  ســابق  ملی هــای  و  توده ای هــا  را  کیهــان  موسســه  فقــرات  ســتون 
ــا  ــود. ام ــان آورده ب ــه کیه ــا را ب ــم آن ه ــدام مکانیس ــم ک ــوز نمی دان ــد. هن می دادن
ــاز و  ــد ب ــر سمســار و دی ــد دکت ــار ســردبیر مقتــدری مانن ــراد در کن ــن اف حضــور ای
ــه ای  ــی داد کــه روزنام ــان م ــه کیه ــاح زاده آن وزن اجتماعــی را ب ــر مصب ــی دکت مل
چنــدان دولتــی محســوبش نکننــد، تیــراژش مرتــب افزایــش یابــد و بــه روزنامــه اول 

ــل شــود.  کشــور تبدی
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ــرای افــزودن خــون جــوان و  ــا تأســیس دانشــکده تــالش ب  دکتــر مصبــاح زاده ب
درس خوانــده بــه ایــن سیســتم ســنتی را هــم آغــاز کــرده بــود و با تمــام نیــرو جوانان 
مســتعد را حمایــت می کــرد. چنــد ســال بعــد کــه مــن ســردبیر شــب کیهــان شــدم، 
نزدیــک بــه 20 جــوان را از دانشــکده بــه کیهــان آوردم کــه همــه گرایشــات چــپ 
ــان رحمــان و  ــه مخالف داشــتند و بیشترشــان هــم در صــف بندیهــای اول انقــالب ب
مــن تبدیــل شــدند. اغلبشــان همان هایــی بودنــد کــه کیهــان آزاد را چنــد شــماره ای 

منتشــر کردنــد. 
*

ــه صحنه هــای زد و خــورد  ــگاران می توانســتند خــود را ب ــوز خبرن ــا هن آن روز ه
ــا تلفــن مســتقیم حــوادث  ــا مامــوران امنیتــی برســانند. معمــوالً مــردم ب چریک هــا ب
کیهــان را مطلــع می کردنــد. وزارت اطالعــات و جهانگــردی معمــوال تاریــخ 
دادگاه هــای سیاســی را بــه اطــالع روزنامه هــا می رســاند. اغلــب خبرنــگاری از 
ســرویس حــوادث همــراه عــکاس بــرای تهیــه عکــس و مطلــب فرســتاده می شــد. 
ــر  ــه دبی ــتند و ب ــود را می نوش ــب خ ــزارش و مطل ــول گ ــه روال معم ــگاران ب خبرن
ســرویس می دادنــد. او هــم از طریــق معــاون ســردبیر بــه ســردبیر می رســاند. 
ــورت  ــردبیر مش ــا س ــتند ب ــر الزم می دانس ــردبیر اگ ــن س ــه معاونی ــود ک ــن ب روال ای
ــه حروفچینــی می فرســتادند. وقتــی  ــد و در غیــر ایــن صــورت مطلــب را ب می کردن
همــه صفحه هــا بســته می شــد، ســردبیر" ســر صفحــه "می رفــت و نــگاه آخــر را بــه 
صفحــات می انداخــت. در زمــان دکتــر سمســار خــود او ســر صفحــه می رفــت، امــا 
امیــر طاهــری چنــدان تمایلــی بــه ایــن کار نداشــت و ایــن وظیفــه را رحمــان هاتفــی 
انجــام مــی داد. بنابرایــن خبر هــا بــه طــور معمــول از ســرویس حــوادث بــه معاونیــن 
ســردبیر کــه در زمــان دکتــر سمســار رحمــان هاتفــی و محمــد تقــی ثقفــی بودنــد - 
کــه هــر دو سیاســی و مخالــف سیســتم بودنــد- می رســید. در زمــان امیــر طاهــری، 
محمــد تقــی ثقفــی بــرای تحصیــل بــه آمریــکا رفــت و معاونیــن ســردبیر بــه ســه نفــر 
افزایــش یافتنــد: رحمــان هاتفــی، محمــد بلــوری و مــن. تیمــی کــه همگــی گرایــش 
ضــد حکومتــی داشــتند. اخبــار رســیده بعــد از تصمیــم گیــری بــرای صفحــه بنــدی 
ــای  ــم از توده ای ه ــه او ه ــد ک ــپرده می ش ــان س ــی کیه ــر فن ــز آذری مدی ــه پروی ب
ــار  ــد، می کوشــیدند اخب ــگ بودن ــا هــم هماهن ــه ب ــم کــه ناگفت ــن تی ــود. ای ســابق ب
ــار  ــا برعکــس اخب ــده شــود و ی ــد کــه دی ــان جــا بدهن حســاس را جــوری در کیه
ــه  ــود ک ــوب ب ــن چهارچ ــد. در ای ــم کنن ــب گ ــان مطال ــم را در می ــر رژی موردنظ
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اطالعیــه ســاواک بــرای دســتگیری چریک هــای ســیاهکل و خبــر دســتگیری تیــم 
ــد از  ــع کــرد. بع ــران را مطل ــه ای ــه شــد کــه هم ــه شــکلی ارائ خســرو گلســرخی ب
ماجــرای احمــد زیبــرم، ســاواک سیســتم را بــه کلــی تغییــر داد. دیگــر بســیار بندرت 
اتفــاق می افتــاد کــه خبــر نــگاران رادعــوت کننــد. رژیــم عکــس و اطالعــات مــورد 
ــد از درج  ــتاد. بع ــات می فرس ــرای مطبوع ــات ب ــق وزارت اطالع ــرش را از طری نظ
خبــر دســتگیری تیــم گلســرخی هــم ایــن ســاواک بــود کــه انــدازه تیتــر و جــای آن 

ــرد.  ــخص می ک ــم مش را ه
*

رفاقــت و شادنوشــی بــا خسروگلســرخی ســبب شــد کــه چنــد داســتان کوتاهــم 
را بدهــم تــا او بخوانــد. خســرو بعــد از خوانــدن آن هــا از مــن خواســت تــا در جلســه 
ادبــی او و دوســتانش شــرکت کنــم. یکــی از دوســتانش شــکوه )میرزادگــی( 
ــا را  ــت قصه ه ــن گف ــه م ــدم ب ــاری کــه او را دی ــن ب ــن و آخری ــود. اولی ــگ ب فرهن
خوانــده اســت و دلــش می خواهــد بــا مــن حــرف بزنــد. او هــم مــرا دعــوت کــرد 
ــم. شــکوه میرزادگــی هــم کــه  ــم چــرا نرفت ــروم. نمی دان ــه جلســات آن هــا ب کــه ب
ــت  ــری از غرب ــه دیگ ــاال در گوش ــودش را دارد و ح ــی خ ــام فامیل ــت ن ــال هاس س
ــه ماجــرای معــروف  ــدارد. روز هــا و جلســاتی کــه ب ــه یــاد ن اســت، آن روز هــا را ب

خســرو گلســرخی ختــم شــد. 
**

بلــه، دارم می نویســم کــه صــدای دمپایــی می آیــد. در بــاز می شــود و صــدا 
ــزن. صــدا می رســد روبرویــم. لحــن  نزدیک تــر. کســی هــم نمی گویــد چشــم بند ب

ــد:  ــنایی می پرس ــی آش تریاک
- غذا خوردی؟ 

ســیگاری الی انگشــت های دراز و الغــرش دود می کنــد. آدم را یــاد ســید فیلــم 
ــن  ــت و م ــم اس ــا فیل ــه این ه ــم هم ــر می کن ــه فک ــک لحظ ــدازد. ی ــا می ان گوزن ه
ــذا  ــده ســفارش عــرق و غ ــان نشســته ام و ســید آم ــه پشــت کیه ــوی کاف ــاره ت دوب
ــرا  ــذرد. م ــم هایش نمی گ ــزی از چش ــم. چی ــش می کن ــره نگاه ــره خی ــرد. خی بگی

می گویــم:  نمی شناســد. 
- نه نخوردم. مگر ساعت چنده؟ 

می گوید: 
- خیلی از شوم گذشته... 
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ــچ  ــدان هی ــا 9 باشــد. در زن ــد 8 ی ــد حــاال الب ــد و بای ــا 7 می دهن ــن ۶ ت شــام را بی
ــگار.  ــد. جــزو اطالعــات ســری اســت ان ــه آدم نمی گوین ــت ســاعت را ب وق

ــم. خــودش اســت.  ــی رود. اشــتباه نمی کن ــده م ــی رود.   همــان طــور خمی ســید م
ــه زار  ــه وارد الل ــان ک ــه کیه ــان. از کوچ ــه کیه ــه ب ــن کاف ــخدمت نزدیک تری پیش
ــا  ــوال ب ــه معم ــود ک ــا ب ــان ج ــت   هم ــت، درس ــه راس ــدی ب ــدی و می پیچی می ش

ــم.  ــو می خوردی ــرخی آبج ــرو گلس ــا خس ــی ی ــدون گیالن فری
دوبــاره صــدا می آیــد. ســید برمــی گــردد. یــک ظــرف غــذا و نــان تــوی دســتش 
ــی  ــان را برم ــیده. ن ــا ماس ــی رود. غذا ه ــی و م ــته صندل ــذارد روی دس ــت. می گ اس
دارم و ســق می زنــم. کمیتــه مشــترک اول خیابــان فروغــی اســت. خیابــان فروغــی 
را کــه صــد متــر بــروی می رســی بــه فردوســی. درســت آن طــرف خیابــان کوچــه 

کیهــان اســت.
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برای شما حتی از خسروگلسرخی هم متنفر بودید برادر حمید 
وبادوستانتان می خواستید ریشه هرچه خسرواست بزنید.

نامه سوم را می نویسم بردار حمید. این روزها یادتان هست؟
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- سالم... 
- زهرمار... 

ــرادر حمیــد. مــن ســالم کــرده ام و شــما جوابــم را  شــما ناگهــان وارد شــده اید ب
ــاره احــکام  داده ایــد. بعد هــا کــه حــاج آقــا زنجانــی مامــور آمــوزش مــن شــد درب

ســالم هــم برایــم توضیــح داد: 
- سالم مباح است، جوابش واجب.... 

می آییــد بــاالی ســرم. زهرمــار هــم یــک نــوع جــواب اســت. تــا برســید چشــم بند 
را زده ام. دســت می گذاریــد روی شــانه ام. حــس می کنــم داریــد از آن بــاال نوشــته 
ــم، دســتتان را  ــم چــرا فکــر می کن ــد. کمــی طــول می کشــد. نمی دان ــرا می خوانی م
ــه اولیــن اشــتباه وحشــتناک بازجویــی  ــه مهربانــی گذاشــته اید و مــن خــر بی تجرب ب

را مرتکــب می شــوم: 
- ببخشید... ببخشید.... برادر... 

- اسم من حمید است... 
ــرم. قلــب ســاده ام  ــاد می گی ــازه ی ــان اســت و اســمتان را هــم ت ــان هــم مهرب لحنت

ــد..."  ــرادر حمی ــا، ســپاه، ب روشــن می شــود: "متحــدان م
- ببخشید برادر حمید... می تونم بپرسم همسرم کجاست؟ 

- خفه شو پفیوز... 
می گویید و می آیید جلو. نوشته ها را برمی دارید. 

- هی خسرو، خسرو کردی، خسرو را می  شناسی... 
ــر  ــی زی ــد؛ وقت ــدا می کن ــا پی ــم معن ــرو" برای ــم "خس ــان روی اس ــا تکیه ت بعد ه
ــن  ــه م ــدان ب ــوری در زن ــد کیان ــال بع ــد س ــت. چن ــرو کیس ــید خس ــالق می پرس ش
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می گویــد کــه در لحظــه دســتگیری فرصــت نکــرده برگــه اســامی ســازمان مخفــی 
ــر  ــاده اســت. ســال های آخــر عمــرش می نویســد کــه زی ــر ســپاه افت ــد و گی را ببعل
شــکنجه نــام خســرو )مهــدی پرتــوی( را داده اســت. مــن امــا خســرو دیگــری غیــر 

ازبــرادرم و گلســرخی نمی شناســم. می گویــم: 
- گلسرخی دیگر... 

تا اسم گلسرخی را می آورم، می ترکید: 
- تو مگه این مرتیکه گلسرخی را می  شناختی...؟ 

اولین بار است می شنوم کسی به گلسرخی فحش می دهد. 
 - همکار بودیم... 

- کجا؟ 
- کیهان.. 

- یک مشت جاسوس جمع شده بودید کیهان. 
- فیلم خسرو را در دادگاه که دیده اید... 

- به من درس نده... از اون بیشتر از همه متنفرم... 
ــپاه.  ــا. س ــدان م ــرو. دادگاه. متح ــی دارد. خس ــم تازگ ــا برای ــن حرف ه ــه ای هم
ــوال  ــه ای ازم ــا گفت ــخنم را ب ــد. " س ــادم می آی ــه ی ــرو در دادگاه ب ــای خس حرف ه
ــه  ــن جمل ــدر ای ــاز می کنم."چق ــه آغ ــای خاورمیان ــزرگ خلق ه ــهید ب ــین ش حس
خســرو را دوســت داشــتیم. چــه تبلیغــی رویــش کردیــم. و حــاال ایــن جملــه حالــم 

رابــد می کند.می رویــد و مدتــی بعدبــر می گردیــد. 
- ببخشید، می توانم بروم دستشویی...؟ 

- بله... 
دوباره لحنتان مهربان شده است. 

- بلند شو. 
ــی و نگهبان هــا فــرق  ــرادر زنجان ــا ب ــد. شــما ب بلنــد می شــوم. آســتینم را می گیری
ــم  ــتید. نمی دان ــت هس ــم و صنع ــگاه عل ــجوی دانش ــد دانش ــا می گویی ــد. بعد ه داری
راســت اســت یــا دروغ. امــا فــرق داریــد. نگهبان هــا چــوب می دهنــد دســت مــا کــه 
ــن.  ــم پایی ــا می روی ــد. از پله ه ــد و می بری ــتینم را گرفته ای ــما آس ــوند، ش ــس نش نج
ــی دارم.  ــم بند را برم ــی روم. چش ــو م ــد. ت ــاز می کنی ــپ و دری را ب ــه چ ــار ب ــن ب ای
عینــک می زنــم. مســتراح کوچــک کثیفــی اســت. پنجــره اش را ســفید کرده انــد و 
جایــی کــه قبــاًل آینــه بــوده آهــن ســفیدی قــرار دارد. خــودم را تــوی آن می بینــم. 
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تصویــری تیــره و محــو از مــن. ریشــم کمــی در آمــده. رفــع حاجــت می کنــم. آن 
مســتراح می شــود پناهگاهــم و بعــد هــم قاتلــم. هــر وقــت می خواهــم از زیــر فشــار 
در بــروم، می گویــم دستشــویی دارم. تــا آن شــب لعنتــی کــه گــه ام را بــه خــوردم 
می دهیــد بــرادر حمیــد. می رســیم. حــاال فاصلــه داریــم. می خواهــم در را بــاز 
ــد  ــتینم را می گیری ــد. آس ــاز می کنی ــم. ب ــه در می زن ــت. ب ــته اس ــت بس ــم. از پش کن
و بــاال می رویــم. وارد اتــاق می شــویم. روی صندلــی می نشــینم. کاغذ هــا روی 

دســته صندلــی اســت. 
- برو سر اصل مطلب.... امشب نمی روی اتاقت تا به اصل مطلب برسی... 

- باشد.... تند تر می نویسم... 
ــداری؟  ــد" کــه ن ــه "ک ــاج ب ــب. احتی ــل مطل ــر اص ــرو س ــر. ب ــا  کند ت ــر  ی - تند ت

داری؟ 
ــرم. بعــداً می فهمــم "کــد"  ــاد  می گی ــم. کــد گــذاری را بعــداً  ی ســکوت می کن
ســر فصل هــای ســناریویی اســت کــه قبــال نوشــته شــده و مــن بایــد تکمیلــش کنــم. 

- قباًل اینجا بودی؟ نه؟ 
- اینجا کجاست؟ 

ــد  ــم چــرا نمی خواهــم شــما بفهمی ــم. نمی دان ــن اشــتباهی اســت کــه می کن دومی
کــه مــن ایــن زنــدان را می شناســم. امــا شــما می دانیــد. پرونده هــای قبلــی مــرا تمــام 
و کمــال خوانده ایــد. ایــن اشــتباه بچگانــه مــرا می گذاریــد بــه حســاب پیچیدگــی. 

دو بامبــی محکــم می زنیــد تــوی ســرم. دو بــار. 
- اینجا زندان توحید است...   همان کمیته مشترک.. 

- اگر کمیته مشترک باشد سه دفعه. 
ــد  ــت داری ــی دوس ــن کار را خیل ــم. ای ــاق پای ــه س ــورد ب ــی می خ ــد محکم لگ
ــار  ــم را کن ــار پای ــد، بی اختی ــادم می افت ــت ی ــد. بعــد از 25 ســال هــر وق ــرادر حمی ب

می کشــم و جــای ضربــه می ســوزد. 
- دو دفعه پفیوز. پرونده هاتو بیارم...؟ 

- دو دفعه دستگیر شدم. یک دفعه روز گرفتن اینجا... 
ــد بیشــتر مواظــب باشــیم. خــوب همــه جــا رو می  شناســی. حــاال هــر  - پــس بای

چــی، بــرو ســر اصــل مطلــب... پــف... 
بقیه فحش را می خورید و می روید. 

- هر وقت تمام شد بزن به در... 
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ــر خــودم را در  ــوارم. تصوی ــه دی ــم. رو ب چشــم بندم را برمــی دارم. عینــک می زن
آینــه آهنــی بــه یــاد مــی آورم. یــاد همســرم بــه قلبــم چنــگ می زنــد. بلنــد می شــوم. 
ــی می چســبانم کــه پشــت پنجــره  ــه هــای آهن ــه ســردی میل راه مــی روم. ســرم را ب

ــی گــردم و می نویســم.  اســت. برم
*

ســال 1350، آغــاز دهــه سرنوشــت ســازی بــود کــه فــراز انقــالب مشــروطیت را 
بــه نشــیب انقــالب اســالمی رســاند. ســال بــا حملــه گــروه چریکــی تحــت فرماندهی 
ــروی  ــری درســت روب ــاز شــد. کالنت ــری قلهــک آغ ــه کالنت مســعود احمــد زاده ب
ــه دیــدن پــدرم می رفتــم  کفاشــی آفتــاب قــرار داشــت. صبــح روز 1۴ فروردیــن ب
کــه از آنجــا روانــه دانشــکده شــوم. وقتــی بــه میدانگاهــی رســیدم، اوضــاع بــه نظــرم 
ــه  ــد. ب ــوت کســانی پرســه می زدن ــان همیشــه خل ــد. در خیاب ــر عــادی آم کمــی غی
کفاشــی رســیدم. دو مــرد داشــتند بــا" حســین آقــا "چایــی می خوردنــد. پــدرم تــا مــرا 
دیــد ناگهــان عصبانــی شــد و شــروع بــه داد و بیــداد کــرد کــه چــرا بی موقــع آمــده ام 
و او کار دارد. مــن هــم بــا قهــر از آنجــا رفتــم. روز بعــد پــدرم مــرا بــه رســتوران بــرد. 
وقتــی در آن چلوکبابــی محشــر ســر خیابــان دولــت غــذا می خوردیــم گفــت که آن 
دومــرد مامــور ســاواک بوده انــد و بعــد از ماجــرای حملــه بــه کالنتــری قلهــک زیــر 
پوشــش مشــتری کشــیک می داده انــد. پــدرم ماجــرای حملــه بــه کالنتــری را شــرح 
داد و گفــت در ایــن رابطــه متوجــه شــده شــریکش بــا دســتگاه ســر و ســری دارد و 

از مــن خواســت  وقتــی بــه آنجــا مــی روم کامــال محتــاط باشــم. 
ــه  ــدی ب ــچ تن ــد از پی ــه بع ــه ای ک ــو در کوچ ــن گفت و گ ــد از ای ــار روز بع  چه
ــط  ــش توس ــی ارت ــتان نظام ــیو، دادس ــاء فرس ــار ضی ــید، تیمس ــی می رس میدانگاه
ــرور شــد. همســر فرســیو کــه مشــتری دائمــی کفاشــی  ــق ت ــی خل چریکهــای فدائ
ــه  ــا شــوهرش را بدرق ــود ت ــار در ایســتاده ب ــه کن ــوع حادث ــگام وق ــود، هن ــاب ب آفت
کنــد. حملــه بــه کالنتــری قلهــک ســر سلســله عملیــات چریک هــای شــهری بــود و 

ــی زد.  ــد م ــا پیون ــا احمد زاده ه ــرا ب ــت م ــت سرنوش دس
ــوزه  ــه ح ــر ب ــن خب ــرای گرفت ــر روز ب ــول ه ــق معم ــرداد 1350، طب روز 28 م
خبــری ام در پزشــک قانونــی رفتــم. کاری کــه بــه آن می گفتیــم "مــرده شــماری." 
آن روز گــرم آفتابــی را بــه خاطــر دارم و ماجرایــی را کــه مــرا بــرای نخســتین بــار 
بــه قلــب حادثــه بــرد. بعد هــا توانســتم از جزئیاتــش حســب اتفــاق در پاریــس مطلــع 
شــوم. روزی کــه داشــتم ایــن ماجــرا را در بقالــی ایرانــی محلــه ای در حومــه پاریــس 
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ــازمان  ــو س ــه عض ــه هم ــود را ب ــماً خ ــه رس ــی ک ــب بقال ــردم، صاح ــف می ک تعری
امنیــت و مامــور کمیتــه مشــترک معرفــی می کنــد، بــه مــن گفــت کــه در آن ماجــرا 

حضــور داشــته و روایــت تکمیــل کــرد. 
ــی کــه   خیابان هــای خلــوت را پشــت ســر گذاشــتم و از پله هــای پزشــکی قانون
در آن زمــان در ضلــع جنــوب غربــی کاخ دادگســتری بــود، پاییــن رفتــم. دیــدم کــه 
ــرخه"  ــد س ــد. از "محم ــه می کنن ــتاده اند و گری ــم ایس ــرد ه ــالن گ ــر در س ــد نف چن

پرســیدم: 
- چه خبر است؟ 

" محمــد ســرخه" یکــی از دو نفــری بــود کــه اجســاد را تحویــل می گرفــت و در 
جریــان همــه اخبــار بــود. قامــت بلنــدی داشــت و صورتــی ســرخ. بــرای همیــن بــه 
او می گفتیــم محمدســرخه. در رقابــت کیهــان و اطالعــات، کــورس بابایــی کــه بــا 
محمــد ســرخه همشــهری بــود، بــه اصطــالح دمــش را دیــده بــود. او از مــا پــول و 

ــی داد.  ــا م ــه م ــا را اول ب ــت و خبر ه ــه می گرف ــه و مجل روزنام
محمدسرخه پشت میزش رفت و آهسته به من گفت: 

- حواســت جمــع باشــه. این هــا مــال ژاندارمــری هســتند. یکــی از همکارانشــان 
در زد و خــورد بــا قاچاقچی هــا کشــته شــده، خیلــی هــم ناراحــت هســتند. بعــد هــم 
ــام جــالل آزاد در زد و خــورد  ــه ن ــی ب ــن نشــان داد . ژاندارم ــه م ــوت را ب برگــه ف
ــوری  ــه تلفــن زدم. محمــد بل ــه روزنام ــود. ب ــه شــهادت رســیده ب ــا ب ــا قاچاقچی ه ب

گفــت: 
 - عکس و خبر را بیاور. گوشه ای می گذاریم. 

تلفــن را گذاشــتم و بــه ســراغ آن چنــد نفــر رفتــم. در گرمــای تابســتان شــلوار و 
پیراهــن بــه تــن داشــتم. مو هایــم بــه مــد آن روز هــا کمــی بلنــد بــود و شــلوار تنگــم 
ــرگ روزنامــه کیهــان را. ســالم  جیــب نداشــت. فقــط خــودکاری داشــتم و ســر ب
کــردم. گریــه را متوقــف کردنــد. یکــی از آن هــا کــه مــرد متوســط درشــت اندامــی 

بــا موهــای طــاس بــود، پرســید: 
- چی میخوای؟ 

 گفتم. پرسید: 
 - کارت شناسایی داری؟ 

 ســر بــرگ کیهــان را نشــان دادم کــه ناگهــان دو نفــر دســت هایم را از دو طــرف 
گرفتنــد. بلنــدم کردنــد و بــه زمیــن کوبیدنــد. ابتــدا مــرا بــه ســرعت گشــتند و ســپس 
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ــد. یکــی از آن هــا مو هایــم را می کشــید و کشــان  ــه زدن کردن ــه شــروع ب بی رحمان
ــا  ــرا از پله ه ــب م ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــرا می زدن ــد م ــا لگ ــه ب ــرد و بقی ــان می ب کش
بــاال بردنــد. در خیابــان هــم مــرا می زدنــد و می بردنــد. پیرمــرد بیچــاره از همــه جــا 
بی خبــری رســید و اعتــراض کــرد. او را هــم گرفتنــد و هــر دوی مــا را کتــک زنــان 
تــا مقابــل در زنــدان موقــت شــهربانی بردنــد و بــه داخــل آمبوالنســی انداختنــد. کف 
ــی  ــاس نظام ــدی در لب ــد بلن ــرد ق ــود. بعــد از دقایقــی م ــس خیــس خــون ب آمبوالن
بــدون درجــه بــه داخــل آمبوالنــس آمــد و پیرمــرد را بعــد از یکــی دو ســوال آزاد 
ــا  ــد و ب ــن کوبی ــه گــردن م ــداق تفنگــی کــه در دســت داشــت ب ــا قن ــد ب کــرد. بع

لهجــه غلیــظ ترکــی پرســید: 
- مادر قحبه... کی هستی؟ 

و مــن هــر چــه توضیــح مــی دادم، خبرنــگار کیهانــم فایــده ای نمی کــرد. او   همــان 
ســوال را می پرســید. وقتــی او ســرانجام رفــت و آمبوالنــس بــه حرکــت در آمــد، از 
روی قرینه هــا و شــنیده ها بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه او بایــد اســتوار ســاقی باشــد. 
ــود وبیشــتر بخاطــر شــخصیت خاصــش. می گفتنــد  شــکنجه گــر بســیار معروفــی ب
ــا   همــان  کــه از کســانی کــه زیــر شــکنجه تســلیم می شــدند خوشــش نمی آمــد و ب

لهجــه ترکــی می گفــت: 
از خسرو روزبه یاد بگیر، مردباش... 

ــد.  ــی باش ــا فیلم ــان ی ــوع رم ــد موض ــی او می توان ــرده ام زندگ ــر ک ــه فک همیش
ــم چــرا فکــر  ــه حرکــت در آمــد. نمی دان ــاره ب ــد جــا ایســتاد و دوب آمبوالنــس چن
می کــردم می خواهنــد مــرا تحویــل بدهنــد و نمی شــود. بــار آخــر مســیری طوالنــی 
ــاده شــدم، از روی شــنیده هایم فکرکــردم  ــس ایســتاد و پی ــی آمبوالن ــت. وقت را رف
در قــزل قلعــه هســتم. چنــد ســر بــاز مــرا در محاصــره گرفتنــد. بــه ســرعت اتاقــک 
نگهبانــی خالــی شــد و مــرا بــه داخــل آن انداختنــد. بعــد از چنــد دقیقــه   همــان مردی 
ــد ســوال از مــن پرســید. همــه را جــواب  ــد و چن کــه ســر نیمــه طــاس داشــت آم
ــی برگشــتم.  ــه اتاقــک نگهبان ــاره ب ــرا می خواســت. دوب دادم. مشــخصات کامــل م
ــرده  ــا ک ــادری در آن برپ ــه چ ــدم ک ــده را می دی ــزی ش ــن ری ــه ش ــا محوط از آنج
بودنــد. در اوج دوران چریکــی افــراد دســتگیر شــده را بــرای بازجویــی اولیــه بــه آن 
چــادر می بردنــد و بعــد کــه تکلیفشــان روشــن می شــد، بــه جایــی کــه می خواســتند 
منتقلشــان می کردنــد. نوبــت مــن هــم شــد. دم غــروب بــود کــه دو ســرباز مــرا بــه 
ــدم کــه دســت هایش را از  ــد. در ســایه روشــن غــروب کســی را می دی چــادر بردن
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پشــت بســته بودنــد. چشــم بند داشــت و روی ســنگ های نــوک تیــز باغچــه راهــش 
می بردنــد. در چــادر کــه ماننــد یــک اتــاق بــزرگ بــود، دو تخــت فنــری بــزرگ 
قــرار داشــت و روی هــر کــدام هــم شــالقی دیــده می شــد. دوبــاره   همــان ســواالت 
ــار  ــادرم بیم ــند. م ــه را نپرس ــردم آدرس خان ــدا می ک ــدا خ ــیدند. خ ــن پرس را از م
ــه  ــرا ب ــر گذشــت و م ــاب هــم داشــتم. بخی ــن جــزوه و کت ــود و چندی ــه ب و در خان
ــدم. صبــح  ــد. شــب را روی یکــی از تخت هــای ســربازی خوابی اتاقــک برگرداندن
ــار  ــر در کن ــد نف ــا چن ــاس ب ــه ط ــرد نیم ــان م ــدم   هم ــرد. دی ــرون ب ــرا بی ــربازی م س
اتومبیــل ولــووی خاکســتری رنگــی ایســتاده اند. آن مــرد جلــو آمــدو بــا مــن دســت 
داد. از رفتــارش فهمیــدم اوضــاع عــوض شــده اســت. ســوار اتومبیــل شــدیم. مــرا در 
کنــار در نشــاندند. اتومبیــل حرکــت کــرد. از در بــزرگ نگهبانــی بیــرون آمدیــم و 
ــاد شــدیم. مــرد نیمــه طــاس کــه  وارد یکــی از کوچه هــای دراز و آشــنای امیــر آب

کنــار راننــده نشســته بــود، گفــت: 
- من دکتر جوان هستم. 

بــرق از ســرم پریــد. او از معروف تریــن فرماندهــان تیم هــای دســتگیری و شــکنجه 
ــح  ــوده. در آن صب ــژاد ب ــز فر ن ــی اش پروی ــام اصل ــتم ن ــالب دانس ــد از انق ــود. بع ب
ــگارش  ــش و ن ــوش نق ــی خ ــراوات رنگ ــیک و ک ــرمه ای ش ــاس س ــا لب ــتانی ب تابس
بیشــتر بــه هنرپیشــه یکــی از فیلم هــای پلیســی شــباهت داشــت. دکتــر جــوان ادامــه 

داد: 
- تحقیــق کردیــم، معلــوم شــد خبرنــگار حــوادث کیهانــی. مواظــب بــاش. 

نزدیــک بــود صفحــه حــوادث ات را پــر کنیــم.... 
ــد.  ــاه خندیدن ــاه ق ــد، ق ــته بودن ــارم نشس ــه کن ــت ک ــه دس ــل ب ــور مسلس دو مام
اتومبیــل بــه تقاطــع خیابــان آریامهــر )فاطمــی امــروز( رســید و مــرا پیــاده کردنــد. بــه 
ســرعت خــودم را بــه کیهــان رســاندم. معلــوم شــد کــه مامــوران ســاواک بــه آنجــا 

ــم.  ــه دروغ نمی گوی ــده اند ک ــه ش ــل متوج ــق کام ــد از تحقی ــه و بع رفت
*

حــاال کــه دانســته هایم را کنــار هــم می گــذارم، تصویــر واقعــی آن روز را 
می توانــم مجســم کنــم: صبــح آن روز مجیــد احمــد زاده دســتگیر شــده بــود. 
وقتــی او را ســوار اتومبیــل ســاواک کردنــدوروی صندلــی عقــب نشــاندند، ضامــن 
ــا آن را  ــت ت ــل انداخ ــوی اتومبی ــه جل ــید ب ــت کش ــراه داش ــه هم ــی را ک نارنجک
منفجــر کنــد. حاجــی آذرمگیــن راننــده اتومبیــل ســاواک، نارنجــک را برداشــت تــا 
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از پنجــره بیــرون بینــدازد، امــا نارنجــک در دســتش منفجــر شــد و او را تکــه تکــه 
کــرد. تیــم دســتگیری مجیــد احمــد زاده جســد راننــده را بــه نــام جــالل آزاد و بــه 
عنــوان ژاندارمــی کــه در زد و خــورد بــا قاچاقچی هــا کشــته شــده بــود بــه پزشــکی 
قانونــی آورده بــود. ایســتاده بودنــد و در مــرگ همــکار خــود می گریســتند کــه مــن 
ــودم. کارت شناســایی  ــول را خواســته ب ــوان خبرنگارعکــس مقت ــودم. بعن رســیده ب
ــدان و  ــود. در راه زن ــن ب ــتگیری م ــن و دس ــوء ظ ــا س ــش آن ه ــتم. واکن ــم نداش ه
ــی  ــد، هــر چــه دق دل در   همــان آمبوالنســی کــه جســد همکارشــان را آورده بودن

داشــتند بــر ســر مــن خالــی کــرده بودنــد. 
 روز بعــد بــا دوســتان گــروه قــرار داشــتیم. ماجــرا را بــه تفصیــل برایشــان تعریــف 
ــم  ــاز نگاه ــان ب ــا ده ــد، ب ــا بودن ــق چریک ه ــه عاش ــان ک ــه آن جوان ــردم. هم ک
ــا فولکــس کیــان تــوی خیابان هــا  ــد. چنــد شــب بعــد کــه طبــق معمــول ب می کردن
گشــت می زدیــم و بــه رادیــو گــوش می دادیــم؛ رادیــوی عــراق ماجــرای دســتگیری 
مجیــد احمــد زاده را پخــش کــرد. گوینــده رادیــو شــرح مفصلــی هــم دربــاره دکتــر 
ــد  ــازه متوجــه شــدم چــه شانســی آورده ام. نمی دانســتم کــه چن جــوان داد و مــن ت
مــاه بعــد، دوبــاره دکتــر جــوان را می بیینــم و بــاز راهــم بــه احمدزاده هــا می رســد. 

*
روز اول مهــر 1350 در کیهــان بــودم کــه خبــر مــرگ مــادرم رســید. تلفــن زنــگ 
ــت و در  ــد رف ــرف زد. بع ــی ح ــا کس ــت. ب ــی را برداش ــادران گوش ــعود به زد. مس
گــوش محمــد بلــوری چیــزی گفــت. بلــوری گفــت کــه فــورا بــه بیمارســتان بــروم، 
مــادرم نیــاز بــه کمــک دارد. بــه قســمت راننده هــا تلفــن زد وگفــت مرابــه ســرعت به 
بیمارســتان برســانند. وقتــی رســیدیم، مــادر م دیگــر نیــاز بــه کمــک کســی نداشــت. 
ــود.  ــرو بســته ب ــان ف ــر جه ــت ســرطان چشــم ب در اوج جشــن های شاهنشــاهی، بعل
ــه بیمارســتان  ــد و او را ب ــش کــرده بودن ــش از بیمارســتان شــوروی جواب ــی پی مدت
دولتــی هــزار تختخوابــی بــرده بودیــم. وقتــی خبــر مرگــش را دادنــد، گیــج شــدم. 
تــا جلــو بیمارســتان هــزار تختخوابــی دویــدم. ســرم را بــه دیــوار می کوبیــدم و فریــاد 

مــی زدم: 
ــما  ــم و ش ــتان نداری ــول بیمارس ــا پ ــتید... م ــادرم را کش ــما م ــا ش ــادر قحبه ه - م

جشــن می گیریــد... 
دو نفــر لبــاس شــخصی دســتگیرم کردنــد و بــه اتــاق اطالعــات بیمارســتان بردنــد. 
رئیــس آنجــا کــه طبــق معمــول فــرد کراواتــی شــیک پوشــی بــود، چنــد ســوال از 
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مــن پرســید. خــودم را بــه آن راه زدم و ســرانجام بــا نشــان دادن کارت کیهــان   رهــا 
شــدم. 

*
ــم  ــدن فیل ــرای دی ــان ب ــا کی ــن ســال چشــیدم. ب ــزه دســتگیری ســوم را در همی م
تریســتانا ســاخته لوئیــس بونوئــل بــه ســینما شــهر قصــه رفتــه بودیــم. وقتــی ســرود 
شاهنشــاهی را زدنــد، بلنــد نشــدم. وقتــی ســرود تمــام شــد و بقیــه نشســتند، کســی 
بــه پشــت شــانه ام زد و در گوشــم گفــت بــا او بــروم. مــرا بــه کالنتــری یوســف آبــاد 
ــه  ــای نیم ــت ها و الت ه ــان مس ــری می ــن کالنت ــدان زیرزمی ــب را در زن ــد. ش بردن
شــب گذرانــدم. کیــان کــه ســایه بــه ســایه مــن آمــده بــود، پــدرم را خبــر کــرد. او 
هــم بــه یــک افســر آگاهــی متوســل شــد کــه مشــتری مغــازه اش بــود. روز بعــد کــه 
مــرا بــه آگاهــی بردنــد، افســر بــه ســراغم آمــد. چنــد ســئوال کــرد و بعــد گفــت: 

- معلــوم اســت کــه عمــداً بلنــد نشــده ای. بــه خاطــر پــدرت آزادت می کنــم، امــا 
حواســت باشــد دفعــه بعــد چــوب تــو ماتحــت می کننــد. پســر بــرو دنبــال زندگــی... 

در کیهــان، دیگــر جــا افتــاده بــودم. بعــد از افــت و خیز هــا ســرانجام بــر خــالف 
ــی  ــی ها" باق ــذف "کالس ــرای ح ــان ب ــوادث کیه ــرویس ح ــای س ــالش قدیمی ه ت
ــاره "عشــق  مانــده بــودم. نجــات بخــش، گزارشــی بــود کــه درآســتانه اخــراج درب
بازهــای" تهــران یعنــی کبوتــر باز هــا و قنــاری باز هــا نوشــتم. ماندنــی شــدم. 
ــی یــک اتاقــه در قلهــک  ــار آپارتمان ــرای اولیــن ب ــد و توانســتم ب اســتخدامم کردن
اجــاره کنــم.   همــان جــا کــه علــی خدایــی چنــد بــار بــه ســراغم آمــد. ســال ها بعــد 
در غربــت بــود کــه وقتــی از روی پــل قدیمــی لوکزامبــورگ رد می شــدیم، بــه مــن 
گفــت رحمــان هاتفــی او را می فرســتاده تــا زندگــی خصوصــی مــرا شناســایی کنــد. 
بــدون اطــالع مــن عضــو گیــری ام در ســازمان "نویــد" در جریــان بــود.  بــه دانشــکده 
ــمی  ــر رس ــا گــروه غی ــگی را ب ــده همیش ــای پراکن ــان فعالیت ه ــم و   هم ــم می رفت ه
انجــام می دادیــم: رفتــن بــه کــوه، بحــث، خوانــدن ســرود. و گاهــی نوشــتن شــعار. 

*
یــک روز آفتابــی زمســتان در خاطــرم همیشــه زنــده اســت. بــا "یدالــه" از شــیرپال 
برمــی گشــتیم و دره برفــی اوســون را پاییــن می آمدیــم. خلــوت بــود و غیــر از مــا 
ــا  ــدند. روی برف ه ــده می ش ــت دی ــورد در دوردس ــوه ن ــر ک ــد نف ــا چن ــر تنه دو نف
ــود.  ــدرت ب ــت در اوج ق ــم. حکوم ــن می آمدی ــاه و پایی ــر ش ــرگ ب ــتیم م می نوش
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ــش  ــود. جنب ــن حــد. جشــن های شاهنشــاهی تمــام شــده ب ــی در باال تری ــد نفت درآم
ــای اوج را  ــود، روزه ــان شــده ب ــوب جوان ــان ســیاهکل محب ــا جری چریکــی کــه ب
ــود. نیروهــای ســاواک،  ــازه ای شــده ب ــه ت ــد و ســرکوب هــم وارد مرحل می گذران
شــهربانی و ارتــش زیــر نــام "کمیتــه مشــترک مبــارزه بــا خرابــکاری" زنــدان قدیمــی 
شــهربانی را مرکــز عملیــات خــود کــرده بودنــد. مــدام خبــر زدوخــورد می رســید، 
ــا بعهــده ســرویس  ــار وگزارش ه ــن اخب ــه ای ــی شــد. تهی ــر پام ــازه ای ب ــا دادگاه ت ی
ــه نوبــت  حــوادث بــود. محمــد بلــوری، دبیــر حــوادث هــم بچه هــای ســرویس راب

می فرســتاد. 
ــه دادرســی  ــه مــن افتاد،همــراه مهــدی رضــوان عــکاس کیهــان ب وقتــی نوبــت ب
ارتــش واقــع در چهــار راه قصــر رفتیــم. وقتــی وارد محوطــه بــزرگ دادســرا شــدیم، 
کســی را دیدیــم کــه طنــاب پیچــش کــرده بودنــد و بــه طــرف ســاختمان می بردنــد. 
نمی دانــم چرادرحافظــه ام مانــده کــه او محمــد مفیــدی بــود و آن روز بــرای 
بازپرســی بــه دادگاه نظامــی آورده شــده بــود. چنــد ســرباز او را بــه طــرف ســاختمان 

ــاد مــی زد و شــعار مــی داد.  می کشــاندند. او فری
از راهروهــای دراز گذشــتیم و وارد ســالن کوچــک دادگاه بــدوی شــدیم. هیــچ 
کــس در ســالن نبــود. مامــوری کــه همراهمــان بــود مــا را بــه ردیــف ســوم راهنمایی 
کــرد. دقایقــی بعــد فــردوس قربانــی خبرنــگار روزنامــه اطالعــات همــراه عکاســش 
ــاس شــخصی دو نفــر را  ــد لب ــا نشــاندند. کمــی بعــد، چن ــار م رســید. او را هــم کن
ــد. عکاس هــا  ــد. در ردیــف اول نشــاندند و رفتن ــه داخــل آوردن ــدان ب ــاس زن ــا لب ب
ــی  ــه قاض ــع س ــان موق ــد. در   هم ــات رفتن ــز قض ــو می ــه جل ــس ب ــن عک ــرای گرفت ب
نظامــی دادگاه وارد شــدند. ســرباز ها بــه احتــرام آن هــا ســالم نظامــی دادنــد. مــا هــم 
ایســتادیم. متهــم ســمت چــپ کــه قــد بلنــدی داشــت، می خواســت بلنــد شــود، امــا 
متهــم ســمت راســت کــه خــودش برنخاســته بــود، روی پــای او زد و مانــع شــد کــه 
ــر صندلی هــا نشســتند و رئیــس دادگاه اعــالم کــرد کــه  برخیــزد. قضــات نظامــی ب
ــد.  جلســه علنــی اســت و از متهــم دســت راســتی خواســت خــودش را معرفــی کن
اســم او از خاطــرم رفتــه، امــا یــادم هســت معلمــی بــود هــوادار چریکهــای فدائــی. او 
را از شــمال گرفتــه بودنــد. دادگاه او خیلــی طوالنــی نبــود. رئیــس دادگاه از نفــر بعد 

خواســت بایســتد خــود را معرفــی کنــد. او ایســتاد و نامــش را گفــت: 
- مسعود احمدزاده... 

ــی، ومســعود احمــدزاده  ــژن جزن ــان، بی ــز پوی ــر پروی در آن روزگار چریکــی امی
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بــرای مــا قهرمانانــی در حــد چــه گــوارا بودنــد. 
کتاب هــای "رد تئــوری بقــاء"، "مبــارزه مســلحانه، هــم اســتراتژی هــم تاکتیــک" 

بــرای همــه مــا کتاب هــای مقدســی تلقــی می شــد. رئیــس دادگاه گفــت: 
- این دادگاه علنی است و رسیدگی به اتهامات شما را آغاز می کند. 

مســعود احمــد زاده برگشــت و بــه ســالن خالــی نــگاه کــرد. قــد متوســطی داشــت 
و در لبــاس زنــدان ســخت تکیــده می نمــود. از چشــمانش شــراره می ریخــت. 

ــا صــدای بلنــد خندیــد و گفــت:  ناگهــان ب
ــر کســی  ــار نف ــن چه ــر از ای ــی اســت؟ اینجــا کــه غی ــن دادگاه علن - کجــای ای

ــد...  ــه دادگاه راه نداده ای ــم ب ــرا ه ــواده م ــی خان ــت، حت نیس
نمــی دانــم رئیــس دادگاه زنگــی را زیــر میــز فشــار داد و یــا چــه اتفاقــی افتــاد کــه 
ــرد وارد شــدند و از انتهــای دادگاه  ــاز شــد و گروهــی زن و م ناگهــان در دادگاه ب
ــی همــه نشســتند، رئیــس دادگاه از  ــد. وقت ــر کردن ــو پ ــا جل ردیــف صندلی هــا را ت
حاضریــن خواســت تــا خــود را معرفــی کننــد. افــراد حاضــر یــک بــه یــک بــه پــا 
ــپز،  ــک آش ــود، ی ــده ب ــی رانن ــد. یک ــود را می گفتن ــغل خ ــم و ش ــتند و اس می خاس
یکــی کارمنــد، یکــی معلــم و.... تــا بــه مــا رســید و اســم و شــغل خــود را گفتیــم. 
معرفــی ادامــه یافــت تــا بــه نفــر آخــر رســید کــه در ردیــف اول در صندلــی آخــر 

کنــار پنجــره نشســته بــود. او برخاســت و خــود را چنیــن معرفــی کــرد: 
- علی اکبر رضوانی نماینده کارگران ایران ناسیونال... 

ــتم  ــرد. داش ــاد می ک ــران زی ــه کارگ ــباهت او را ب ــش ش ــیده و لباس ــش نتراش ری
فکــر می کــردم قیافــه و صدایــش برایــم آشناســت کــه مســعود احمــدزاده برخاســت 
و حــرف او را قطــع کــرد. بــا چنــان صــدای بلنــدی خندیــد کــه دادگاه بــه لــرزه در 

آمــد و گفــت: 
ــن  ــد، ای ــوم اســت دادگاه فرمایشــی تشــکیل داده ای ــه معل ــک نمون ــن ی - از همی
آقــا کــه خــودش را کارگــر معرفــی کــرد دکتــر جــوان رئیــس تیــم دســتگیری و 

بازجــوی مــن اســت.... 
متوجــه شــدم دوبــاره بــه دکتــر جــوان برخــورده ام. مســعود احمــد زاده نشســت و 
دادگاه بــه هــم ریخــت. دقایقــی طــول کشــید تــا رئیــس توانســت بــر اوضــاع مســلط 
ــد و برایــش تقاضــای  ــات او را خوان ــه دهــد. دادســتان اتهام شــود و دادگاه را ادام
اعــدام کــرد. مســعود بــه عنــوان آخریــن دفــاع برخاســت و خطابــه غرایــی ســر داد. 

بــا دســت دکتــر جــوان را نشــان داد و گفــت: 
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- این آقا و همکارانش مرا تا حد مرگ شکنجه کرده اند... 
ســپس پیراهــن زنــدان را بــاال زد. روی پشــتش جــای منقــل برقــی کامــاًل به چشــم 
می خــورد. دایــره ای ســیاه بــه انــدازه یــک بشــقاب کوچــک. بعــد بــه طــرف چــپ 

برگشــت و خطــاب بــه مــن و قربانــی گفــت: 
ــد  ــا را خواهن ــد این ه ــرف دارن ــتند و ش ــی نیس ــگاران قالب ــان خبرن ــر آقای - اگ

ــت...  گف
و آن وقــت ســینه اش را نشــان داد. روی ســینه اش هــم   همــان دایــره ســیاه دیــده 

ــت:  ــعود گف ــد. مس می ش
- اگــر شــرم اجــازه مــی داد قســمت های پاییــن بدنــم را هــم نشــان مــی دادم کــه 

جــای منقــل برقــی را ببینیــد... 
ــر  ــت بخاط ــخت اس ــال س ــه س ــد ازاینهم ــرد. بع ــلح ک ــربازان مس ــه س ــد رو ب بع
بیــاورم کــه دقیقــا چــه گفــت. تنهــا می توانــم آنچــه را بطورمبهمــی بیــاد  دارم نقــل 

ــه مضمــون کنــم:  ب
ــردا اعــدام خواهــم  ــا ف ــروز ی ــن ام ــد. م ــن نگیری ــه طــرف م ــان را ب - تفنگ  هایت
ــه  ــرای غــارت ب ــد کــه میهــن شــما را ب ــه کســانی بگیری ــان را رو ب شــد. تفنگ  هایت

ســپرده اند...  امپریالیســت ها 
و بــا دســت دکتــر جــوان و قضــات را نشــان داد و حرف هایــش را ایــن طــور بــه 

پایــان بــرد: 
ــران آزادی  ــان ای ــق قهرم ــد و خل ــد ش ــرنگون خواه ــکار س ــم جنایت ــن رژی - ای

ــد آورد...  ــت خواه ــه دس ــت ب ــون ماس ــره خ ــه ثم ــود را ک خ
رئیــس دادگاه کــه مــدام می کوشــید مســعود را ســاکت کنــد و موفــق نمی شــد، 
ــم. تماشــاگران  ــرون آمدی کفایــت دادرســی را اعــالم و دادگاه را تعطیــل کــرد. بی
دادگاه در راهروهــای دادرســی ارتــش ناپدیــد شــدند. کمــی ایــن پــا و آن پــا کــردم 
ــوان  ــدم آن ج ــتم. دی ــه برگش ــالن محاکم ــه س ــس، ب ــا رئی ــه ب ــه مصاحب ــه بهان و ب
زندانــی رو بــه دیــوار ایســتاده اســت. دســت های مســعود احمــد زاده را از پشــت بــا 
دســت بنــد بســته اند، روی زمینــش انداخته انــد و بــا قنــداق تفنــگ او را می کوبنــد.  
ــه  ــه طــور کامــل نوشــتم  و ب ــه روزنامــه برگشــتم. گزارشــم را ب ــا حــال خــراب ب ب
رحمــان دادم. یــادم هســت تمــام مــدت کــه می نوشــتم، اشــک می ریختــم. البتــه از 

آن گــزارش چنــد خــط بیشــتر چــاپ نشــد. 
آن شــب جریــان دادگاه را بــرای بچه هــای گــروه تعریــف کــردم. وقتــی 
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ــد. در پارکــی  ــم و جــدا شــدیم یوســف محمــدی همراهــم آم خداحافظــی کردی
ــش  ــت برای ــا دق ــاره و ب ــرا را دوب ــت ماج ــن خواس ــتیم. او از م ــی نشس روی نیمکت
تعریــف کنــم. همیــن کار را کــردم. مــن می گفتــم و یوســف یادداشــت می کــرد. 
ــو  ــه رادی ــم و ب ــا می چرخیدی ــان در خیابان ه ــس کی ــا فولک ــه ب ــد ک ــب بع ــد ش چن
ــن  ــول از ای ــای معم ــاخ و برگ ه ــا ش ــزارش دادگاه ب ــم، گ ــوش می دادی ــراق گ ع
ــن  ــرد م ــر ک ــاید فک ــت. ش ــن انداخ ــه م ــی ب ــان نگاه ــد. کی ــش می ش ــو پخ رادی

ــانده ام.  ــراق رس ــو ع ــه رادی ــزارش را ب گ
ــم کــه حــاال  ــه یوســف محمــدی می رفت ــه خان بعــد از انقــالب هــر وقــت کــه ب
ــه  ــود، همیش ــرده ب ــق ازدواج ک ــی خل ــای فدائ ــران هوادارچریکه ــی از دخت ــا یک ب
عکــس مرضیــه احمــدی اســکوئی را بــا موهــای بافتــه روی طاقچــه می دیــدم و یــاد 
ــه-  ــادم و بازهــم فکــر می کــردم یوســف آن را از طریــق مرضی آن گــزارش می افت

عشــق بــر بــاد رفتــه اش- بــه ســازمان رســانده اســت. 
**

ــا و  ــری در خیابان ه ــت. درگی ــود می رف ــه راه خ ــاه ب ــاز پنج ــت س ــه سرنوش ده
خانه هــای تیمــی ادامــه داشــت. فدائیــان و مجاهدیــن بــا غــرش مسلســل قصــد بیــدار 

ــه را داشــتند. خســرو گلســرخی می ســرود:  ــق خفت کــردن خل
- خلق نمی داند، نمی داند، نمی داند، اگر بداند... 

دختــران و پســران جــوان، جــان خــود را نثــار می کردنــد تــا خلــق بدانــد و شــعر 
خســرو بــه واقعیــت تبدیــل شــود. توپخانــه بپــا خیــزد و آتــش بــه انبــار کتــان فقــر 

بیافتــد. 
*

 یــک روز پاییــزی وقتــی بــه محــل زد و خــورد رســیدیم، مامــوران حملــه بــه خانه 
تیمــی را آغــاز کــرده بودنــد. چریک هــا از پنجــره ای مشــرف بــه میــدان کوچکــی 
شــلیک می کردنــد و از زمیــن و هــوا جــواب می گرفتنــد. خانــه درســت مثــل 
ــه  ــود. روی ســقف های اطــراف خان ــه ای از یــک فیلــم در محاصــره کامــل ب صحن
ماموریــن مســتقر بودنــد و بی وقفــه آتــش می کردنــد. در میانــه درگیــری زنــی کــه 
ــاد و  ــود از پنجــره بیــرون پریــد. روی زمیــن افت ــه کمــر بســته ب چــادری ســفید را ب
ــی گاراژی  ــار در چوب ــا کن ــت و ت ــد برخاس ــرد. بع ــلیک ک ــت ش ــه دس ــل ب مسلس
کــه در چنــد متــری بــود، دویــد. بی گمــان نقشــه ای داشــت کــه از محاصــره آتــش 
ــای  ــه معن ــت و ب ــدن گرف ــش باری ــر او آت ــید، ب ــی رس ــه در چوب ــی ب ــزد. وقت بگری
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دقیــق کلمــه ســوراخ ســوراخش کــرد. زن بــه صــورت روی زمیــن افتــاد و آتــش 
قطــع شــد. مــردی هــم دراتــاق رو بــه میــدان گلولــه خــورده بــود. مردمــی کــه در 
پشــت صــف مامــوران نظــاره گــر ایــن صحنــه بودنــد بــه طــرف جســد زن یــورش 
بردنــد. "خرابــکاری" را کــه بــر زمیــن افتــاده بــود، می نگریســتند و می رفتنــد. همــه 
رفتنــد و تــا مدتــی پیکــر خونیــن زن چریــک، کنــار در گاراژ کهنــه تنهــا و بی پنــاه 
ــدان ایســتاده  ــن بهــت زده در حاشــیه می ــا م ــود. تنه ــر خــاک ب ــد ب ــاب تن ــر آفت زی
ــه از  ــن صحن ــود و هیچــگاه ای ــودم و می نگریســتم. هرگــز ندانســتم آن زن کــه ب ب
خاطــرم نرفــت. ایــن روز هــا در جســت و جوی تاریــخ ام، بــه نــام مهرنــوش ابراهیمــی 
ــان ابطحــی تهــران  ــخ 9 مهــر 1350 در خیاب می رســم و زد و خــوردی کــه در تاری

ــم.  ــود؟ نمی دان ــا آن زن دالور او ب روی داد. آی
*

روزی دیگــر بــا حســین پرتــوی بــه صحنــه زد و خــوردی در محلــه کنونــی "جی" 
در جنــوب شــرقی تهــران رســیدیم. جــی در آن زمــان در خــارج شــهر قــرار داشــت 
ــه ای  ــود تــک خان ــود. ســاواک و کاله ســبز ها ب ــش معــروف ب ــه خاطــر پادگان و ب
را در محاصــره داشــتند. نزدیــک صحنــه زد و خــورد ســاختمان نیمــه تمامــی بــود. 
بــا حســین بــه ســرعت بــاال رفتیــم. خــود را بــه بــام رســاندیم کــه مشــرف بــه خانــه 
ــا در  ــاالی ســرمان هلیکوپتر ه ــه آن دراز کشــیدیم. ب ــودو روی لب محاصــره شــده ب
پــرواز بودنــد. از پنجره هــای خانــه شــلیک می کردنــد و از چهــار طــرف بــر آن هــا 
آتــش می باریــد. حســین داشــت عکــس می گرفــت و مــن غــرق تماشــا بــودم کــه 
ــه  ــم ب ــودم و محک ــوا ب ــه ای روی ه ــد. لحظ ــت گرفتن ــت هایم را از پش ــان دس ناگه
زمیــن خــوردم. لولــه مسلســلی روی پیشــانی ام بــود. حســین هــم وضــع مــرا داشــت. 
در محاصــره کامــل مامــوران مســلح بودیــم. دســتی بــه ســرعت مــرا گشــت و کیفــم 
را در آورد. دیگــر قبــل از رفتــن بــه ایــن صحنه هــا مراقــب بــودم کــه کارت کیهــان 
همراهــم باشــد. کارت هــا را کــه دیدنــد مــا را پائیــن آوردنــد. خشــونت بــه خــرج 
نمی دادنــد، امــا کامــاًل مراقــب بودنــد. مامــوران از دور لولــه لنــز دوربیــن عکاســی 
ــا  ــراغ م ــه س ــت ب ــل اس ــه مسلس ــه لول ــان ک ــن گم ــه ای ــد و ب ــده بودن ــین را دی حس
ــب  ــیم ها مرت ــد. بی س ــات بردن ــتاد عملی ــه س ــا را ب ــت م ــک راس ــد. ی ــده بودن آم
کار می کــرد. چنــد جســد هــم روی زمیــن افتــاده بــود کــه همگــی از پیشــانی تیــر 
ــا و  ــوع گلوله ه ــد و از ن ــی می کردن ــا را بررس ــن جنازه ه ــد. ماموری ــورده بودن خ
ــه تیمــی  ــد چــه کســانی در خان ــت آن هــا می خواســتند تشــخیص بدهن محــل اصاب
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ــاد  ــد. فری ــش می زدن ــین زاده صدای ــای حس ــد. آق ــی آم ــد کس ــی بع ــتند. کم هس
کشــید: 

 - این ها اینجا چه گهی می خورند؟ 
 ما رابه سرعت بیرون آوردند. 

**
ســال 1350 بــا اعــدام گروهــی از ســران فدایــی و مجاهــد در اســفند مــاه بــه پایــان 
ــم  ــری رژی ــرم کــه سیاســت خب ــه احمــد زیب ــد. ســال حادث رســید. ســال 1351 آم
ــای  ــال 1351. گرم ــود در س ــرداد ب ــر داد. روز 28 م ــا تغیی ــاره زد و خورد ه را درب
مــردادی هنــوز برنیامــده بــود و چنــد دقیقــه ای از ســاعت هفــت گذشــته بــود کــه 
بــه کیهــان رســیدم. هنــوز روی صندلــی ولــو نشــده بــودم کــه محمــد بلــوری مثــل 
همیشــه کــه بــا کســی حــرف می زدنگاهــش بــه زیــر بــود، گفــت: "یــک عــکاس و 
راننــده بــردار و بــرو جــاده آرامــگاه. تیرانــدازی بــوده و..." مهــدی رضــوان همراهــم 
ــن  ــی شــدیم کــه پیر تری ــای موالی ــگ آق ــره ای رن ــپ نق ــاط ســوار جی شــد. در حی
ــوز  ــا هن ــگاه. خیابان ه ــه ســوی جــاده آرام ــود و ســرازیر شــدیم ب ــان ب ــده کیه رانن
خلــوت بــود. پلــی را کــه ابتــدای جــاده آرامــگاه بــود رد کردیــم و چنــد صــد متــری 
ــه محــل رســیده  ــد ب ــد کــه بای ــا فهمان ــه م ــارک شــده ب ــر دو ماشــین پلیــس پ باال ت
باشــیم. آقــای موالیــی جلــو یــک خواربــار فروشــی ترمــز زد. مــن پاییــن پریــدم و 
ــوده. درســت ســر   همــان کوچــه ای بودیــم کــه ماجــرا  ــدازی ب پرســیدم کجــا تیران
پایــان گرفتــه بــود و خواربــار فــروش بــا دســت خانــه ای را نشــانم داد کــه اوج ماجــرا 

در آن اتفــاق افتــاده بــود. 
آقــای موالیــی بــه زحمــت جیــپ را بــه کوچــه رانــد و جلــو خانــه ایســتاد. مــن و 
ــا مامــوران  ــا ب ــاده شــدیم و همانطــور کــه دور و برمــان را می پاییدیــم ت رضــوان پی
روبــرو نشــویم از الی در نیمــه بــاز ســر خوردیــم و بــه حیــاط رفتیــم. ســالم بلندمــان 
ــاالی  ــه ســر داشــت ب ــره رنگــی ب ــاز تی ــری کــه چــادر نم ــد. زن پی بی جــواب نمان
پله هایــی کــه حیــاط کوچــک را بــه دو اتــاق می رســاند، ظاهــر شــد و بــه مــا خیــره 
مانــد. گفتیــم کــه هســتیم و خواســتیم شــرح ماجــرا را از زبانــش بشــنویم. پیــرزن کــه 
هنــوز از صــدای تیرانــدازی و آنچــه دیــده بــود حــال و روز عــادی نداشــت بــا لهجــه 

شهرســتانی گفــت: 
ــه  ــردم ک ــور می ک ــه را ج ــاط صبحان ــودم و بس ــده ب ــدار ش ــواب بی ــازه از خ  "ت
صــدای تیرانــدازی شــنیدم. اول صــدای تــک تیــر بــود. چنــد دقیقــه بعد مثل شــصت 
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تیــر. ســری بــه کوچــه کشــیدم، امــا چیــزی ندیــدم. برگشــتم تــو اتــاق و ســر ســفره 
کــه صــدای افتــادن چیــز ســنگینی بــه زمیــن را شــنیدم. از اتــاق کــه آمــدم بیــرون 
ــد.  ــون می چک ــش خ ــتاده و از پای ــا ایس ــای پله ه ــکل پ ــوی هی ــرد ق ــک م ــدم ی دی

مــرا کــه دیــد ســالمی کــرد و گفــت: 
- مادرجان چادری یا ملحفه ای داری که به پایم ببندم؟ 

ــاره از  گیــج شــده بــودم. همانطــور ایســتاده بــودم و نگاهــش می کــردم کــه دوب
مــن پارچــه ای خواســت بــرای بســتن روی زخمــش. از اتــاق چــادر نمــازی را کــه 
دم دســت بــود برایــش بــردم. محکــم بــاالی رانــش گــره زد. بعــد دســت کــرد تــوی 

جیبــش و یــک اســکناس 20 تومانــی درآورد و بــه مــن داد و گفــت: 
- مادر جان این برای پول چادرت. 

پیــرزن بغضــش را فــرو خــورد و ادامــه داد: بعــد از دیــوار بــاال رفــت و بــه پشــت 
بــام کــه رســید صــدای رگبــار گلولــه بلنــد شــد. بعــد مامور هــا آمدنــد و جنــازه را از 
پشــت بــام پاییــن کشــیدند و بردنــد و خون هــای زمیــن ریختــه شــده را هــم شســتند 

و رفتنــد. "
رضــوان دو حلقــه عکــس گرفتــه بــود از در و دیــوار خانــه – جــای گلوله هــا بــر 
ــه پیــرزن  ــود و کوچــه باریــک خان ــام – چنــد لکــه خــون کــه باقــی ب ــه پشــت ب لب
ــه کیهــان  ــه ســرعت ب ــم و ب ــپ پریدی ــوی جی ــم و ت و خــودش. خداحافظــی کردی
ــا  ــاپ عکس ه ــور و چ ــرای ظه ــد ب ــس دوی ــرویس عک ــه س ــوان ب ــتیم. رض برگش
ــودم کــه بلــوری  ــز نرســیده ب ــوز پشــت می ــه ســوی ســرویس حــوادث. هن و مــن ب
ــا هیجــان گفــت:" بجنــب هرچــه داری بنویــس. "  صندلــی خالــی را نشــانم داد و ب
ــود گزارشــی  ــگار شــهربانی ب ــز آن طــرف جــالل هاشــمی کــه ســال ها خبرن در می
ــه  ــه ب ــه صفح ــه ب ــت و صفح ــود می نوش ــه ب ــه گرفت ــاره واقع ــس درب ــه از پلی را ک
ــی  ــه مل ــوادار جبه ــر دو ه ــن ه ــی داد. ای ــی( م ــی )امیرکیان ــی باش ــت مصطف دس
ــپ می کــرد و هــر صفحــه  ــد. مصطفــی نوشــته های جــالل را بازنویســی و تای بودن
ــوقی  ــای ش ــد آق ــت و بع ــی می انداخ ــم نگاه ــی داد و او ه ــوری م ــت بل ــه دس را ب
ــذ  ــودکارم  روی کاغ ــم خ ــن ه ــرد. م ــی می ب ــه حروفچین ــته ها را ب ــه نوش ــود ک ب
ــه  ــی آوردم و ب ــذ م ــودم روی کاغ ــنیده ب ــده و ش ــه  دی ــر چ ــد و ه ــی می دوی کاه
مصطفــی مــی دادم کــه در گــزارش اصلــی بگنجانــد. ســاعت نزدیــک 11 بــود کــه 
کار مــا تمــام شــد. مــن منتظــر بــودم کــه اولیــن نســخه ها از زیــر چــاپ درآیــد و رد 
پــای خــودم را در ایــن واقعــه و انتشــارش ببینــم. آقــای شــوقی- مســتخدم قدیمــی 
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و دوســت داشــتنی تحریریــه - کــه روزنامه هــا را آورد، همــه بــا ولــع افتادنــد روی 
ــکار کشــته شــد. " ــدازی پلیــس یــک خراب ــر:" در تیران ــا ایــن تیت خبــری ب

ــح  ــاعت ۶ صب ــی س ــروز حوال ــح ام ــس صب ــزارش پلی ــه گ ــود:" ب ــن ب ــر ای  خب
ــه موتــور ســواری مشــکوک شــده و  مامــوران پلیــس در ابتــدای جــاده آرامــگاه ب
بــا فرمــان ایســت بــه او قصــد بازرســی او را داشــته اند کــه موتــور ســوار ابتــدا قصــد 
ــور  ــن موت ــا مامــوران او را متوقــف کــرده و در بازرســی از خورجی ــرار داشــته ام ف
ســیکلت بــا یــک بمــب دســت ســاز روبــرو می شــوند. در ایــن هنــگام موتــور ســوار 
ــوی  ــه س ــدازی ب ــرار و تیران ــد ف ــری قص ــلحه کم ــک اس ــا ی ــوران ب ــد مام ــا تهدی ب
مامــوران را داشــته کــه دقایقــی بعــد بــا حضــور مامــوران امــداد خرابکار مذکــور که 
ــه قتــل می رســد..."گزارش هایی  ــدازی ب ــام داشــته در نتیجــه تیران ــرم( ن )احمــد زیب
ــان  ــود یــک ســتونی می شــد و بعــد هــم می ــه ب کــه جــالل هاشــمی از پلیــس گرفت
تیتــری بــود بــا عنــوان" گــزارش کیهــان از محــل درگیــری و شــاهدان "کــه آنچــه را 

مــن نوشــته بــودم در پــی داشــت. 
 روز بعــد از خانــه تــا کیهــان برایــم زود تــر از هــر روز گذشــت. بــه میــز حــوادث 
ــاال آورد و  ــرش را ب ــنیده، س ــنیده و ناش ــالمم را ش ــوری س ــد بل ــیدم. محم ــه رس ک
ــر  ــه ســوی دکت ــد.. " ب ــر سمســار چــه می گوی ــن دکت ــرو ببی ــدی گفــت:" ب ــا لبخن ب
سمســار رفتــم کــه نزدیــک شــدن بــه او بــرای هیچکــس بی تــرس نبــود. ســالم کــه 
گفتــم همچنــان ســر در کاغذ هایــش داشــت. دقیقــه ای گذشــت تــا ســر بلنــد کــرد 

و بــا آن صــدای نازکــش گفــت: 
ــا ببینیــم چــه  ــرو یــک هفتــه مرخصــی ت  - آقــا ایــن مزخرفــات چیــه نوشــتی؟ ب

می شــود...
 و ســرش را تــوی کاغذهــای روی میــزش کــرد. خبــر مثــل بمــب ترکیــده بــود. 
ــر  ــوق کــرد. ســاواک و وزارت اطالعــات هــم ب ــوی ب ــو بغــداد آن را ت شــب رادی
ــن رســید.  ــت م ــد نوب ــد. بع ــه ســاواک بردن ــی را ب ــد. جــالل و مصطف آشــفته بودن
مســئوالن کیهــان تصمیــم گرفتــه بودنــد بــا معرفــی مــن، جــالل هاشــمی و مصطفــی 
باشــی بــه عنــوان تهیــه کننــدگان گــزارش، یــک نفــر را زیــر ضربــه نیندازنــد  و ایــن 

ــود.  سیاســت بی نتیجــه هــم  نب
 آدرســی بــه دســتم دادنــد و گفتنــد فــالن روز در فــالن ســاعت بــه آنجــا بــروم 
تــا بــه ســاواک توضیحاتــی بدهــم. صبــح روز موعــود بــا قدم هــای لــرزان بــه جــاده 
ــه کــه در  ــر از ســه راه ضرابخان ــری باال ت ــد صــد مت ــاد )پاســداران( چن ســلطنت آب
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اصلــی ســاختمان مرکــزی ســاواک آنجــا بــود، رفتــم. آدرس خانــه ای کــه داشــتم 
در ابتــدای خیابانــی بــود کــه قبــل از رســیدن بــه در ســاواک بــه بــاال می پیچیــد و بــه 
ســمت ســلطنت آبــاد می رفــت. خانــه ســه طبقــه ای نبــش یــک کوچــه باریــک کــه 
روی اف-اف آن هــم چیــزی ننوشــته بــود. زنــگ زدم. تــا در بــاز شــدن انگار ســالی 
پــر دلهــره فاصلــه بــود. مــرد جــوان درشــت اندامــی در را بازکــرد و وقتــی اســمم 
را شــنید و اینکــه می خواهــم "آقــای احمــری" را ببینــم؛ پله هــای باریــک کنــار در 
ــاال و در اتــاق اول دســت چــپ منتظــر شــو. "اتاقــی  ــرو ب را نشــانم داد و گفــت:" ب
بــود ســر نبــش و لخــت و فقــط بــا یــک میــز تحریــر فلــزی طوســی رنــگ و یــک 
صندلــی. داشــتم آنچــه را کــه بــرای توضیــح آمــاده کــرده بــودم بــا خــودم مــرور 
می کــردم کــه مــرد میانســالی کــه ســر طاســی داشــت و کــت و شــلوار طوســی راه 
راه بــه تــن، وارد شــد و مــن را کــه پیــش پایــش برخاســته و ســالم گفتــه بــودم بــه 
اشــاره دســت امــر بــه نشســتن داد. بی مقدمــه شــروع کرد:"میدونــی چــه مزخرفاتــی 
نوشــتی کــه دشــمن های مملکــت از یــک خرابــکار خطرنــاک فــراری چهــره یــک 

قهرمــان نشــون بــدن... "
ــد مــن دانشــجوی روزنامــه  ــم:" ببینی ــوار ضبــط شــده ای باشــم ،گفت ــگار کــه ن ان
ــع  ــط وقای ــگار ضب ــک خبرن ــه ی ــد وظیف ــا می گوی ــه م ــتادمان ب ــتم. اس ــگاری هس ن
اســت و شــرح مــو بــه مــوی آن بــرای مــردم. مــن هــم فقــط همیــن کار را کــردم  و 
اگــر انتشــار نوشــته هایم بــه مصلحــت نبــوده دیگــران در روزنامــه بایــد تصمیــم بــه 

حــذف آن می گرفتنــد... "
ــود یــک برگــه کاغــذ امتحانــی  "آقــای احمــری "همانطــور کــه ســرش پائیــن ب
را جلــو مــن ســر داد و گفــت اســم و مشــخصات خــودت را بنویــس و همین هــا را 
کــه گفتــی و اینکــه در محــل چــه دیــدی و شــنیدی مفصــل بنویــس. از اتــاق بیــرون 
رفــت و مــن کــه حــاال قــوت قلبــی پیــدا کــرده بــودم شــروع کــردم بــه نوشــتن   همان 
چیزهایــی کــه در روزنامــه چــاپ شــده بــود و اینکــه خبر هــا چگونــه بــرای چــاپ 
آمــاده می شــد و... نیــم ســاعتی گذشــته بــود کــه آقــای احمــری بــه اتــاق برگشــت. 
کاغــذ امتحانــی را جلویــش گذاشــتم. نگاهــی بــه آن انداخــت و گفــت:" می تونــی 
ــار دیگــه از ایــن غلط هــا کنــی مــی دم  ــری امــا حواســتو جمــع کــن اگــه یــک ب ب

پدرتــو در بیــارن. "
* 

تاثیــر خبــر هــم بیــش از ایــن بــود کــه در آن زمــان شــنیده بــودم. حــاال کــه متــن 
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ــرم  ــه زبی ــوط ب ــات مرب ــه اطالع ــتم ک ــدار می فرس ــرخ نگه ــرای ف ــته را ب ــن نوش ای
ــا  ــر ت ــن خب ــودم. ای ــدان ب ــان در زن ــن آن زم ــد:" م ــم می نویس ــم، برای ــق کن را دقی
ــا  مدت هــای زیــاد در زنــدان مــورد بحــث بــود. بچه هــا می گفتنــد: احمــد زیبــرم ب

ــا او ســازمان را شــناختند."  ایــن خبــر سرنوشــت دیگــری پیــدا کــرد، همــه ب
از آن بــه بعــد سیاســت خبــری رژیــم عــوض شــد. دســتور رســید کــه همــه اخبــار 
ــه  ــات تهی ــا وزارت اطالع ــاواک ی ــط س ــکاران توس ــری باخراب ــه درگی ــوط ب مرب
ــاد  ــاق می افت ــا اینحــال بســیار اتف ــرد. ب ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــن آن م می شــود وعی
کــه مــردم بــا تلفــن حــوادث کیهــان خبرهــای زدو خــورد را می دادنــد و مــا 

ــد.  ــر نمی ش ــا منتش ــر م ــر خب ــی اگ ــاندیم، حت ــان را می رس خودم
***

ســال 1352 رســید: ســال خســرو گلســرخی. آن روز فروردیــن بــاز از یــک زد و 
خــورد خیابانــی برمــی گشــتم. خســرو را جلــو در کیهــان دیــدم. آن روز چریکــی به 
نــام حبیــب را تعقیــب کــرده بودنــد. او در کوچــه بــن بســتی در منیریــه تــا  آخریــن 
ــه  لحظــه جنگیــده بــود. وقتــی مــن رســیدم پیکــر ســوراخ ســوراخ شــده اش غریبان
ــه او حــرف  ــه کــردم همــه علی ــا همســایه ها کــه مصاحب ــود. ب ــاده ب ــوار افت ــار دی کن
ــم،  ــن می گفت ــه م ــی ک ــام مدت ــروگفتم. در تم ــرای خس ــا راب ــه این ه ــد. هم می زدن
خســرو می گریســت. از هــم جــدا شــدیم. حالــم خــراب بــود و بــا دیــدن اشــک های 
خســرو خراب تــر شــده بــود. بــه کتــاب فروشــی صــدای معاصــر رفتــم کــه در آن 
زمــان در پاســاژی در خیابــان شــاه آبــاد قــرار داشــت. از طریــق "یدالــه" بــا ولــی الــه 
ــان انقــالب جــان باخــت. او را اغلــب در  ــودم کــه در جری محمــدی آشــنا شــده ب
انتشــارات صــدای معاصــر می دیــدم کــه پاتــوق گروهــی از هنرمنــدان چــپ بــود. 
ــرد.  ــب ک ــان را جل ــه اش ــن توج ــراب م ــال خ ــد. ح ــان بودن ــم چندتایش آن روز ه
علــت را پرســیدند. ماجــرا را شــرح دادم و داســتان گریــه خســرو را گفتــم. "مانــی" 

کــه بعــد از انقــالب اعــدام شــد، نگاهــی بــه مــن انداخــت و گفــت: 
- مواظب باش. خسرو ساواکی است... 

از تعجــب خشــکم زد. جوابــی نداشــتم بدهــم. ویــران بــه کیهــان برگشــتم. وقتــی 
رســیدم گفتنــد: 

- خسرو را بردند... 
دکتــر سمســار خبــر دســتگیری خســرو و گــروه او را بــه شــیوه ای ابتــکاری منتشــر 
ــده  ــر دی ــط تیت ــورد فق ــا می خ ــه ت ــی ک ــا جائ ــه ت ــاالی روزنام ــمت ب ــرد. در قس ک
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ــدی.  ــر را می دی ــن خب ــس و مت ــردی عک ــاز می ک ــه را ب ــی روزنام ــد. وقت می ش
 دادگاه خســرو کــه اعــالم شــد، نوبــت رفتــن مــن بــود. بــرای اولیــن بــار در دوران 
خبرنــگاری از انجــام دســتور خــودداری کــردم. نمی توانســتم بــه آن دادگاه بــروم، 
خســرو را ببینــم و بنشــینم و گــزارش بنویســم. شــب های دراز نــوش خــواری چــه 
ــوی  ــا رادی ــا دو ت ــینما هم ــار س ــی کن ــو فروش ــازه رادی ــه از مغ ــد؟ آن روز ک می ش

روســی خریدیــم و کلــی خندیدیــم کجــا می رفــت؟ 
یک روز یکی از راننده های کیهان از من پرسید: 
- شما که اهل سوادین این بورجورابی یعنی چه؟ 

پرسیدم: 
- بورجورابی دیگه چیه؟ 

گفت: 
ــی اســت.  - آخــه ایــن آقــای گلســرخی می گویــد همــه چیــز تقصیــر بورجوراب
ــی  ــر بورجوراب ــد تقصی ــویم، می گوی ــل می ش ــه معط ــم ک ــز ه ــراغ قرم ــت چ پش

اســت... 
 خندیــدم. منظــورش بــورژوازی بــود. بعــد کــه بــرای خســرو گفتم، کلــی خندید. 
نمی توانســتم بــروم تــوی دادگاه و خســرو را نبوســم. نمی توانســتم. جــرات نداشــتم 
بــه دکتــر سمســار بگویــم. بــا کــف دســت محکــم مــی زد روی میــز و در را نشــانم 
ــرد.  ــل ک ــاله را ح ــود. او مس ــان ب ــات رحم ــی کارم. راه نج ــروم پ ــه ب ــی داد ک م
همــکارم مصطفــی امیــر کیانــی )باشــی( بــه دادگاه رفــت. البتــه او هــم تــاب نیــاورد 

و خســرو را بوســید و کلــی هــم "ســین- جیــم" پــس داد. 
ــه  ــاز ب ــه نی ــت ک ــر از آن اس ــر معروف ت ــرو دیگ ــدام خس ــرای دادگاه و اع ماج
ــم،  ــرش را ببین ــون پس ــا دام ــم ت ــه می رفت ــش ک ــد روز پی ــد. چن ــته باش ــتن داش نوش
تمــام راه ایــن صحنه هــا جلــو چشــمم بــود. دامــون خســرو بــود و خســرو نبــود. مثــل 

خــود خســرو کــه ســال هاســت نیســت و همــه جــا هســت. 
*

گمانــم پاییــز همیــن ســال بــود کــه روزی دکتر سمســار از اتــاق دکتر مصبــاح زاده 
ــش  ــتین های کت ــه آس ــه ب ــفیدی را ک ــای س ــه روکش ه ــط تحریری ــت، وس برگش
ــد  ــه جدی ــاال در تحریری ــت. ح ــردبیر رف ــه ای س ــاق شیش ــه ات ــی زد، درآورد و ب م
بودیــم. دکتــر سمســار بــا کارتــن کوچکــی اتــاق ســردبیر را تــرک گفــت و جایــش 
ــه را کــه  ــران تحریری ــاح زاده دبی ــر مصب ــع دکت ــر طاهــری داد.   همــان موق ــه امی را ب
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ــه اشــاره  ــاه و ب ــی کوت ــد و خیل ــه اتاقــش خوان ــد، ب ــر بودن ــن تغیی ــف ای همــه مخال
ــان  ــه رحم ــی ب ــد. نگاه ــام بده ــر را انج ــن تغیی ــت ای ــده اس ــور ش ــه مجب ــت ک گف

انداخــت و حرفــش را تمــام کــرد: 
- تا آقای هاتفی هستند خیال من جمع است... 

و در پایــان   همــان ســال دســته گلــی آب دادم کــه 1۴ فروردیــن ســال بعــد مــزه 
چهارمیــن دســتگیری را بچشــم و بــرای اولیــن بــار بــوی کمیتــه مشــترک بــه دماغــم 
ــودم و در  ــده ب ــان ش ــری کیه ــات هن ــئول صفح ــن مس ــرو م ــد از خس ــورد. بع بخ
ادامــه راه خســرو در صفحــه هنــر کــه آ خــر هــر هفتــه منتشــر می شــد، فهرســتی از 
کتاب هــای پــر فــروش هفتــه را معرفــی می کردیــم. در شــماره پایانــی ســال، ســیاهه 
ــن  ــتم. ای ــه گذاش ــوان در صفح ــن عن ــت ای ــئله دار را تح ــای مس ــدی از کتاب ه بلن
تجربــه در ذهنــم بــود کــه در ایــام تعطیــل آخــر ســال سیســتم امنیتــی زیــاد بــه ایــن 

ــد.  ــه نمی کن ــائل توج مس
ــرم  ــن منتظ ــتم، ماموری ــه برگش ــه روزنام ــه ب ــن 1353 ک ــم فروردی روز چهارده
بودنــد. مــرا بــه کمیتــه مشــترک بردنــد و بــا   همــان لبــاس بیــرون بــه ســلولی در طبقــه 
اول انداختنــد. چنــد ســاعت بعــد بــرای بازجویــی بردنــد. بازجویــم اســماعیلی نــام 
ــه را منتشــر کــرده ام. جــواب  ــای ممنوع داشــت. پرســید کــه چــرا لیســت کتاب ه
ــج  ــق روال رای ــم طب ــن ه ــد. م ــر دارن ــازه نش ــتند. اج ــه نیس ــا ممنوع ــه این ه دادم ک
ــه ام. اســم کتابفروشــی ها  ــه کتابفروشــی ها تلفــن کــرده و اســامی را گرفت کیهــان ب
ــه ام. بازجــو مــرا  را خواســت و مــن هــم گفتــم از همــه کتابفروشــیهای شــهر گرفت
بــه اتــاق دیگــری بــرد. پســر جوانــی را روی زمیــن خوابانــده بودنــد و یــک بازجــو 
داشــت رویــش راه می رفــت. ایــن بازجــو هدایــت نــام داشــت و نامــش را بار هــا از 
رادیــو عــراق شــنیده بــودم کــه بــه بی رحمــی شــهره بــود. او در حالــی کــه روی پســر 
جــوان راه می رفــت،   همــان ســوال ها را پرســید و مــن هــم   همــان جواب هــا را دادم. 
در ایــن موقــع کســی وارد شــد و بقیــه جلــو پایــش بلنــد شــدند. پرســید مــا دو نفــر 

کــه هســتیم؟ هدایــت جــواب داد: 
ــم  ــو مــی ده، اون ــت( ب ــی پســری کــه رویــش راه رف ــن )یعن ــدی ای ــای ازغن - آق

ــاب نوشــته....  ــوی کیهــان اســم کت ــی مــن( ت )یعن
 ازغندی، نگاهی به من کرد و گفت: 
 - اینکه خودشه... اونم بفرستید باال... 

و رفــت. مــرا بــه ســلول برگرداندنــد. دربــاره حــرف ازغنــدی فکــر می کــردم کــه 
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بــا یــک نــگاه گفــت: 
- خودشه.. 

ــد... بعــداً  ــه بلن ــاه، ســبیل، عینــک کلفــت، کــت ســیاه و نیمــه کهن موهــای کوت
ــس  ــانه های عس ــن نش ــه ای ــا ب ــاواک در خیابان ه ــت س ــن گش ــه ماموری ــدم ک فهمی
مــرا بگیــر، نمــره می دادنــد و بعــد هــم طــرف را می گرفتنــد. خیلی هــا را از طریــق 
ایــن شــکارهای خیابانــی بــه دام انداختــه بودنــد. ایــن بــود کــه وقتــی روز بعــد آزاد 

شــدم، بــه ســرعت ظاهــرم را عــوض کــردم. 
شــب بــود کــه نگهبــان صدایــم کــرد. بــرای اولیــن بــار از حیــاط مثلثــی گذشــتم. 
ــاق  ــم و وارد ات ــاال رفتی ــا ب ــدم. از پله ه ــاری می دی ــاران به ــر ب ــا را زی ــوه کتاب ه انب
ــه  ــدم. ت ــار می دی ــز را ت ــزرگ شــیکی شــدیم. عینــک نداشــتم و همــه چی ــی ب خیل
اتــاق یــک نظامــی پشــت میــز بزرگــی نشســته بــود.   همــان ســوال ها بازجو هــا را از 

مــن کــرد.   همــان جواب هــا را دادم. گفــت: 
- مــا تــو ماتحــت مصبــاح زاده هــم چــوب می کنیــم ....اگــه یــک دفعــه دیگــه از 

ایــن گه هــا بخــوری... 
و دســتور داد مــرا برگرداننــد. صبــح روز بعــد از تــوی حیــاط صــدای امیــر طاهری 
را شــنیدم و متوجــه شــدم او را هــم آورده انــد. نزدیــک ظهــر بــود کــه مرا خواســتند. 
بــاز جــو پرونــده را داد کــه امضــاء کنــم. دســت خــط امیــر طاهــری را دیــدم کــه بــا 
ماژیــک نوشــته و همــه مســئولیت را قبــول کــرده بــود. نیــم ســاعت بعــد در کیهــان 

بودم. 
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مثل استیو مک کوئین پائین می پرم، دریا توفانی است. تمام شب 
دارید  می رسید...  ام...شما  ایستاده  هایم لب صخره  درکابوس 

خش خش دمپائی حتی ا ز میان علف ها هم بگوش می رسد...
داستین  من  است.  پریده  کوئین  استیومک  نه.  رسید.  شمامی 

هافمن فیلم پاپیون هستم . مانده ام وگرفتار شما برادر حمید...
و باید. باید. نامه چهارم رابنویسم.
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دیگــر بایــد بــه ســربازی می رفتــم. حــاال کــه می خواهــم بــه آن روز هــا برگــردم، 
ــد غــارت  ــی کــه از چن ــان کاغذهای ــه ســربازی در می ــن ب ــخ رفت ــن تاری ــرای یافت ب
ــه  ــگ رو رفت ــت رن ــان خدم ــاً کارت پای ــد، اتفاق ــه در برده ان ــالم ب ــان س ــی ج امنیت
ــام  ــاه در ای ــان دانشــجویان ۶ م ــخ: 2۶ /1353/2. در آن زم ــن تاری ــه ای ــم ب را می یاب
ــد.  ــه عنــوان افســر وظیفــه و درجــه ســتوانی خدمــت می کردن تحصیــل و 18 مــاه ب

ــاب ســروان.. " ــا می گفتند:"جن ــه م ــه ب ــان و بقی ــا خودم ام
ــاال  ــروم. ح ــتان ن ــه شهرس ــتم ب ــران می خواس ــای ته ــه بچه ه ــل بقی ــم مث ــن ه م
بعــد از فــوت مــادرم اداره خانــواده را بــه عهــده داشــتم. تــالش کــردم یــک پارتــی 
پیــدا کنــم. ســراغ مدیــر فنــی کیهــان پرویــزآذری رفتــم. یــک تــوده ای باقیمانــده 
ــده  ــت ش ــان مائوئیس ــز در آن زم ــاد. پروی ــش نمی افت ــیگار از لب ــه س ــال 32 ک از س
بــود. او بعــداز انقــالب دوبــاره بــه حــزب پیوســت. صفحــه بنــدی روزنامــه مــردم را 
بــه عهــده گرفــت و ســال 1385 کــه بــه آلمــان رفتــه بــود تــا دختــرش راببینــد، در 

جنگلــی آلمانــی بــه زمیــن افتــاد و دیگــر برنخاســت. 
 پرویــز آذری بــه ســیامک پور زنــد تلفــن زد. وقتــی بــا پرویــز بــه دیــدن ســیامک 
رفتیــم، اولیــن بــار بــود کــه می دیدمــش و آخریــن بــار پیــش از انقــالب، تــا ســال ها 
بعــد کــه در یــک پــروژه امنیتــی جمهــوری اســالمی هــم پرونــده شــدیم. ســیامک، 
بــا خــوش رویــی همیشــگی اش بــا مــا روبــرو شــد. از   همان جــا به بــرادرش لهراســب 
ــاال در  ــم ح ــود. اوه ــدان ب ــان گارد جاوی ــان از فرمانده ــه در آن زم ــرد ک ــن ک تلف
ــرادرش،  ــه ب ــرا ب ــیامک م ــد. س ــر می کن ــرت س ــام را در مهاج ــس، ای ــن پاری همی
ــر  ــید و زی ــش را می کش ــیگار معروف ــز س ــرد. پروی ــی ک ــت معرف ــاه دوس ــردی ش ف
ــم.  لبــی می خندیــد. ظاهــرا لهراســب قــول داد کاری کنــد کــه مــن در تهــران بمان
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ــهمیه  ــم س ــن ه ــد، م ــیم می کردن ــف تقس ــای مختل ــن نیروه ــا را بی ــه م روزی ک
ــی"  ــط عموم ــرای "رواب ــردی را ب ــی کــه ف ــا جائ ــی تنه ــی شــدم، یعن ــروی دریائ نی
می خواســت. دو هفتــه بعــد، اولیــن مرخصــی را بــه مــا دادنــد. بــه تهــران آمــدم و بــا 
امیــر طاهــری صحبــت کــردم. او قــول داد کــه بــا فرمانــده وقــت نیــروی دریایــی، 
دریــا ســاالررمزی عطایــی صحبــت کنــد و ترتیــب انتقالــم بــه تهــران را بدهــد. بــه 
ــد.  ــدا کنن ــران ص ــه ته ــزام ب ــرای اع ــرا ب ــودم م ــر ب ــر روز منتظ ــتم. ه ــت برگش رش
ــوزش  ــاه آم ــه م ــه س ــرداد ک ــر خ ــای آخ ــی از روزه ــید. یک ــرانجام آن روز رس س
در حــال اتمــام بــود، ازســر کالس درس صدایــم کردنــد. ســربازی کــه بــه دنبالــم 
آمــده بــود، گفــت وســایلم را فــوری جمــع کنــم. بــا خوشــحالی بــه خوابــگاه دویدم 
و وســایل شــخصی را در ســاکم ریختــم. مجموعــه داســتان از ایــن والیــت، نوشــته 
علــی اشــرف درویشــیان را کــه تــازه در آمــده بــود، همــراه آورده بــودم. آن را زیــر 
ــا هــم  بالــش دوســت یهــودی ام گذاشــتم کــه در تخــت مجــاور مــن می خوابیــد. ب
بســیار نزدیــک شــده بودیــم و حــاال بعــد از ســال ها حتــی نامــش را بــه یــاد نــدارم. 
خاطــره دوری از او در ذهــن مانــده اســت. فقــط می خواســتم او بدانــد مــن رفتــه ام و 
کتــاب را بخوانــد. امــا ندانســته مــدرک جرمــی را از پرونــده ام حــذف کــرده بــودم. 
همــراه دژبــان بــه اتــاق فرمانــده نیــرو رفتیــم. در حیــاط بــزرگ و پــر گل فرماندهــی، 
ــار ا  ــه ه ــد. پل ــار آن راه می رفتن ــر در کن ــه نف ــود و س ــتاده ب ــووی ایس ــل ول اتومبی
بــاال رفتیــم. وارد اتــاق فرمانــده شــدیم. بــا خوشــحالی ســالم نظامــی محکمــی دادم. 

فرمانــده بــا خوشــروئی پرســید: 
- می خواستید به تهران منتقل شوید جناب سروان؟ 

- بله تیمسار... 
در همین موقع دو نفر لباس شخصی وارد شدند. فرمانده گفت: 

- باید با آقایان بروید... 
تعجــب کــردم کــه چــرا لبــاس شــخصی ها می خواهنــد مــرا بــه تهــران ببرنــد. از 
ــی  ــرا در صندل ــد. م ــاکم را گرفتن ــخصی ها س ــاس ش ــم، لب ــن آمدی ــه پایی ــا ک پله ه
ــارم نشســت. اتومبیــل  ــود، کن ــده ب عقــب نشــاندند و یکــی از آن هــا کــه پاییــن مان
کــه از در فرماندهــی بیــرون آمــد، کســی کــه کنــارم نشســته بــود دســتم را گرفــت. 
دســت بنــدی از جیبــش بیــرون کشــید و دســت هایم را محکــم بســت. تــازه فهمیــدم 

این هــا ماموریــن ســاواک هســتند و دســتگیر شــده ام. 
اولیــن دســتگیری جــدی ام بــود. ذهنــم بــه ســرعت بــه تکاپــو افتــاد کــه از کجــا 
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لــو رفتــه ام. قبــل از رفتــن بــه زیــر شــکنجه بایــد خــودم را آمــاده می کــردم. اتومبیــل 
وارد ســاختمان بزرگــی در یکــی از خیابان هــای رشــت شــد. مــرا بــه اتاقــی بردنــد و 
چنــد ســوال کردنــد. لبــاس نظامــی بی درجــه بــر تــن و پوتیــن بــه پــا داشــتم، امــا همه 
مــرا جنــاب ســروان صــدا می کردنــد. غــروب بــود کــه مــرا از آن خانــه کــه مرکــز 
ســاواک در رشــت بــود و بعــد از انقــالب مــردم آتــش اش زدنــد، بــه زنــدان رشــت 
ــی  ــک نظام ــل ی ــن مث ــا م ــه ب ــد. هم ــی انداختن ــک خیس ــلول کوچ ــد و در س بردن
دســتگیر شــده رفتــار می کردنــد. رئیــس زنــدان افســر جوانــی بــود. رفتــارش بســیار 
ــد و  ــدان آم ــد، رئیــس زن ــوران ســاواک رفتن ــی مام ــود. وقت ــه ب ــه و مودبان محترمان
دســت بنــدم را بــاز کــرد. گفــت برایــم غــذا و نوشــابه آوردنــد. خواســتم کــه ســلول 

خیســم را عــوض کنــد. گفــت کــه اجــازه نــدارد. 
ــت  ــل حرک ــان اتومبی ــا   هم ــد. ب ــراغم آمدن ــه س ــاواک ب ــوران س ــح زود، مام صب
ــود کــه از  ــه طــرف تهــران می آمدیــم. تمــام شــب ذهنــم متوجــه ایــن ب ــم. ب کردی
کجــا لــو رفتــه ام. هنــوز بــا خــودم کلنجــار می رفتــم و بــه جایــی نمی رســیدم. پیــش 
از آنکــه بــه قزویــن برســیم، اتومبیــل بــه طــرف تابلویــی کــه اهــواز را نشــان مــی داد، 

پیچیــد. یکــی از مامــوران گفــت: 
- باید در اهواز تحویلت بدهیم، هر وقت خواستی دستشویی بروی بگو. 

ــت  ــان می رف ــان دشــت بی پای ــه خاطــر دارم کــه از می ــوز آنجــاده شوســه را ب هن
ــه  ــام اهــواز، افــکارم را مرتــب کــرد و ب ــه اهــواز می رســید. ن و بایــد   همــان شــب ب
ســرعت بــه نتیجــه رســیدم کــه از طــرف بــرادران اهــوازی دانشــجوی حقــوق کــه 
جــزو گــروه مــا بودنــد، لــو رفتــه ام. حتمــاً آن هــا را هــم دســتگیر کــرده بودنــد. همــه 
اتفاقــات در فاصلــه کوتــاه آمــدن مــن به ســربازی رخ داده بــود. روز پیش از تقســیم، 
دو جــزوه ای را کــه آن هــا بــه مــن داده بودنــد بــه خانــه "ابراهیــم" بــرادر بزرگ تــر 
بــرده بــودم. او در یکــی از کوچه هــای فرعــی میــدان انقــالب کنونــی اتاقــی داشــت. 
قــرار مــا ایــن بــود کــه قبــل از در زدن بــه پنجــره اتاقــش کــه بــه کوچــه بــاز بــود، 
ــود، یعنــی خطــری تهدیدمــان نمی کــرد.  ــار پنجــره ب ــم. اگــر گلــدان کن ــگاه کنی ن
ــم. آن روز  ــده بودی ــا خوان ــا در کتاب ه ــم ی ــه بودی ــاد گرفت ــا ی ــم از فیلم ه نمی دان
گلــدان ســر جایــش قــرار داشــت، "ابراهیــم" هــم خانــه بــود. جزوه هــا را بــه او دادم. 
ــم. همیشــه  ــن می کردفرامــوش نمی کن ــر چی ــده عجیبــش را کــه صورتــش را پ خن

ــی داد و می گفــت:  ــکان م ــبابه اش را ت ــد، انگشــت س می خندی
- جنگ، فقط جنگ مسلحانه... 
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 در زنــدان فهمیــدم "ابراهیــم" دســتگیر شــده اســت. او جزوه هایــی را کــه توســط 
ــاپور  ــدی ش ــگاه جن ــای دانش ــود از بچه ه ــده ب ــه ش ــط ترجم ــی محی ــر مرتض دکت
می گرفــت و بــه مــا مــی داد. جزوه هایــی کــه دســت بــه دســت تــا طبــس هــم رفتــه 
بــود. ســاواک بــا دســتگیری یکــی از دانشــجویان و پیــدا کــردن جــزوه نــزد او ســر 
نــخ را کشــیده بــود و عــده ای را از سراســر ایــران جمــع کــرده بــود. گروهــی کــه 
هیــچ ربــط و ارتباطــی بــه هــم نداشــتند، امــا ســاواک آن هــا را "شــبکه کمونیســتی 
ــات اعــالم  ــا جنجــال در مطبوع ــر دســتگیری شــبکه را ب ــام داد و خب خوزســتان" ن

کــرد. 
شــب را در ســاواک یکــی از شــهرهای بیــن راه خوابیدیــم. یــک دســت مــرا بــا 
دســت بنــد بــه تخــت بســته بودنــد و مامــوران هــم یکــی یکــی و بــه نوبــت در آن 
اتــاق کشــیک می دادنــد. صبــح زود روز بعــد حرکــت کردیــم. در پیــچ جــاده بــه 
مزرعــه بزرگــی رســیدیم. مامــوران کــه انــگار مســیر را می شــناختند، هــوس کردنــد 
از مزرعــه خیــار تــازه بچیننــد و بخورنــد. پیــاده شــدند. یکیشــان یــک ســر دســت 
بنــد مــرا بــه دســتش بســت و از شــیب خاکــی جــاده پاییــن رفتیــم. مامــوران بــا خنــده 
ــن  ــه م ــم ب ــد. یکــی ه ــد و می خوردن ــز را می چیدن ــی ری ــای خیل و شــوخی خیاره
ــاد  ــه ی ــوز ب ــرد و کوچــک را در آن صبحــگاه خنــک هن ــار ت ــد. طعــم آن خی دادن
ــان، در  ــادی شــنیده شــد و صاحــب مزرعــه دشــنام گوی دارم. ناگهــان صــدای فری
حالــی کــه بیلــش را تــکان مــی داد، از راه رســید. عاقلــه مــردی بــود. وقتــی بیلــش را 
بــه نشــانه تهدیــد بــاال بــرد، یکــی از ماموریــن هفــت تیــرش را بیــرون کشــید و بــه 

طــرف مــرد بیچــاره گرفــت. 
مرد بیلش را انداخت. لحظه ای مردد ماند. بعد گفت: 

- گه خوردم... گه خوردم... بخورید... بخورید... 
و فــرار کــرد. مامــوران جیب هایشــان را پــر کردنــد و خنــده کنــان در حالــی کــه 
ــار  ــب خی ــواز مرت ــا اه ــتند. ت ــل برگش ــرف اتومبی ــه ط ــد ب ــرد را در می آورن ادای م

ــد:  ــوخی داد می زدن ــه ش ــد و ب می خوردن
-گه خوردم... گه خوردم... 

ــاز  ــرا ب ــد م ــت بن ــن دس ــتاد. ماموری ــتورانی ایس ــل جلورس ــار، اتومبی ــرای ناه ب
ــت:  ــا گف ــی از آن ه ــد. یک کردن

- تکون بخوری گلوله تو مخت... 
وارد رســتوران شــدیم. دور میــزی نشســتیم. هــر چــه منتظــر شــدیم کســی نیامــد. 
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رســتوران نیمــه پــر بــود. همــه داشــتند غــذا می خوردنــد. آخــر ســر یکــی از مامــوران 
داد زد: 

- یکی بیاد... 
مرد جوانی که پشت دخل بود، از   همان جا داد زد: 

- غذا نداریم... 
نمــی دانــم چــرا ایــن جــواب را داد. در زنــدان کــه بــرای بچه هــا تعریــف کــردم، 
ــد و واکنــش نشــان  گفتنــد حتمــاً در رســتوران متوجــه شــده اند کــه این هــا مامورن
ــر می شــد. همــان  ــق تعبی ــام مقاومــت خل ــه ن ــز ب ــد. در جــو آن روز همــه چی داده ان
مامــور بلنــد شــد و بــه طــرف دخــل رفــت. در گــوش جــوان چیــزی گفــت. دیــدم 
ــه یقــه شــد. دو مامــور  ــا مامــور دســت ب ــه ســرعت برگشــت و ب کــه مــرد جــوان ب
دیگــر کــه کنــار مــن نشســته بودنــد، ناگهــان هفــت تیر هــا را کشــیدند. درســت مثــل 
صحنــه فیلم هــا بــود. میز هــا خالــی شــد و همــه بــه زیــر میــز رفتنــد. بعــد، جــوان را 
گرفتنــد. دســت بنــد زدنــد و بیــرون آمدیــم. در شــهر بعــدی اورابــه جائــی تحویــل 
ــوب  ــه جن ــان ب ــا آن زم ــیدیم. ت ــواز رس ــه اه ــر ب ــم. عص ــنه راه افتادی ــد. گرس دادن
ــل  ــل مقاب ــود. اتومبی ــی ب ــا خال ــه شــدت گــرم وخیابان ه ــوا ب ــودم. ه ــه ب ــران نرفت ای
خانــه ای کــه مرکــز ســاواک بــود، ایســتاد. وارد خانــه کــه شــدیم، بــه اتاقــی رفتیــم. 
مشــخصات مــرا نوشــتند و یــک نفــر مــرا تحویــل گرفــت. و بالفاصلــه یــک کیســه 
کلفــت الســتیکی بــه ســرم کشــیدند. داشــتم خفــه می شــدم. مدتــی بــه   همــان حــال 
مانــدم. از پله هایــی پایینــم بردنــد. در اتــاق بزرگــی را بــاز کردنــد و مــرا بــه داخــل 

انداختنــد. صدایــی گفــت: 
- کیسه را در آر. هروقت صدات کردن، بکش روی سرت.. 

کیســه را بــه ســرعت از ســرم در آوردم. عینکــم را هــم گرفتــه بودنــد. کمــی بعــد 
یکــی آمــد و صدایــم کــرد. کیســه را کشــیدم ســرم و بیــرون رفتــم. کســی دســتم 
را گرفــت و بــرد. در زمــان شــاه نجــس نبودیــم. از بــرکات انقــالب نجــس شــدیم. 

اتــاق بازجوئــی چنــد قــدم آنطرف تــر بــود. صدائــی گفــت: 
- درش بیار.... 

کیســه را در آوردم. مــرد بســیار الغــری پشــت میــزی نشســته بــود. رئیس ســاواک 
اهــواز و بازجــوی مــا بــود. نامــش را فرامــوش کــرده بــودم. مثــل خیلــی چیزهــای 
دیگــر. وقتــی کتــاب را می نوشــتم از ســعید اســالمی همبنــدم در زنــدان اهــواز کــه 
ــم و حــاال در مینســک اســت، کمــک  ــدا کردی ــت همدیگــر را پی ــه لطــف اینترن ب
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خواســتم. او کــه از بــد روزگار همنــام بــا ســعید امامــی جمهــور اســالمی درآمــده، 
نــام بازجــو رابــه یــاد داشــت: سلماســی. 

سلماســی اشــاره کــرد روی صندلــی جلویــش بنشــینیم. هنــوز لبــاس نظامــی بــدون 
درجــه بــه تــن داشــتم. سلماســی پرونــده ای را کــه جلــوش بــود برداشــت. د رحالیکه 

ورقــش مــی زد، مثــل همــه بازجو هــا گفــت: 
- مــا همــه چیــز را می دانیــم... مــی روی و تــوی اتاقــت می نویســی... مــن دوســت 

نــدارم کســی را بزنــم... امــا اگــر مجبور بشــوم... 
گفتم: 

- اگر عینکم را بدهید شما را خوب می بینم. 
خندیــد. بلنــد شــد. عینکــم را آورد. بــه مــن داد و رفــت بیــرون. کمــی بلنــد شــدم 
ــروزش.  ــان ف ــود: کی ــا ماژیــک نوشــته شــده ب ــگاه کــردم. رویــش ب ــده را ن و پرون
ــده  ــن پرون ــداً ای ــو عم ــه بازج ــودم ک ــر ب ــوی فک ــد. ت ــه بودن ــم گرفت ــس او را ه پ
ــا کســی  ــاز شــد و سلماســی ب ــه کــه در ب ــا ن ــه ی را روی میــز گذاشــته و بیــرون رفت
ــداً  ــود. بع ــر" ب ــدم. بعــد خــودش را. "باق ــاد کــرده اش را دی ــو. اول پاهــای ب ــد ت آم
فهمیــدم کــه "ابراهیــم" زیــر بازجویــی همــه چیــز را گفتــه و بــرادرش کــه بعــد از 
ــدت  ــد، م ــزی نمی گوی ــاره او چی ــرادرش درب ــه ب ــان اینک ــه گم ــد ب ــتگیر ش او دس

ــت:  ــد و می گف ــا "باقر"می خندی ــود. بعد ه ــرده ب ــت ک ــادی مقاوم زی
- بــرادرم می گفــت کــه دربــاره هــر کــس حــرف بزنــم، دربــاره تــو نمی زنــم... 

امــا دربــاره مــن اول از همــه گفتــه بــود.... 
"باقــر" را بردنــد. کیســه را بــه ســرم کشــیدند و مــرا بــه "اتــاق" برگرداندنــد. قلــم و 
کاغــذ و عینــک. حــاال بهتــر می توانســتم ببینــم کــه در زیرزمیــن خانــه ای هســتم. از 
ــم و دهــان و  ــداد می کــرد. گاهــی می رفت ــا بی ــود. گرم ــدا ب ــی پی پنجــره درخت های
دماغــم را بــه شــکاف زیــر در می چســباندم. در راهــرو کولــر کار می کــرد. خنــکا 
را می بلعیــدم. ســال ها بعــد کــه فیلــم طعــم گیــالس را دیــدم، بــه عبــاس کیارســتمی 
ــا حیــرت  ــم کــه از دیــدن فیلمــش حســی مثــل آن بلعیــدن هــوا را داشــته ام. ب گفت

نگاهــم کــرد و گفــت: 
- فیلم ها به جاهای خیلی عجیب ربط پیدا می کند.... 

مدتــی در اتــاق راه رفتــم و افــکارم را مرتــب کــردم. بــا دیــدن پرونــده کیــان و 
پاهــای بــاد کــرده "باقــر" فهمیــدم حدســم درســت بــوده و از جانــب بچه هــای اهــواز 
لــو رفتــه ام. اطالعاتــم را در همیــن حــدود نوشــتم. اگــر چیــز بیشــتری لــو رفتــه بــود، 
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رفتــار بازجــو نشــان مــی داد. غــروب بــود کــه بازجــو آمــد. خــودش شــام ســاندویچ 
و نوشــابه آورده بــود. داد بــه مــن و نوشــته ها را گرفتــه و خوانــد. گفــت: 

- اینارو که همه گفتن. جزوه ها را به کی می دادی؟ 
گفتم: 

- هیچ کس. من حتی آن ها را نخوانده پس دادم. 
جزوه هــا را خوانــده بــودم، امــا بــه کســی نــداده بــودم. بــه "ابراهیــم" برگردانــده 
بــودم. آخــر خــط هــم بــودم. تــا ســیر قانونــی را طــی کننــد و اجــازه دســتگیری مــرا 

از ارتــش بگیرنــد، عمــاًل همــه شــبکه جمــع شــده بــود و مــن آخریــن نفــر بــودم. 
بازجو فکری کرد و گفت: 

- بــرو حســابی فکر هایــت را بکــن. ایــن دفعــه اگــر حقیقــت را ننویســی، خدمتــت 
ــم.  می رس

ــدی  ــد. از پاســیو مانن ــد. کیســه هــم روی ســرم نینداختن ــاق برگرداندن ــه ات ــرا ب م
گذشــتیم. کســی را آنجــا بــا پاهــای بــاد کــرده از ســقف آویــزان کــرده بودنــد. در 
اتــاق کــه بــزرگ هــم بــود، راه می رفتــم و فکر هایــم را جمــع می کــردم. از فضــای 
ــدارد.  ــر ن ــزی خب ــا از چی ــر از جزوه ه ــاواک غی ــودم س ــده ب ــه ش ــی متوج بازجوی

ــید:  ــد و می پرس ــی می آم ــذا، کس ــرای غ ب
- چی می خوری؟ 

ــوع ســاندویچ را  ــرای ناهــار حــق انتخــاب دو ســه ن ــود. ب ــوم ب  صبح هــا کــه معل
ــرای شــام هــم اغلــب کســی نمی آمــد. کســی کــه  ــدون نوشــابه. ب ــه ب داشــتی، البت
پرســیده بــود می رفــت و مدتــی بعــد بــر می گشــت. معلــوم بــود مــی رود و از بیــرون 
ــر  ــدم بازجــو زی ــد. دی ــاق بازجویــی بردن ــه ات ــا ســه روز بعــد، مــرا ب می خــرد. دو ی
میلــه هایــی کــه بــاالی ســرش اســت، ایســتاده و بــاال را نــگاه می کنــد. مــن کــه وارد 

شــدم، پشــت میــزش رفــت و نشســت. 
- از کی کمونیست شده ای؟ 

جواب دادم: 
- من کمونیست نیستم. می بینید که افسر ارتش هستم. 

ــود.   همــان جــا فکــر کــردم چقــدر خــوب  هنــوز لبــاس نظامــی بی درجــه تنــم ب
شــد کتــاب درویشــیان را گذاشــتم بــرای دوســتم. می توانســت   همــان را مستمســک 
کنــد. بازجــو کمــی نصیحــت کــرد و در مــدح شــاه ســخن گفــت و بعــد چنــد برگ 
کاغــذ را بــه مــن داد. از ســواالت فهمیــدم کــه بــه اصطــالح تکمیــل پرونــده اســت. 
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جواب هــا را در چارچــوب   همــان اطالعاتــی کــه داشــت، نوشــتم. در حــال نوشــتن 
بــودم کــه بازجــو از اتــاق بیــرون رفــت، اطرافــم را نــگاه کــردم. کســی نبــود. بلنــد 
شــدم و بــه زیــر میلــه هــا رفتــم. فکــر می کــردم آن بــاال بایــد اتــاق شــکنجه باشــد. 
امــا بــاالی ســرم خیابــان بــود و دختر هــا کــه رد می شــدند، بازجــو بــا نــگاه کــردن 
ــد و  ــو آم ــم، بازج ــر جای ــتم س ــرد. برگش ــذت می ب ــد ل ــا، الب ــن آن ه ــر دام ــه زی ب

نوشــته مــرا گرفــت. گفــت: 
- مــی روی زنــدان "کارون". فکــر کنــم برایــت مــاده 5 بگیرنــد... وای بــه حالــت 

اگــر چیــزی را نگفتــه باشــی... 
ــا ســه  ــاه ت ــود و شــش م ــغ معــروف ب ــه مــاده تبلی مــاده 5 را همــه می شــناختند. ب
ســال زنــدان داشــت.   همــان جــا نشســتم تــا یکــی آمــد و مــرا تحویــل گرفت. دســت 
ــی دیگــر هــم  ــود. یــک زندان ــی ایســتاده ب ــم. جلــودر پیکان ــرون آمدی ــد زد و بی بن
در آن نشســته بــود. مــا را بــه زنــدان کارون کــه بــه زنــدان آخــر اســفالت معــروف 
ــد.   همــان جــا کــه رمــان همســایه های احمــد محمــود در آن می گــذرد.  بــود، بردن
ــد. و  ــی می آی ــای دریای ــدای مرغ ه ــدام ص ــت. م ــه کارون اس ــبیده ب ــت چس درس
ــه شــدن پیــش  ــا آســتانه خف ــام دارد، انســان را ت ــو" ن ابرهــای شــرجی اش کــه "گل

می بــرد. 
در قرنطینــه، حــدود 10 نفــر بودیــم. همــه اعضــای شــبکه کمونیســتی خوزســتان 
کــه بچه هــا بــه شــوخی اســمش را گذاشــته بودنــد "شــبک ســوخ ســوخگ یعنــی 
خالصــه "شــبکه کمونیســتی ســوراخ ســوراخ خوزســتان". بیشــتر دســتگیر شــدگان 
دانشــجویان و دانــش آمــوزان شــهرهای مختلــف خوزســتان بودنــد. کســانی را هــم 

از گوشــه و کنــار ایــران آورده بودنــد. 
ــد: نویســنده مطلــب در مــورد  ــدان پیچی ــر در زن ــود کــه خب ــوز شــب نشــده ب هن
احمــد زیبــرم و دوســت خســرو گلســرخی دســتگیر شــده اســت. کار، کار "ابراهیــم" 
ــوذ  ــی کــه تحــت نف ــر را در زندان ــدان رســیده ام، خب ــه زن ــود ب ــده ب ــا فهمی ــود، ت ب
محمــد چوپــان زاده فضایــی کامــاًل چریکــی داشــت، پخــش کــرده بــود. بــر زنــدان 
اهــواز فضــای بومــی و عشــیره ای حاکــم بــود. نگهبان هــا محلــی بودنــد و بچه هــای 
ــه  ــد. ب ــام بدهن ــود، انج ــوع ب ــه ممن ــادی را ک ــای زی ــتند کاره ــتان می توانس خوزس
همیــن طریــق یکــی یکــی می آمدنــد و از ســوراخ در قرنطینــه بــا مــن احــوال پرســی 
ــه مــن رســاند و  ــود کــه خــودش را ب ــی ب ــن نفرات ــم" جــزو اولی ــد. "ابراهی می کردن
گفــت کــه غیــر از مســئله جــزوه چیــزی را نگفتــه اســت. کامــال درســت حــدس زده 
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بــودم. 
 یــک هفتــه بعــد مــا را بیــن بند هــا تقســیم کردنــد. مــرا بــه بنــد عمومــی فرســتادند. 
ــی  ــون مالقات ــم چ ــه ام را ه ــد. هزین ــم کردن ــاس فراه ــم لب ــرعت برای ــه س ــا ب بچه ه
نداشــتم، از بودجــه کمــون می دادنــد. می توانســتیم چیزهــای محــدودی از فروشــگاه 
زنــدان تهیــه کنیــم. اکثریــت قریــب بــه اتفــاق زندانیــان سیاســی چــپ بودنــد، حتــی 

مجاهــد هــم نداشــتیم. یکــی دو نفــر مذهبــی بودنــد. 
*

مختلــف  شــهرهای  از  بچه هــا  خانواده هــای  بــود.  کــوالک  مالقــات  روز   
ــن و  ــرای م ــد. ب ــا را می آوردن ــام خوراکی ه ــواع و اقس ــد و ان ــتان می آمدن خوزس
ــود- و حســین کــرد و محســن  ــن ب ــدازه م ــش ان ــا کســی کــه لباس های ــرخ- تنه ف
فومنــی کــه خوزســتانی نبودیــم بــه قــول مرتضــی ابوترابــی، کــه رفاقــت مــا در زندان 

ــود.  ــت ب ــش داد، کوی ــالب پایان ــی های انق ــط کش ــد و خ ــروع ش ش
 مرتضی با   همان لهجه شوشتری می گفت: 

- هی گردنت خرد... بلمبوون... 
در زنــدان اهــواز، زندانیــان سیاســی کــه اغلــب دانشــجو بودنــد، بنــد جدا نداشــتند 
ــا زندانیــان عــادی زندگــی  و مــا کــه میــان ســه بنــد زنــدان تقســیم شــده بودیــم، ب
ــه  ــران اولی ــان زاده از رهب ــان سیاســی در عمــل محمــد چوپ ــر زندانی می کــردم. رهب
ــر حقــی  ــارزه مســلحانه و ب ــرار داشــت. مب ــد یــک ق ــود کــه اتاقــش در بن ــی ب فدائ
ــت. و از  ــع نداش ــرد از جم ــز ط ــی ج ــی آن معنای ــه نف ــود ک ــی ب ــل مقدس آن اص
ــی  ــوده ای را از نزدیــک شــناختم. حشــمت صفائ ــن ت ــود کــه اولی قضــا در آنجــا ب
ــه  ــدان ب ــد داشــت و از ســال ها پیــش در زن ــس اب ــود، حب کارگــر شــرکت نفــت ب
ســر می بــرد. در آن ایــام، بــه علــت درگیــری بــا مامــوران زنــدان، تــازه از انفــرادی 
طوالنــی برگشــته بــود. امــا جیــره هفتگــی شــاش داشــت. هــر هفتــه بعــد از مالقــات 
ــه زور وســط حیــاط می نشــاندند، دهانــش  ــه ســرش می ریختنــد، او را ب پاســبان ها ب

ــرد.  ــش ادرار می ک ــا در دهان ــی از نگهبان ه ــد و یک ــاز می کردن را ب
همــه زندانیــان بــه ایــن کارگــر مقــاوم احتــرام می گذاشــتند، او تنهــا کارگــر در 

زندانــی بــود کــه مــا روشــنفکران گمــان برپایــی حکومتــش را داشــتیم. 
دوســتی مــن بــا حشــمت خیلــی زود گل کــرد. بعدازانقــالب بــه اتهــام تــوده ای 
ــی  ــا وقت ــا ت ــت م ــد. رفاق ــم آم ــه دیدن ــر حــزب ب ــد. در دفت ــودن اخراجــش کردن ب
مجبــور بــه تــرک ایــران شــوم، ادامــه داشــت. حــاال هــم دلــم می خواهــد ایــن مــرد 
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رنــج کشــیده را ببینــم. 

چنــد روز بعــد از ورودم بــه زنــدان بــود کــه از طریــق   همــان مناســبات بومــی، مــرا 
بــه طــور غیــر قانونــی بــه دیــدار چوپــان زاده بردنــد. آن مــرد بلنــد قامــت و خنــدان 
ــود.  ــته ب ــی نشس ــان جمع ــر در می ــک رهب ــد ی ــت، مانن ــی داش ــونتی ایالت ــه خش ک
اســتقبال گرمــی از مــن کــرد و چنــد دقیقــه ای بــا هــم حــرف زدیــم. در آن زمــان، 
ــچ  ــا، هی ــه چریک ه ــبت ب ــمپاتی نس ــپ و س ــه چ ــی ب ــش عموم ــر از گرای ــن غی م
اندیشــه سیاســی خاصــی نداشــتم. امــا نویســنده مطلــب زیبــرم و دوســت گلســرخی 
ــر  ــاًل س ــن اص ــد. و م ــخت باش ــان و سرس ــک قهرم ــک چری ــز ی ــت ج نمی توانس

ســخت نبــودم. هرگــز هــم حــس قهرمانــی نداشــتم. 
ــدان محکــوم شــدم. بازجــو راســت  ــاه زن ــه ۶ م ــم و ب ــه دادگاه رفت ــی زود ب خیل
گفتــه بــود، برایــم مــاده 5 را گرفتــه بودنــد و مــن بــه خاطــر پرونــده ســبکم حداقــل 

را گرفتــه بــودم. دو ماهــش رفتــه و چهــار ماهــش باقــی بــود. 
یــک هفتــه بعــد از دادگاه اول، مــرا بــرای مالقــات صــدا زدنــد. محــل مالقــات 
ــت.  ــرار داش ــزی ق ــور فل ــوار از ت ــط دو دی ــه در وس ــه ای بودک ــرف کوچ در دو ط
یــک ســوی کوچــه حیــاط زنــدان بــود. زندانی هــا رابــه اینجــا می آوردنــد تــا پشــت 
ــاف بایســتند. نیــم متــر آنطرف تــر دیــوار ســیمی دیگــری  دیــوار ســیمی درشــت ب
بودکــه خانواده هــا پشــتش درهــم می لولیدنــد. پاســبانی در وســط دودیــوار ســیمی 
وســط راه می رفــت. زندانیــان و خانواده هــا از دو طــرف دیوارهــای فلــزی، بــا فریــاد 
بــا هــم حــرف می زدنــد. روزمالقــات نبــود. امــا چــون مالقاتــی نداشــتم وپــدرم هــم 
از تهــران آمــده بــود، توانســته بــود اجــازه مالقــات بگیــرد. تنهــا ایســتاده و پاکتــی در 

دســت داشــت. تــا رســیدم گفــت: 
- دو هفته دیگربی می گردی تهران... 

هــر چــه پرســیدم چــه خبــر شــده، گفــت کــه در تهــران حــرف می زنیــم. پاکــت 
را بــه نگهبــان داد ورفــت. انگــور لــه شــده در دســت ودر حیــرت از ایــن مالقــات 
ــدان  ــه دفتــر زن ــدان اســمم راگفــت. ب ــه بنــد برگشــتم. ســاعتی بعــد بلندگــوی زن ب
رفتــم. زمــان دادگاه تجدیــد نظــر بــه مــن ابــالغ شــد: دو هفتــه بعــد. خیلــی تعجــب 
ــید.  ــت دادگاه دوم می رس ــد از دادگاه اول، نوب ــاه بع ــه م ــا س ــوالدو ی ــردم. معم ک
وقتــی بــه بنــد برگشــتم، بچه هــا تــدارک اعتصابــی را می دیدنــد. قــرار بــود از ظهــر 
غــذا نگیریــم. بهانــه مهنــدس عفتــی بــود. او زنــش را بــه خاطــر خیانــت کشــته بــود و 
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خــودش در زنــدان می کوشــید پســران جــوان را بــه دام بیانــدازد. بچه هــا اســمش را 
گذاشــته بودنــد "مهنــدس بی عفتــی". اوشــب قبــل ســراغ یکــی از زندانیــان سیاســی 
بســیار جــوان رفتــه بــود. بچه هــا بعــد از زدن کتــک مفصلــی بــه او، حــاال خواســتار 
اخراجــش از بنــد بودنــد. مقامــات زنــدان زیــر بــار نمی رفتنــد و ایــن بهتریــن بهانــه 
بــرای اعتصــاب بــود. هــر کــس هــم بایــد می گفــت خــودش بــه تنهایــی ایــن تصمیم 
را گرفتــه و بــه بقیــه ارتباطــی نــدارد تــا نتواننــد بــه اعتصــاب شــکل جمعــی بدهنــد. 
ظهــر کــه شــد، همیــن کار را کردیــم. غــذا را کــه تخــم مــرغ و ســیب زمینــی پختــه 
بــود، قبــول نکردیــم. ســاعتی بعــد از بلندگــو مــرا صــدا زدنــد. بیــرون رفتــم. یــک 
افســر و چنــد پاســبان زیرهشــت بودنــد. علــت اعتصــاب را پرســیدند، مــن هــم   همــان 
جــواب را دادم. افســر اشــاره ای کــرد و یــک پاســبان دســت مــرا گرفــت و بــرد. از 
ــاز  ــور" را ب ــاط در یکــی از ســلول های "تن ــم. تــوی حی ــرون رفتی ــد بی ــزرگ بن در ب
ــت.  ــی داش ــای هولناک ــرادی گرم ــلول انف ــت. س ــل آن انداخ ــه داخ ــرا ب ــرد و م ک
ــود. احســاس می کــردی داری کبــاب  ــدان ب یکــی از ســلول های پشــت نانوایــی زن
می شــوی. در آن گرمــای هولنــاک کــه یــاد آور جهنــم بــود، بــه خــود می پیچیــدم. 
ســلول حتــی روزنــی هــم نداشــت. هــوا را از کجــا می گرفــت، نمی دانــم. بــه 
ــردا کــه دادگاه دوم داشــتم. و خیلــی زود  ــه ف ــدرم فکــر می کــردم. ب حرف هــای پ

از هــوش رفتــم. 
وقتــی در بــاز شــد و مــرا نیمــه جــان بیــرون آوردنــد، غــروب بــود. اعتصــاب هــم 
پایــان گرفتــه بــود. مقامــات زنــدان خیلــی زود تســلیم خواســت بچه هــا شــده بودنــد. 

*
انتظــار دادگاه دوم را می کشــیدم. درهمــان ایــام مســابقات آســیایی برگــزار 
ــم، از  ــق فوتبال ــه عاش ــن ک ــد. م ــرده بودن ــم ک ــون را تحری ــا تلویزی ــد. بچه ه می ش
موقعیــت تختــم اســتفاده می کــردم. روی تخــت کــه دراز می کشــیدم، می توانســتم 
ــال مشــتری جــدی  ــم. فوتب ــازی هــارا تماشــا کن از تلویزیــون زندانی هــای عــادی ب
ــود. مــن  ــار هــم ب ــان عــادی و سیاســی کن دیگــری هــم داشــت. تخت هــای زندانی
روی آخریــن تخــت زندانیــان سیاســی می خوابیــدم و کنــارم اولیــن تخــت زندانیــان 
عــادی قــرار داشــت. روی آن تخــت پیرمــردی زندانــش رامــی کشــید کــه اتهامــش 
ــان  ــود. او هــم از روی تختــش جری ــه ب دایــر کــردن عشــرتکده و شــیره کــش خان
فوتبــال را دنبــال می کــرد. روزی کــه تیــم ایــران گل زد، او هیجــان زده شــد. 
ــدم  ــب دی ــال تعج ــا کم ــرد. ب ــاد زدن ک ــه فری ــروع ب ــی اش را در آورد و ش رکاب
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ــاور  ــد. نمی توانســتم ب ــی کرده ان ــتالین را خالکوب ــن و اس ــینه اش عکــس لنی روی س
ــان  ــون تخت هایم ــینه. چ ــای روی س ــن عکس ه ــام و ای ــا آن اته ــردی ب ــم. پیرم کن
کنــار هــم بــود، گاهــی گــپ می زدیــم. او هــم مثــل بقیــه زندانیــان عــادی احتــرام 
ویــژه ای بــرای بچه هــای سیاســی قائــل بــود. حتــی قاتل هــا و قاچاقچی هــای ابــدی 
هــم کــه مــدام بــرای هــم "تیــزی" می کشــیدند، بــه مــا یــک مشــت جــوان احتــرام 
ــه دریــا زدم و از آن پیرمــرد ماجــرای  خاصــی می گذاشــتند. ســرانجام، روزی دل ب
ــوده و  ــوده ای ب ــی ت ــا خونســردی جــواب داد کــه در جوان ــا را پرســیدم. ب عکس ه
بعــد از شکســت سیاســی در زندگــی هــم شکســت خــورده و بــه راه خرابــات رفتــه 
اســت. آخــر ســر هــم رکابــی اش را بــاال زد. محکــم روی ســینه اش کوبیــد. جایــی 

کــه عکــس لنیــن و اســتالین بــود و گفــت: 
- تا این قلب می تپد حزب نمی میرد.... شما چریک ها اشتباه می کنید... 

*
یــک هفتــه بعــد بــه دادگاه رفتــم. در حیــاط زنــدان دســت بنــد بــه دســت کنــار 
دیــوار نشســته بــودم کــه افســری آمــد و بــاالی ســرم ایســتاد. بلنــد نشــدم. مــا نبایــد 
مامــوران حکومــت را تحویــل می گرفتیــم. افســر اســمم را پرســید، گفتــم. روبرویــم 

چمباتمــه زد و بــا لحــن تحکــم آمیــزی گفــت: 
- اسدی... یک کلمه حرف در دادگاه بزنی خواهرت را می گایم.. 

و بلنــد شــد و رفــت. خشــکم زد. کــه بــود؟ چــرا فحــش داد؟ در ایــن افــکار بــودم 
کــه ســرباز همراهــم آمــد و صدایــم کــرد. وارد دادگاه کــه شــدم، دیــدم   همان افســر 
رئیــس دادگاه اســت. دادســتان طبــق معمــول اتهامــات را ردیــف کــرد و خواســتار 
اشــد مجــازات شــد. وکیــل تســخیری کــه بــرای اولیــن و آخریــن بــار او را دیــدم، 
ــی خواســتار  ــی و نادان ــه علــت جوان ــان ب شــبیه حرف هــای دادســتان را زد و در پای

تبرئــه شــد. 
رئیس دادگاه مرا صدا زد و گفت: 

- متهم حرفی دارد؟ 
جواب دادم: 

- نه. 
و نشســتم. ایــن بــه معنــای تاییــد حرف هــای وکیــل مدافعــم بــود. از دادگاه بیــرون 
ــو  ــار جل ــن ب ــد و ای ــد آم ــی بع ــر کم ــان افس ــتم.   هم ــاره نشس ــم و دوب ــم. رفت آمدی

پایــش بلنــد شــدم. در گوشــم گفــت: 
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- عقل به خرج دادی... به محمود سالم برسان.. 
ــه  ــه ب ــدرم ک ــدم پ ــتم، فهمی ــران برگش ــه ته ــی ب ــت. وقت ــدرم اس ــام پ ــود ن محم
ــدرم را  ــد. او پ ــد در قطــار دوســت دوران مدرســه اش را می یاب ــات مــن می آی مالق
شــب بــه خانــه اش می بــرد. و در آنجــا پــدرم متوجــه می شــود کــه او افســر ارتــش 
و رئیــس دادگاه تجدیــد نظــر الزم نظامــی اســت و ماجــرا را برایــش شــرح می دهــد. 

ــد:  ــدرم می گوی ــه پ ــد و ب ــه می کن ــده را مطالع ــد پرون آن افســر روز بع
- اگر پسرت در دادگاه حرف نزند، می توانم تبرئه اش کنم. 

ــاز کــرد و  ــدم را ب ــد، دســت بن ــود کــه ســرباز همراهــم آم ــه ب ــوز افســر نرفت هن
ــت:  گف

- تبرئه شدی... 
وقتــی بــه زنــدان رســیدم و خبــر پخــش شــد بچه هــا شــادی کنــان دوره ام کردنــد. 
برایــم پیراهــن و شــلواری دســت و پــا کردنــد. فــرخ تنهــا شــلوار جینــش را بــه مــن 
داد. مرتضــی پیراهــن ســفید آســتین کوتاهــش را و از بودجــه کمــون هــم خــرج 
ــود کــه بچه هــا در راهــروی بنــد جمــع  ــه تهــران تامیــن شــد. معمــول ب برگشــتنم ب
ــرای  ــا ب ــید. پیام ه ــی را می بوس ــی یک ــت، یک ــت می رف ــه داش ــی ک ــدند. کس می ش
ــت  ــا دس ــد، بچه ه ــاز می ش ــه ب ــود. در ک ــده ب ــدل ش ــاًل رد و ب ــدان قب ــارج از زن خ
ــی  ــدم. بچه های ــرون آم ــی بی ــای عاطف ــن فض ــیدند. در ای ــورا می کش ــد و ه می زدن
را پشــت ســر گذاشــتم کــه فقــط یــک نفرشــان-محمد چوپــان زاده- در ماجــرای 
ــا پیــش از  ــه ی ــی و دیگــران اعــدام شــد. بقی ــژن جزن ــن همــراه بی ــه اوی معــروف تپ
ــوری  ــا را جمه ــیاری از ان ه ــتند. بس ــه برگش ــه جامع ــا آن ب ــان ب ــا همزم ــالب ی انق
اســالمی اعــدام کــرد. خیلی هــا هــم ماننــد مــن و ســعید در سراســر جهــان آواره انــد. 

*
غــروب بــود کــه خــود را در خیابان هــای اهــواز یافتــم. وارد اولیــن کتابفروشــی 
شــدم. کتــاب عقیــل عقیــل نوشــته محمــود دولــت آبــادی تــازه در آمــده بــود، آن را 
خریــدم. ســینمای روبــروی کتابفروشــی فیلــم پاپیــون را نشــان مــی داد. ســاندویچی 
گرفتــم و بــه ســینما رفتــم. صحنــه پایانــی فیلــم همیشــه یــادم هســت؛ اســتیو مــک 
ــا  ــه موج ه ــیطان ک ــره ای ش ــره صخ ــرار از جزی ــرای ف ــن ب ــتین هافم ــن و داس کوئی
ــد. داســتین هافمــن  ــا بپرن ــه دری ــه صخره هــا یــش می کوبنــد بایــد ب ــی مــدام ب توفان
کــه قهرمــان نیســت می مانــد و اســتیو مــک کوئیــن بــه دریــا می پــرد. فیلــم بــا ایــن 

ــان تمــام می شــود:  ــه زندانب ــاد او خطــاب ب فری
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 - آهای حروم زاده ها، من هنوز زنده ام... 
ــم  ــور رمانتیس ــا ش ــد و ب ــب می آم ــکای ش ــه از خن ــتم ک ــی داش ــاس غلط احس
ــه  ــی ک ــتم، در حال ــن می پنداش ــک کوئی ــتیو م ــود را اس ــت. خ ــی می آمیخ انقالب
داســتین هافمــن بــودم... و بی آنکــه خــود بدانــم بدامــان امــواج ســهمگینی می رفتــم 

ــد.  ــم می آمدن ــن و میهن ــوی م ــه س کــه ب
*

ــه مــن جــا ندادنــد، چــون  از ســینما کــه بیــرون آمــدم بــه مســافرخانه ای رفتــم. ب
ــه چنــد جــا مراجعــه کــردم،   همــان جــواب را شــنیدم.  کارت شناســایی نداشــتم. ب
ــرد  ــری ک ــم. او فک ــوع را گفت ــافرخانه ها موض ــی از مس ــب یک ــه صاح ــرانجام ب س
ــرا  ــد. اســم م ــا ســاواک صحبــت می کن ــود دارد ب ــوم ب ــی زنــگ زد. معل ــه جای و ب
ــت و  ــی را گذاش ــوش داد. گوش ــیم گ ــرف س ــای آن ط ــه حرف ه ــد ب ــت و بع گف

گفــت: 
- می روی... 

نشــانی ســاواک را داد. پولــم بــه انــدازه ای نبــود کــه بتوانــم تاکســی بگیــرم. شــهر 
را هــم بلــد نبــودم. پرســان پرســان رفتــم. یــادم هســت کــه از پــل بزرگــی رد شــدم 
و بــرای اولیــن بــار کارون را دیــدم. از شــب خیلــی گذشــته بــود کــه بــه آن خانــه 
ــود آمــد. اســمم را پرســید و  رســیدم. زنــگ زدم. بعــد از مدتــی کســی خــواب آل
ســاکم را داد.   همــان مســیر را برگشــتم و بــا نشــان دادن کارت شناســایی ام، توانســتم 
ــده  ــود کــه سرتاســرش را تخــت چی ــام مســافرخانه ب ــرم. تخــت روی ب ــی بگی تخت
ــردم  ــر می ک ــاندم. فک ــح رس ــه صب ــب را ب ــدار ش ــه بی ــواب و نیم ــه خ ــد. نیم بودن
ــا  وســط عــده ای قاتــل و قاچاقچــی خوابیــده ام. صبــح زود بیــرون آمــدم و پیــاده ت
ــت  ــان بخــرم و بلی ــول داشــتم کــه یــک ن ــدر پ ــن ق ــم. همی ایســتگاه راه آهــن رفت
قطــار بگیــرم. وقتــی بــه تهــران رســیدم، دیگــر پــول نداشــتم. ناچــار پیــاده از میــدان 

راه آهــن تــا خانــه ام کــه پشــت ســفارت انگلیــس در قیطریــه بــود، رفتــم. 
یکــی دو روز بعــد "یدالــه" آمــد. او را کــه گمــان می کردنــد بــا مصطفی شــعاعیان 

رابطــه دارد گرفتــه بودنــد. تــا رســید، گفت: 
- ایــن را بــه همــه گفتــه ام. بــه تــو هــم می گویــم. در زنــدان دیــدم مــرد ایــن راه 
نیســتم. همیــن را بــه بازجویــم رســولی هــم گفتــم. آزاد شــده ام و دیگــر نمی خواهــم 

ادامــه بدهــم. 
ــی را  ــود گرفــت.   همــان جــا عکس های ــوم عکس هایــش را کــه پیــش مــن ب آلب
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کــه بــه نظــرش خطرنــاک بــود، پــاره کــرد. مــرا بوســید و گفــت: 
- می روم دنبال زندگی.... 

و بــه راســتی رفــت. گــروه غیــر رســمی مــا عمــاًل متالشــی شــده بــود. مانــده بــود 
ایــران. بــه او از بقالــی ســر کوچــه تلفــن زدم. محــل قــرار را تلفنــی نمی گفتیــم. دو 
ــران  ــم. ای ــان" مشــخص کــرده بودی ــا "شــماره و ن ــرار داشــتیم کــه ب ــرای ق محــل ب
ــالن روز  ــدم، ف ــوب خری ــدی خ ــان قن ــو ن ــک کیل ــت: " ی ــه ای گف ــدای خف ــا ص ب
فــالن ســاعت می بینمــت. " یعنــی مقابــل ســینما کاپــری ســابق و بهمــن فعلــی. ایــران 
دیــر کــرد. داشــتم می رفتــم کــه رســید و از مــن رد شــد، بی آنکــه آشــنایی بدهــد. 
دنبالــش رفتــم. وارد یــک ســاندویچ فروشــی شــد و ســاندویچی گرفــت. مــن هــم 
ــی کــه داشــت ســاندویچ را  ــارش ایســتادم. در حال ــم کن ــن کار را کــردم. رفت همی

ــت:  ــورد، گف می خ
- دنبالم هستند... فردا قرار کوه... اگر نیومدم منو گرفته اند... 

بعــد هــم در حالــی کــه ســاندویچش را گاز مــی زد، رفــت. در آن دامــن قهــوه ای 
مخملــی رنــگ و رو رفتــه کــه بــرای رد گــم کــردن می پوشــید، دور شــد. روز بعــد 
ــه قــرار کــوه رفتــم. روی پله هــا ی روبــروی مجســمه کــه محــل قــرار همیشــگی  ب

بــود، منتظــر مانــدم. کمــی بعــد زنــی چــادری آمــد و از کنــارم رد شــد، گفــت: 
- قهوه خانه دوم... 

و رفــت. ایــران بــود. کمــی صبــر کــردم و بعــد رفتــم. ایــران آنجــا منتظــرم بــود، 
ــاه  ــود: موهــای کوت ــل همیشــه اش ب ــود. مث ــوی کیــف اش گذاشــته ب چــادرش را ت
ــدان  ــم. داســتان زن ــد. تمــام روز را در کــوه گذراندی قهــوه ای، پیراهــن آســتین بلن
اهــواز و خداحافظــی "یدالــه" را برایــش گفتــم. ســخت تلــخ و غمگیــن بــود. 
نمی دانســتم آخریــن بــار اســت کــه او را می بینــم. می گفــت مدتــی اســت در یــک 
ــا  ــد خیلی ه ــود و مانن ــوق ب ــجوی حق ــت. او دانش ــده اس ــغول کار ش ــه مش کارخان
ــا  ــد. ام ــدا کن ــوده ای پی ــای ت ــا خصلت ه ــود ت ــده ب ــغول ش ــر مش ــوان کارگ ــه عن ب
ــت  ــود. می گف ــده ب ــار زندگــی دی ــان کارگــر را گرفت ــود. زن ســخت ســرخورده ب
ــران  ــد. بیشــتر از همــه نگــران دخت ــه دارن ــه عیاشــی بیشــتر عالق جــوان تر هــا هــم ب
ــار  ــد. یــک ب ــرک می کردن ــن فروشــی کار را ت ــرای ت ــود کــه ب ــی ب کارگــر جوان
بــا تیــم تحقیقاتــی دانشکده شــان بــه "شــهر نــو" – فاحشــه خانــه تهــران - رفتــه بــود 
ــوز در  ــد و هن ــب ش ــد. ش ــت بزن ــرف نمی توانس ــود. ح ــار ب ــاً بیم ــاه واقع ــک م و ی
کــوه بودیــم. وقتــی برمــی گشــتیم، میــان صخره هــا گــم شــدیم. وقتــی راه را پیــدا 
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ــاده آمدیــم و  ــا پــل تجریــش پی ــود. ت ــه نیمــه رســیده ب کردیــم و برگشــتیم شــب ب
ــم  ــم و نشســتیم. نمی دان ــاال رفتی ــه طبقــه ب ــوس دو طبقــه شــدیم. ب آنجــا ســوار اتوب
چــه شــد کــه دســت هایش را گرفتــم. مثــل یــخ بــود. بیــن مــا رابطــه رفیقانــه ای بــود 
و در واقــع مذهبــی. ســخت گریــزان از بیــان کمتریــن رابطــه عاطفــی بیــن دو رفیــق. 
ــود.  ــا ب ــن م ــی بی ــه خاموش ــاید عاطف ــید. ش ــت هایش را نکش ــرا دس ــتم چ نمی دانس
ــر  ــه بی ثم ــی ک ــم: بچه های ــش گفت ــم را برای ــه های خام ــن اندیش ــن اولی ــاید. و م ش
ــتیم  ــت میدانس ــارز و مارکسیس ــود را مب ــه خ ــا ک ــوادی م ــدند، بی س ــته می ش کش
ــه،  ــم. عقــب ماندگــی جامع ــده بودی ــی یــک جــزوه مارکسیســتی هــم نخوان و حت
ــاده  ــک پی ــتگاه قله ــن در ایس ــزد. م ــوش داد و دم ن ــی.... گ ــرورت کار فرهنگ ض
شــدم. ایــران رفــت تــا ســر پیــچ شــمیران اتوبوســش را عــوض کنــد و بــه تهــران نــو 

بــرود. 
*

روز بعــد کــه بــه کیهــان رفتــم، رحمــان از مــن خواســت بــه خانــه اش بــروم. بــرای 
ــی  ــابق و فاطم ــر س ــان آریامه ــر در خیاب ــه باباطاه ــه کوچ ــه او ب ــه خان ــار ب ــن ب اولی
ــور  ــه ش ــش ک ــخن گفتن ــی اش و س ــان، مهربان ــتوار رحم ــش اس ــم. من ــی رفت کنون
ــای  ــته زلف ه ــه پیوس ــت ک ــت و آن دس ــم می آمیخ ــه ه ــت را ب ــعر و سیاس و ش
ــه در  ــود. بالفاصل ــاخته ب ــک س ــخصیتی کاریزماتی ــی زد، از او ش ــاال م ــورش را ب ب
ــا  ــد" می کــرد. بعد ه ــو را "مری ــراد" می ایســتاد و ت ــا دیگــران در موضــع "م رابطــه ب
گمــان می بــردم خــود او "مریــد" کیانــوری اســت، امــا دیــدم در حــوزه مغناطیســی 
جوانشــیر قــرار دارد. و مــن، آن روز، دریافتــم جــذب ایــن مغناطیــس شــده ام. 
ــت  ــق درس ــر و منط ــت، بی فک ــه او می گف ــر چ ــود. ه ــرادم ب ــا و م ــان، رهنم رحم
می پنداشــتم و می پذیرفتــم. در اولیــن مالقــات مــا همســرش هــم بــود، هیــچ کــدام 

ــازی کــرد.  ــا نقــش خــود را ب ــد. حســی کــه بعد ه از هــم خوشــمان نیام
ــورد،  ــروب نمی خ ــید. مش ــیگار نمی کش ــان س ــتیم. رحم ــی نشس ــاعات طوالن س
ــی او  ــاره زندگ ــز درب ــچ چی ــی زد. هی ــی م ــه آبجوی ــب ب ــه ل ــد ک ــط  گاه می ش فق
ــر  ــر پ ــا آن س ــته و ب ــی داش ــدگاه مذهب ــدا دی ــه ابت ــتم ک ــا دانس ــتم. بعد ه نمی دانس
شــور بــرای بحــث بــه محافــل بهائیــان می رفتــه اســت تــا جائــی کــه انجمــن حجتیــه 
ــرده و  ــدا ک ــتی پی ــش مائوئیس ــد گرای ــت. بع ــته اس ــری اش را داش ــو گی ــد عض قص
ســرانجام در زنــدان ســال 1350 تــوده ای شــده اســت. این هــا را نمی دانســتم و اگــر 
ــه  ــردی ک ــود، م ــن ب ــوی م ــای الگ ــان زیب ــرد. او انس ــی نمی ک ــتم فرق ــم می دانس ه
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ــه  ــود و.... هم ــان ب شــعر می نوشــت، ســینما می شــناخت، ســخی و منصــف و مهرب
ــش از همــه دوســت می داشــت. در آن  ــه او خــودش را بی دوســتش داشــتند. و البت
ــودم. از  ــه ب ــران گفت ــرای ای ــر از آنکــه ب ــم، باز ت ــدار اندیشــه هایم را برایــش گفت دی
زنــدان گفتــم. از حشــمت صفائــی و شــخصیت اســتوارش تعریــف کــردم. رحمــان 
گــوش داد و بــرای اولیــن بــار، مفصــل برایــم حــرف زد. از نادرســتی اندیشــه مبــارزه 
ــرف زد و  ــوزند ح ــش می س ــه در آت ــی ک ــری جان های ــت، از بی ثم ــلحانه گف مس
ــه  ــرف زد ک ــی ح ــه راه ــن ب ــرورت رفت ــد. او از ض ــک ش ــر از اش ــم هایش پ چش
ــوده را مــی داد و  مارکسیســم واقعــی نشــان می دهــد. او حتــی نشــانی های حــزب ت
مــن کــه چنــدان دربــاره ایــن حــزب نشــنیده بــودم، آنچــه را او می گفــت و چــون 
ــت  ــا داش ــود، ی ــن ب ــزب م ــان ح ــم، رحم ــه بدان ــم. بی آنک ــت می پذیرفت او می گف

می شــد. 
**

بایــد ســر خدمتــم برمــی گشــتم. همیــن کار را هــم کــردم. دوران آمــوزش تمــام 
ــودم،  ــده ب ــه ش ــون تبرئ ــم چ ــن ه ــد. م ــرده بودن ــیم ک ــا را تقس ــود و بچه ه ــده ب ش
ــور  ــی مام ــروی دریای ــی نی ــط عموم ــم و در رواب ــی ام را گرفت ــتوان دوم ــه س درج
خدمــت شــدم. روابــط عمومــی در پــادگان انزلــی بــود و درســت در اتاقــی کــه بیــن 
فرماندهــی و حفاظــت اطالعــات قــرار داشــت، اتاقــی هــم در پــالژ افســران بــه مــن 

دادنــد. 
*

پاییــز شــده بــود. بــاران مــدام می ریخــت و دریــا توفانــی. از خدمــت کــه برمــی 
گشــتم بــه اتــاق می رفتــم. تنهــای تنهــا بــودم. دوســت یهــودی ام بــه جنــوب منتقــل 
شــده بــود. بقیــه هــم احتیــاط می کردنــد و از مــن فاصلــه می گرفتنــد. بــرای 
ــاب  ــتم. کت ــقانه می نوش ــای عاش ــده ام نامه ه ــر آین ــی ام، همس ــزرگ زندگ ــق ب عش
ــده ام  ــه های پراکن ــردم. اندیش ــر می ک ــم. فک ــاحل راه می رفت ــار س ــدم. کن می خوان
را کنــار هــم می گذاشــتم. از چهارشــنبه عصرکــه بــه تهــران برمــی گشــتم تــا جمعــه 
ــم و  ــوس شــب می رفت ــا اتوب ــه مــی دادم. بعــد ب آخــر شــب کارم را در کیهــان ادام
شــنبه صبــح ســر خدمــت بــودم. حقــوق افســری و کیهــان روی هــم برایــم امکانــی 
ــت  ــرم. کارم را دوس ــتقلی بگی ــان مس ــم آپارتم ــه بتوان ــود ک ــود آورده ب ــه وج ب
ــارش  ــه در کن ــود و دو روز هفت ــرده ب ــان گل ک ــده ام در کیه ــر آین ــتم. همس داش
ــه هــم کــه  ــم. می نویســم. روزنام ــم: " کار فرهنگــی می کن ــم را گرفت ــودم. تصمی ب
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ــورم... " ــت نمی خ ــه درد سیاس ــن ب ــت. آره... م هس
ــا  ــم. دری ــاحل راه می رفت ــار س ــیدم، کن ــی رس ــه نهای ــن نتیج ــه ای ــه ب ــبی ک ش
ــدی  ــوج بلن ــتم. م ــران را نوش ــام ای ــا ن ــا صدف ه ــتم و ب ــار نشس ــد. بی اختی می غری
ــا فکــر  ــران دســتگیر شــده اســت. ام ــان روز ای ــرد. نمی دانســتم   هم ــد و آن را ب آم
می کــردم، او را می گیرنــد و او بــا آن دامــن قهــوه ای مقابــل جوخــه اعــدام 
ــار و  ــم به ــم. در ذهن ــدا می زدی ــار ص ــا او را به ــودم. م ــر ب ــخت دلگی ــتد. س می ایس
ایــران بــه هــم آمیخــت، نــام بهــار ایرانــی از آن متولــد شــد. نــام هنــری من. خواســتم 
بــا ایــن نــام تــا همیشــه کــه مــن هســتم خاطــره آن زن را زنــده نگــه دارم. نمی دانســتم 
ــر  ــر دیگ ــی دو نف ــه یک ــان ب ــد. در کیه ــدا می کن ــتی پی ــم سرنوش ــام ه ــن ن ــه ای ک
اجــازه دادم از ایــن نــام اســتفاده کننــد تــا بتوانیــم دســتگاه امنیتــی را دور بزنیــم. در 
زنــدان جمهــوری اســالمی تاریــخ ســینمای مســعود محرابــی رادیــدم. نــام مســتعار 
بهــار ایرانــی رابــه تاریــخ ســپرده بــودو بــا کمــی تحریــف. بعــداز آزادی از زنــدان 
جمهــوری اســالمی وقتــی بچه هــای ســینما بــرای ســرد بیــری مجلــه گــزارش فیلــم 
دعوتــم کردنــد، شرطشــان ایــن بــود کــه بانــام مســتعار کار کنــم. و 12 ســال تمــام بــا 
نــام بهــا رایرانــی ســردبیرمجله بــودم تــا ســعید مرتضــوی یکــی از جرایــم مــرا پنهــان 
ــدا،  ــف کــرد. بع ــه را توقی ــم زدو مجل ــدازی رق ــرای بران ــام مســتعار ب ــر ن شــدن زی
ــه ســحابی  ــا مهنــدس عــزت ال ــدا شــد. اودر تهــران ب ــی دیگــری هــم پی بهــار ایران
مصاحبــه کــرده و بــرای یــک ســایت فرســتاده بــود. وقتــی جنبــش ســبزرا ســرکوب 
کردنــد، نام هــای بســیاری از دختــران روی فیــس بــوک تغییــر کــرد و بهــار ایرانــی 
شــد. ایــران، کــه حتــی تاریــخ نامــش را بیــاد نــدارد، د رهیئــت بســیاران بهــار ایرانــی 

ــارزه حضــور دارد.  ــه مب در صحن
ــم  ــینمایی فراه ــد س ــتن نق ــت نوش ــر فرص ــم اگ ــوز ه ــد. هن ــم نمی کن ــار ترک به
شــود، بــه یــاد آن شــب می افتــم کــه دریــا می غریــد و سرنوشــت ایــران را بــه کام 

ــتم.  ــدف می نوش ــا ص ــش را ب ــن نام ــرد و م ــرگ می ب م
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با آقای خامنه ای  به دوران زندان  برادر حمید.  نامه پنجم است 
رسیده ام که خودش حاال هزاران زندانی دارد. اگر اورا دیدید 

بپرسید یادش هست  در زندان شاه به من گفت:
- در حکومت اسالمی، قطره اشکی از چشم بیگناهی نمی ریزد..





103 با آقای خامنه ای در زندان

هــر چقــدر انتظــارم می کشــم نمی آئیــد. همــه جــا را ســکوت گرفتــه اســت. آن 
قــدر ســرد اســت کــه حتــی کبوتر هــا هــم جایــی پنهــان شــده اند. بلنــد می شــوم و 
بــا تردیــد بــه طــرف در مــی روم. در می زنــم. اول آهســته، بعــد محکــم. محکمتــر. 
خبــری نیســت. مدتــی صبــر می کنــم. دوبــاره در می زنــم. بعــد از مدتــی صــدای پــا 
می آیــد. صــدای دمپایــی نیســت. مــی روم و روی صندلــی می نشــینم. چشــم بندم را 

ــد:  ــاز می کن ــی در را ب ــم. کس می زن
- تو اینجا چیکار می کنی...؟ 

- منتظر برادر حمیدم... 
- پاشو بیا... کاغذهایتم را بیار... 

به طرف در می روم. آستین ژاکتم را می گیرد. 
- اتاقت کجاست؟ 

- بند 2، سلول 15... 
ــه  ــرما ب ــاط از س ــم. در حی ــیر را می روی ــان مس ــرد.   هم ــود می ب ــراه خ ــرا هم م
ــراغ  ــلول. چ ــد س ــویی و بع ــی رود. دستش ــد و م ــم می ده ــرزم. تحویل ــود می ل خ
خامــوش اســت. پــس ســاعت از یــازده شــب گذشــته اســت. ظــرف ماســیده غــذا را 
ازوســط اتــاق باپــا کنارمــی زنــم. دو تــا پتــو دارم. بالــش را بعــداً می دهنــد. ژاکتــم 
ــواب  ــدن در از خ ــاز ش ــدای ب ــا ص ــرد. ب ــم می ب ــرم و خواب ــر س ــذارم زی را می گ

می پــرم. 
- دستشویی... 

ــذارم روی  ــرم را می گ ــویی. س ــروم دستش ــم ب ــت. نمی خواه ــد اس ــدا جدی ص
ژاکتــی کــه حــاال بالشــم شــده اســت. هنــوز خوابــم نبــرده... کســی محکــم بــا لگــد 
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ــد.  ــه در می کوب ب
- پاشو مرتیکه... 

بلنــد می شــوم و چشــم بند می زنــم. پــارچ قرمــز آب را برمــی دارم و بیــرون 
ــد.  ــش خوابیده ان ــوش روی ــا گ ــوش ت ــه گ ــوم ک ــا رد می ش ــار پتو ه ــی روم. از کن م
ــم  ــن پیراهن ــا دام ــی ب ــویم. وقت ــابی می ش ــم را حس ــم. صورت ــویی می رس ــه دستش ب
صورتــم را خشــک می کنــم و عینــک می زنــم، نگهبــان را می بینــم کــه کنــار 
در ایســتاده و مراقــب حــرکات مــن اســت. قــد بلنــدی دارد، بــا صورتــی پــر آبلــه. 

ــت.  ــل اس ــرادر مرص ــه ب ــرم ک ــاد می گی ــا ی ــمش را بعد ه اس
می پرسد: 

- تمام شد؟ 
لهجه غلیظ ترکی دارد:

- بله... 
چشــم بند می زنــم. می آیــم بیــرون. راه کــه می افتــم از پشــت ســر محکــم 

می زنــد تــوی ســرم. 
- نماز نمی خونی نجاست... 

ــای  ــر. چ ــان. پنی ــه ن ــک تک ــد. ی ــه داده ان ــردم. صبحان ــی گ ــه برم ــلول ک ــه س ب
ــام نشــده کــه در  ــه تم ــز. خــوردن صبحان ــوان پالســتیکی قرم ــظ در لی شــیرین غلی

بــاز می شــود: 
- بیا... 

بــرادر ســعیدی اســت. ســر چــوب را داده دســتم و از   همــان مســیر آورده. حــاال 
نشســته ام. دارم از خــواب می میــرم و منتظــر شــما هســتم بــرادر حمیــد. اول صــدای 

ــان.  ــد، بعــد خودت ــی می آی خــش خــش دمپای
- سالم... 

- سالم و زهرمار... 
کاغذ ها را می گیرید. یک دسته کاغذ جدید می دهید: 

- بقیه را بنویس تا برگردم. 
چشم بند را برمی دارم. عینک را می زنم و شروع می کنم به نوشتن. 

**
پاییــز 1353 نزدیــک می شــد یــا شــده بــود. دیگــر قطعــاً می خواســتم کار 
ــنده  ــودم نویس ــه ب ــم گرفت ــم. تصمی ــاال بزن ــتین ب ــرای ازدواج آس ــم. ب ــی کن فرهنگ
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ــود.  ــده ب ــدارک دی ــم ت ــری برای ــت راه دیگ ــا سرنوش ــوم، ام ش
 "صــادق" کــه حــاال وکیــل بســیار معروفــی در تهــران اســت، در آن زمــان 
ــتان های  ــرویس شهرس ــود. در س ــران ب ــگاه ته ــوق دانش ــکده حق ــجوی دانش دانش
ــی"  ــم "خواندن ــا هــم دوســتی داشــتیم و او گاهــی برای کیهــان هــم کار می کــرد. ب
مــی آورد. شــب شــنبه ای کــه کارم تمــام شــده بــود و آمــاده رفتــن به شــمال می شــدم 
"صــادق" ســراغم آمــد. آشــفته می نمــود. بســته نســبتاً قطــوری را کــه روزنامــه پیــچ 
شــده بــود، در دســت داشــت. فکــر کــردم مثــل همیشــه برایــم کتــاب آورده اســت. 
ــال ایــن چیز هــا نباشــم." گفــت: "تــو فقــط این هــا را  ــه ام دنب گفتــم: "تصمیــم گرفت
ببــر جایــی و برایــم نگــه دار" پرســیدم: "اتفاقــی افتــاده؟" گفــت: "اتفــاق کــه نــه. مــن 
ــن باشــد. اینجــا  ــا م ــوی راه ب ــن بســته ت ــی روم ســنندج و درســت نیســت ای دارم م
ــول  ــل مــن شــریکیه."  عقــل ســلیم می گفــت بســته را قب ــذارم. فای ــم ب هــم نمی تون
نکنــم، امــا رومانتیســم انقالبــی و رو در بایســتی ایرانــی مانــع شــد. بســته را گرفتــم. 
او کــه رفــت آن را در کشــوی یکــی از فایل هــا گذاشــتم و ســاعتی بعــد بــه شــمال 
رفتــم. چنــد روز بعــد کــه مثــل هــر روز بــه کیهــان تلفــن زدم، بــه مــن خبــر دادنــد 
ــا اســتعداد ترین روزنامــه  کــه همــکار مــا مجتبــی راجــی را گرفته انــد. او یکــی از ب
ــه  ــن ب ــراه م ــم هم ــالب ه ــد از انق ــت و بع ــی داش ــر زیبای ــود، نث ــران ب ــگاران ای ن
عنــوان عضــو اولیــن و آخریــن شــورای ســردبیری کیهــان انتخــاب شــد.  مجتبــی بــا 
"صــادق" رابطــه بســیار نزدیکــی داشــت. حــدس مــی زدم بــا هــم فعالیــت می کننــد 
ــود  ــاد ب ــش زی ــب احتمال ــن ترتی ــق هســتند. بای ــی خل ــای فدائ ــدار چریک ه و طرف
کــه ســاواک بــا شــکنجه مجتبــی بــه "صــادق" و مــن برســد. ســعی کــردم "صــادق" 
را تلفنــی پیــدا کنــم. فهمیــدم   همــان روز کــه بســته را بــه مــن داده، مرخصــی گرفتــه 
ــودش  ــته را از خ ــته و بس ــالع داش ــی اط ــتگیری مجتب ــود او از دس ــوم ب ــت. معل اس
دور کــرده اســت. نگرانــی ام بیشــتر شــد. چنــد بــار فکــر کــردم از کســی بخواهــم 
بســته را از فایــل بــردارد، امــا ایــن کار فایــده ای جــز بــه خطــر انداختــن فــرد جدیــد 
ــه تهــران  ــودم و نمی توانســتم ب ــه هــم کشــیک ب نداشــت. و درســت در   همــان هفت
برگــردم. هــر چــه تــالش کــردم کــه کشــیکم را عــوض کنــم، یــا حتــی بفروشــم 
ــت  ــر خدم ــردم از س ــو می آمد.فکرک ــدم جل ــه ق ــدم ب ــت ق ــدم. سرنوش ــق نش موف
ــان تلفــن  ــه کیه ــر می شــد. هــر روز ب ــن هــم بد ت ــروم. ای ــه تهــران ب ــم و ب ــرار کن ف
ــم  ــادق" را ه ــه "ص ــدم ک ــر ش ــا خب ــد ب ــد روز بع ــم. چن ــر می گرفت ــردم و خب می ک
گرفته انــد. حدســم درســت بــود. شــب بــه خانــه دوســت و همــکار نزدیکــم مجیــد 
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رحمانیــان کــه همــواره انســانی غیــر سیاســی، امــا شــریف و آگاه بــود تلفــن زدم. از 
او خواســتم اگــر ســراغ مــن آمدنــد، تلفــن بزنــد و بگویــد: "دوســتانت بــرای دیدنت 
آمده انــد..." و درســت دو روز بعــد از دســتگیری "صــادق"، تلفــن زنــگ زد و 
مجیــد جملــه بــاال را مثــل فرمــان سرنوشــت بــه مــن ابــالغ کــرد. ماموریــن ســاواک، 
وقتــی بــرای دســتگیری مــن آمــده و مــرا نیافتــه بودنــد؛ از حفاظــت روزنامه خواســته 

بودنــد، هــر وقــت آمــدم خــودم را معرفــی کنــم. 
بــه تهــران آمــدم وشــب بــه خانــه رحمــان رفتــم. ماجــرا را بــا او در میــان گذاشــتم. 
ــش  ــا گوش های ــد، ت ــی می ش ــه عصبان ــه ک ــل همیش ــرد و مث ــوش ک ــت گ ــا دق ب
رنــگ ســرخ گرفــت. پرســید: "بســته کجاســت؟"به او گفتــم. پرســید: "غیــر از تــو 
کســی از بســته خبــر دارد و یــا دیــده کــه آنجــا گذاشــتی؟" جــواب دادم: "نــه. فقــط 
مــن بــودم. آن وقــت شــب هــم کســی در تحریریــه نبــود." رحمــان کلیــد کشــویم 
را گرفــت و گفــت: "تــو فعــاًل بــه روزنامــه نیــا، فــردا شــب اول تلفــن بــزن و بعــد بیــا 
اینجــا." همیــن کار را کــردم و فــردا شــب او را دیــدم. بســته را جلــو مــن بــاز کــرد. 
ــو و دیگــری نوشــته ای از مصطفــی شــعاعیان. رحمــان  ــود یکــی از مائ دو کتــاب ب
ــا عصبانیــت گفــت: "ایــن حرف هــای احساســاتی فقــط  ــد، ب وقتــی کتاب هــا را دی
می توانــد آدم هــا را بــه کشــتن بدهــد."او در اندیشــه انقالبــی و در روش عمــل گــرا 
بــود. گفــت: "بایــد راه حلــی پیــدا کنیــم. اگــر ایــن بچه هــا بــه چریک هــا نزدیــک 
ــادم و  ــاب افت ــی آفت ــاد کفاش ــان ی ــن ناگه ــد." م ــدا می کن ــخ پی ــند، کارت بی باش
اطالعاتــی کــه پــدرم دربــاره "حســین آقــا" داده بــود. ماجــرا را بــه رحمــان گفتــم. 
مــدت مدیــدی بــه فکــر فــرو رفــت و گفــت: "هــم خطرنــاک اســت و هم ریســکش 
باالســت. امــا اگــر پــدرت قبــول کنــد کــه ایــن بســته را از تــو بگیــرد و بــه شــریکش 
ــد اینکــه چــرا بســته را بعــد  ــازه می مان بدهــد مشــکل را شــاید بشــود حــل کــرد. ت
ازدســتگیری" صــادق" داده ای کــه می توانــی بگویــی ســر خدمــت بــوده ای و وقتــی 
ــد.  ــاور کنن ــا ب ــی ت ــل کن ــالق را تحم ــدر ش ــرده ای و آنق ــن کار را ک ــتی ای برگش

یــادت باشــد همــه چیــز بســتگی بــه بازجویــی پــس دادن خــودت دارد." 
ــن داد.  ــه م ــت و ب ــود، بس ــرده ب ــاز ک ــه ب ــت ک ــان ظراف ــا   هم ــته را ب ــان بس رحم
ــن  ــن هــدف رحمــان ای ــدارم اولی ــم. شــک ن ــرون آمدی ــم و بی ــده بوســی کردی دی
بــود کــه تــا می شــود خطــر را از مــن دور کنــد. در زندگــی او همیشــه دغدغه هــای 
انســانی نقــش اول را بــاز می کــرد. در عیــن حــال می خواســت خطــر حســاس شــدن 
ســاواک روی کیهــان را از بیــن ببردکــه د ر واقــع مقــر اصلــی ســازمان مخفــی نویــد 
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ــزرگ  ــه آرزوی ب ــود ب ــد می ش ــد و ببینی ــان کن ــرا امتح ــت م ــایدمی خواس ــود. ش ب
ــه. این هــا  ــا ن ــران کــرد ی ــاس شــهریاری   را جب حــزب دســت یافــت و داســتان عب
همــه اندیشــه های امــروز اســت. درآن زمــان تنهــا بــه عملــی شــدن راه حــل رحمــان 

ــس.  ــردم و ب ــر می ک فک
*

 شــب بــه خانــه پــدرم رفتــم. سرنوشــت یــک مشــکل بــزرگ را حــل کــرد. پــدرم 
از 10 روز پیــش بــه علــت بیمــاری بــه مغــازه نرفتــه بــود. بنابــر ایــن می توانســت بــه 
ــه اســت. حــاال کــه  ــد کــه بســته را 10 روز پیــش از مــن گرفت ــا" بگوی "حســین آق
ــم:"ای کاش  ــودم می گوی ــه خ ــی آورم، ب ــاد م ــه ی ــا را ب ــال ها آن روز ه ــد از س بع
ــه  پــدرم قبــول نمی کــرد، ای کاش آن روز هــا مریــض نشــده بود.."امــا سرنوشــت ب
راه خــود می رفــت. مــن بــه خانــه رفتــم. بــرای احتیــاط هــر چیــزی را کــه خطرنــاک 
ــروم و  ــان ب ــه کیه ــنبه ب ــه روز ش ــدم ک ــاده ش ــردم و آم ــع آوری ک ــتم، جم میدانس

خــودم را بــه مســئول حفاظــت معرفــی کنــم. 
شــب جمعــه ای کــه بایــد فردایــش خــودم را معرفــی می کــردم، از پیــش 
بــه میهمانــی بچه هــای دانشــکده در کــرج دعــوت داشــتم. همســر آینــده ام 
ــود.  ــان ب ــزو میهمان ــت، ج ــه می گف ــن ن ــت های ازدواج م ــه درخواس ــوز ب ــه هن ک
ــر  ــاًل فک ــم. اص ــی کن ــه خداحافظ ــرای همیش ــم و ب ــودم او را ببین ــه ب ــم گرفت تصمی
نمی کــردم ســناریوی رحمــان جــواب بدهــد. فکــر می کــردم بــا توجــه بــه پرونــده 
ــد.  ــدی هــم می باری ــاران تن ــود. ب ــی شــلوغی ب ــم. میهمان ــد ســالی می مان ــواز چن اه
ــتم  ــگاه او را می نگریس ــا ن ــودم. ب ــری ب ــای دیگ ــیدم و ج ــب می نوش ــام ش ــن تم م
ــم  ــه ای تنهای ــتند، لحظ ــرا را میدانس ــه ماج ــم ک ــا ه ــردم. بچه ه ــی می ک و خداحافظ
ــام زندگــی  ــد. یکــی از ســخت ترین ای ــغ نمی کردن ــت دری نمی گذاشــتند و از محب
مــن آن ۴8 ســاعت بــود. نمی ترســیدم، امــا ســخت غمگیــن بــودم. و می نوشــیدم...
نفهمیــدم چــه زمانــی وچــه کســی مــرا از ان خانــه بــرد.روز بعــد نزدیــک ظهــر در 
خانــه ام بــه هــوش آمــدم، نامــه مفصلــی بــرای همســر آینــده ام نوشــتم و همــه چیــز 
ــو را  ــا ت ــوم، ام ــته می ش ــن کش ــت: "م ــاتی ، می گف ــه ای احساس ــرح دادم. نام را ش
ــار  ــش چه ــا ری ــرده ب ــام ک ــب، حم ــاس مرت ــا لب ــنبه ب ــح روز ش ــت دارم." صب دوس
ــه کیهــان شــدم. اگــر کــراوات هــم  ــو خــوری روان ــه اصطــالح پل ــاس ب ــه و لب تیغ
ــردم و از  ــاره ک ــه را پ ــم. در راه نام ــی می رفت ــه عروس ــتم ب ــگار داش ــودم، ان زده ب
شیشــه اتوبــوس بیــرون ریختــم. در کیهــان بــا همــه خداحافظــی کــردم. کلیدهــای 
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کشــویم را بــه علــی خدایــی دادم. خواســتم کــه او حقوقــم را بگیــرد و بــه خانــواده ام 
برســاند. 5 هــزار تومــان بدهــی را هــم کــه بــه کســی داشــتم بــه او دادم و بــه نگهبانــی 
ــی آمــد و  ــه بیشــتر راه نیســت. اتومبیل ــه مشــترک 5 دقیق ــا کمیت ــم. از کیهــان ت رفت
ــاس  ــد و لب ــم را گرفتن ــد. لباس ــرم انداختن ــم را روی س ــول کت ــق معم ــرد. طب ــرا ب م
زنــدان را دســتم دادنــد. هنــوز لبــاس رانپوشــیده بــودم کــه صدایــی شــنیدم: " اســدی 
اینــه؟ "البــد کســی جــواب مثبــت داد کــه ســیلی بســیار محکمــی بــه گوشــم خــورد. 
ایــن اولیــن و آخریــن ســیلی بــود کــه در زنــدان ســاواک خــوردم. کســی بــا فریــاد 

گفــت: 
- کیر اسب حضرت عباس را دوال به کس مادرت می کنم... 

ایــن تکیــه کالم "ســرهنگ" بازجویــم بــود. دشــنام هایی زشــت تر از شــما مــی داد 
بــرادر حمیــد، امــا دســتش بــه ســنگینی شــما نبــود.   همــان بقــال محلــه پاریســی به من 
گفــت کــه او هــم در گوشــه ای از آمریــکا آواره و ســخت بیماراســت. کتــی روی 
ــای  ــد. اتاق ه ــوم بردن ــه س ــی در طبق ــاق بازجوی ــه ات ــه ب ــد و بالفاصل ــرم انداختن س
بازجویــی و محــل شــکنجه دور دایــره طبقــه ســوم بــود، جایــی کــه بعــد از انقــالب 
ــل شــد. کــت را کــه برداشــتند  ــه، بهــداری و ســلول های عمومــی تبدی ــه کتابخان ب
ــن  ــان شــما ای ــود، در زم ــوع نب ــدن بازجــو ممن ــان دی ــدم. در آن زم ــم را دی بازجوی

قانــون وضــع شــد بــرادر حمیــد. 
ــدون  بازجــو ورقــه بازجویــی را جلویــم گذاشــت. مثــل برگــه بازجویــی شــما ب
آرم نبــود. عالمــت شــهربانی کل کشــور را داشــت و بــا خــط کــج و کولــه ای بــاالی 
ــن  ــاًل روش ــما کام ــت ش ــد: " هوی ــده می ش ــدی دی ــه ای اب ــه اش، جمل ــن صفح اولی

اســت.... "
بازجوگفت: 

- رفیــق قهرمانــت "صــادق" بعــد از اولیــن چــک حتــی رنــگ شــورت عمــه اش 
را گفتــه. حواســت باشــه.. 

ــو آن را  ــتم. بازج ــودم، نوش ــته ب ــان گذاش ــا رحم ــه ب ــراری ک ــق ق ــواب را طب ج
ــت:  ــد و گف خوان

- وای به حالت اگر دروغ باشه... 
ــلول  ــد در س ــد. دو روز بع ــترک بردن ــه مش ــه دوم کمیت ــلولی در طبق ــه س ــرا ب م
ــام  ــذری ن ــر چی ــی اصغ ــد. عل ــلول انداختن ــه س ــر را ب ــر دیگ ــک نف ــد و ی ــاز ش ب
ــت  ــزی رســاله آی ــر می ــی می فروخــت و زی ــذر کتاب هــای مذهب داشــت. او در چی
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ــرک  ــران را ت ــور شــوم ای ــل از اینکــه مجب ــی را هــم پخــش می کــرد. قب ــه خمین ال
کنــم، بــر حســب اتفــاق شــنیدم کــه بعــد از چنــد ســال زنــدان آزاد شــده و اکنــون 
یکــی از مدیــران میانــی جمهــوری اســالمی اســت. او انســان ســاده و عاشــق بــود. از 
صبــح کــه بــر می خاســتیم، لحظــه بــه لحظــه زندگــی بــا همســرش را برایــم شــرح 
مــی داد. تــازه ازدواج کــرده بــود و مغــازه اش در کنــار خانــه اش قــرار داشــت. وقــت 
ــا انــدوه و آه می گفــت کــه همســرش در ایــن ســاعت او  صبحانــه و ناهــار وشــام ب
را صــدا مــی زده، ســفره را چگونــه می چیــده و.... ایــن اولیــن بــار بــود کــه بــا یــک 
ــی و سیاســی آشــنا می شــدم. آن هــم از نزدیــک و در ســلول انفــرادی.  ــرد مذهب ف
بــرای مــن مبــارز سیاســی یعنــی کســی کــه چــپ بــود. هیــچ وقــت تعلقــات مذهبــی 
ــا مــن دوســت و  ــاه فعالیــت سیاســی ام همــه کســانی کــه ب نداشــتم و در عمــر کوت
ــادر  ــا بچه هــای مذهبــی بســیار ن ــد. حتــی دردانشــکده م ــد، چپــی بودن همــراه بودن
بودنــد. یکــی از آن هــا جــوان قــد بلنــد رعنایــی بــه نــام محمــد مقــدم بــود، کــه بعــد 

از انقــالب بعنــوان یکــی از فرماندهــان میلیشــیا ی مجاهدیــن خلــق اعــدام شــد. 
اصغــر آدم خشــکی نبــود. او نمــازش را می خوانــد و مــن زندگــی عــادی 
ســلول را می گذرانــدم: حــرف زدن، راه رفتــن، فکــر کــردن و خوابیــدن. تــا یــک 
هفتــه ســراغ هیــچ کــدام از مــا نیامدنــد و بیــن مــا الفتــی برقــرار شــد. اصغــر از مــن 
ــود کــه برایــم  ــار او ب راهنمایــی می خواســت کــه در بازجویــی چــه کنــد. اولیــن ب
توضیــح داد فــروش رســاله آقــای خمینــی ممنــوع اســت و زنــدان دارد. معلــوم شــد 
ــکار  ــد ان ــا را بای ــر دوی این ه ــم: "ه ــد. گفت ــوش می ده ــم گ ــراق ه ــو ع ــه رادی ب
کنــی. مقــداری هــم کتــک می خــوری. اگــر اعتــراف کنــی مــاده پنجــی می شــوی 
و بیــن ۶ مــاه تــا 3 ســال زنــدان برایــت می برنــد. اگــر اعتــراف نکنــی، بــه احتمــال 
ــن  ــودم. قوانی ــه ب ــاد گرفت ــواز ی ــدان اه ــا را در زن ــد." این ه ــی ش ــاد آزاد خواه زی
ــود. ســه  سیاســی آن زمــان کــه توســط دادرســی ارتــش اعمــال می شــد، شــفاف ب
مــاده اصلــی داشــت . مــاده پنــج شــامل کســانی می شــد کــه کتــاب و جــزوه خوانــده 
بودنــد و بــه اتهــام تبلیــغ محکــوم می شــدند. اگــر اشــتباه نکنــم دو مــاده دیگــر هــم 
شــامل عضویــت در گروه هــا و مبــارزه مســلحانه می شــد کــه مجازات هــای زنــدان 

طوالنــی واعــدام داشــت. 
*

بعــد از یــک هفتــه، روزی اصغــر را صــدا زدنــد. او را بردنــد و شــب آوردنــد. بــا 
ســادگی تمــام گفــت از او پرســیده اند رســاله آقــای خمینــی را پخــش می کــرده، او 
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هــم جــواب مثبــت داده. ســوال کرده انــد رادیــو بغــداد هــم گــوش مــی داده، او هــم 
گفتــه بلــه. بقیــه روز را هــم مشــغول نوشــتن بــوده اســت. کمــی او را دســت انداختــم 

و تــالش کــردم روحیــه خرابــش را جبــران کنــم. 
روز بعــد مــرا صــدا زدنــد. بســته ای کــه قــرار بــود بــه حســین آقــا برســد و پرونــده 
ــدرم از رابطــه  ــدم کــه حــدس پ ــود. بعــد از آزادی فهمی ــز ب ــدان اهــواز روی می زن
حســین آقــا درســت بــوده اســت. بعد هــا فهمیــدم آن مــرد چــاق لــوچ وقــت تحویــل 
ــاره مــن گــزارش  ــه ماموریــن کلــی از مــن تعریــف کــرده و حتــی درب کتاب هــا ب
ــه ام و در  ــی رفت ــال زندگ ــواز دنب ــدان اه ــد از زن ــن بع ــه م ــود ک ــته ب ــی نوش کامل
ــه مــن داد.  ــد ســوال نوشــت و ب ــم چن حضــور او از شــاه تعریــف کــرده ام. بازجوی
شــامل روابــط منجــر بــه دســتگیری اهــواز می شــد کــه همــه لــو رفتــه بــود. بعــد هــم 
ــا هیــچ کــدام  ــا مجتبــی راجــی و "صــادق" می شــد، کــه ب متوجــه ارتباطــات مــن ب
رابطــه تشــکیالتی نداشــتم. همــه این هــا را نوشــتم. چنــد روز بعــد پشــت ســر هــم 
مــرا می بردنــد و بــه ایــن ســواالت جــواب مــی دادم. در راهــروی پشــت اتــاق فریــاد 
ــر ســر از  ــی کــه شــکنجه می شــدند، می آمــد. یکــی از روز هــا کــه کــت ب زندانیان
بازجویــی برمــی گشــتم دختــری را دیــدم کــه بــا پاهــای بانــد پیچــی شــده و خونیــن 
ــت.  ــران اس ــردم ای ــر ک ــرا فک ــم چ ــد. نمی دان ــن می آی ــا پایی ــت از پله ه ــه زحم ب
ــا اصغــر ایــام بــه   همــان ترتیــب  روز هــا می رفــت و مــاه می شــدو بیشــترمی شــد و ب

ــد.  ــرده بودن ــاد ب ــا دونفــر را از ی ــگار م می گذشــت. ان
**

روزی در باز شد. نگهبان گفت: 
- کت هــا را روی ســرتان بیاندازیــد، دســتتان را روی شــانه هــم بگذاریــد و 

ــد.  ــرون بیایی بی
همیــن کار را کردیــم. اصغــر جلو تــر ایســتاد. مــن دســت روی شــانه اش گذاشــتم. 
یکــی دســت روی شــانه مــن گذاشــت. زندانیــان را بــه صــف کــرده بودنــد. صــف 
بــه حرکــت در آمــد. داشــتند مــا را جابجــا می کردنــد. از پله هــا پاییــن رفتیــم و وارد 
بنــد دیگــری شــدیم. چنــد قــدم کــه رفتیــم، کســی دســت مــرا گرفــت و از شــانه 
اصغــر برداشــت. نمی خواســتم از او جــدا شــوم. هنــوز احســاس انــدوه آن لحظــه در 

ذهنــم زنــده اســت. 
 گفتم: ما با هم... 

صدایی گفت: خفه شو... 
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و مــرا بــرد. در ســلولی را بــاز کــرد. مــرا بــه داخــل آن پرتــاب کــرد. دربســته شــد. 
ــش  ــی الغــری کــه ری ــرد خیل کــت را از روی ســرم برداشــتم و عینکــم را زدم. م
ســیاه بلنــدی داشــت و عینــک بــه چشــم، روی کپــه پتوهــای ســیاه نشســته بــود. از 
عمامــه ای کــه بــا پیراهــن لبــاس زنــدان بــرای خــودش درســت کــرده بــود، فهمیــدم 
آخونــد اســت. او بــا دیــدن مــن برخاســت. لبخند شــیرینی زد. دســتش را جلــو آورد 

و اســمش را گفــت: 
- سید علی خامنه ای... خوش آمدید... 

آن قــدر گــرم نوشــتنم کــه صــدای خــش خــش دمپایــی را دیــر می شــنوم و تــا 
بیایــم چشــم بند بزنــم، رســیده اید بــاالی ســرم و نوشــته ها را گرفته ایــد. وقتــی 

ــرم.  ــوی س ــد ت ــم می زنی ــه ای، محک ــای خامن ــم آق ــه اس ــد ب ــمتان می افت چش
- اسم بزرگان را نبر پفیوز... برم ببینم چه کس شعرهایی نوشتی... 

صدای خش خش دمپایی می رود و شما می روید و من تنها می مانم. 
**

ــه منابــع در دســترس مراجعــه می کنــم تــا تاریخ هــای گمشــده   حــاال کــه دارم ب
ــی  ــت اهلل العظم ــرت آی ــالب حض ــه انق ــر فرزان ــمی[ رهب ــایت رس ــه س ــم، ب را بیاب
خامنــه ای "دام ظلــه" ]می رســم و ایــن جمــالت را می خوانــم: "بازداشــت ششــم: در 
ــه  ــه ای در مشــهد حمل ــه آیــت اهلل خامن ــه خان ــه ب دی مــاه 1353 ســاواک بی رحمان
بــرد، ایشــان را دســتگیر و بســیاری از یادداشــت ها و نوشته هایشــان را ضبــط کــرد. 
ــدان  ــز 135۴ در زن ــا پایی ــود و ت ــان ب ــت ایش ــخت ترین بازداش ــمین و س ــن شش ای
کمیتــه مشــترک شــهربانی زندانــی بودنــد. در ایــن مــدت در ســلولی بــا ســخت ترین 
ــل  ــت تحّم ــن بازداش ــان در ای ــه ایش ــختی هایی ک ــدند. س ــته ش ــه داش ــرایط نگ ش
ــان کــه آن شــرایط را دیده انــد، قابــل  کردنــد، بــه گفتــه خودشــان "فقــط بــرای آن

فهم اســت"." 
ــی اش  ــن زندان ــت و م ــد اس ــام جدی ــور نظ ــس جمه ــه ای رئی ــای خامن ــاال آق ح
ــا  ــا روز ه ــد. آن ه ــرادر حمی ــد ب ــابق را گرفته ای ــای س ــای بازجوه ــما ج ــتم و ش هس
ــه  ــما همیش ــرق. ش ــوی ع ــب ها ب ــد و ش ــت می دادن ــران قیم ــای گ ــوی ادکلن ه ب
ــما  ــرای ش ــم، ب ــی بودی ــد امنیت ــی ض ــا  زندان ــا م ــرای آن ه ــد. ب ــاز می دهی ــوی پی ب
نجــس، منحــرف جنســی و جاســوس. ایــن بــار صــدای خــش خــش را می شــنوم . 
عینــک را می زنــم. دســتتان را می گذاریــد روی شــانه ام. ایــن نشــانه محبتتــان اســت. 

می گوییــد: 
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- از اینجــا بــه بعــد را دقیــق می نویســی... هــر چــه در بــاره آقــا می دانــی بنویــس... 
شــاید الزم باشــد بــه ایشــان نشــان بدهیم... 

ــه 7 ســال قبــل  و می رویــد. چشــم بند را برمــی دارم. نفــس راحتــی می کشــم و ب
از آن روز بــر می گــردم: از بهمــن 13۶1 بــه دی مــاه 135۴. اولیــن بــار در زندگــی 
بــود کــه بــا یــک آخونــد از نزدیــک برخــورد می کــردم. آخونــد بــرای مــن بــاالی 
منبــر بــود و بــا ذهنــی کــه هــزاران ســال نــوری از مــن فاصلــه داشــت. کافــر بالقــوه 
وجــود مــن نمی دانــم از کجــای تاریــخ در مــن خانــه کــرده بــود و نســب بــه کدامین 

اجــدادم می بــرد. دســتم را دراز کــردم و بــی اراده گفتــم: 
- من چپی هستم... اسمم هم... 

هــم ســلولی جدیــد مــن دوبــاره خنــده شــیرینی کــرد و مــرا کنــارش روی پتو هــا 
ــم، می فهمــم کــه ده  ــت می خوان ــش را روی اینترن نشــاند. حــاال کــه شــرح زندگی
ســال از مــن بزرگ تــر اســت. در آن موقــع مــن 2۶ ســاله بــودم و او 3۶ ســال داشــت. 
ســر و صــدا کــه خوابیــد پتو هــا را تقســیم کردیــم. معمــوال هــر کســی 2 پتــو بیشــتر 
نداشــت، یکــی بــرای رو و یکــی بــرای زیــر. نمی دانــم چــرا ایــن همــه پتــو در آن 
ــه ای صاحــب بارگاهــی  ــای خامن ــول آق ــه ق ــر کــدام ب ــود. ه ســلول جمــع شــده ب
ــا طنــزی کــه در  شــدیم. چنــد تایــی هــم نگهبــان دایــم داشــتیم. آقــای خامنــه ای ب
ــا را  ــر کــدام از آن ه ــده دایمــی اش می آمیخــت، ه ــا خن ــود و ب کالمــش جــاری ب

نامــی داده بــود: 
- سگ باد اول، سگ باد دوم... 

ــعیدی و...  ــرادر س ــی، ب ــا زنجان ــاج آق ــل، ح ــرادر مرص ــا راب ــای آن ه ــاال ج ح
گرفته انــد. کــه رئیــس جمهورشــان آقــای خامنــه ای اســت. بار هــا از خــودم 
ــه  ــا را چگون ــن برادر ه ــود، ای ــلول ب ــن س ــه ای در ای ــای خامن ــر آق ــم: "اگ می پرس
ــم.  ــرف زدن می گذراندی ــه ح ــرد را ب ــی و س ــام طوالن ــرد؟ "ای ــذاری می ک ــام گ ن
وقتــی نوبــت دستشــویی می رســید، آقــای خامنــه ای پیراهــن زنــدان را بــه صــورت 
عمامــه بــر ســرش محکــم می کــرد. بیشــتر نگهبان هــا کــه شــاید دســتوری را اجــرا 
می کردنــد، آن را از ســرش می کشــیدند و بــا توهیــن از ســلول بیرونــش می بردنــد. 
ــول  ــام ط ــان تم ــان کش ــت و کش ــش را گرف ــاد اول مو های ــگ ب ــم س ــار ه ــک ب ی
ــب،  ــالص. اغل ــا اخ ــخت ب ــاخت، س ــو می س ــویی وض ــرد. او در دستش ــرو را ب راه
و همیشــه غروب هــا، رو بــه پنجــره بلنــد می ایســتاد. زیــر لــب قــرآن تــالوت 
ــک  ــخ. ی ــی و تل ــت، طوالن ــای می گریس ــای ه ــد و بعد ه ــاز می خوان ــرد، نم می ک
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پارچــه در خــدا گــم می شــد. در ایــن رفتــار روحانیتــی بــود کــه بــر دل می نشســت. 
هــر وقــت انــدوه بــر مــن غلبــه می کــرد و گوشــه ای کــز می کــردم، صدایــم مــی زد: 

- هوشنگ پاشو به گردش برویم.... 
در ایــن گردش هــای هــر روزه آن قــدر طــول یــک متــرو نیمــی ســلول را 
می رفتیــم و می آمدیــم کــه خســته می شــدیم. گاه ایــن گــردش در بلــوار کشــاورز 
تهــران اتفــاق می افتــاد، زمانــی از مشــهد بــه ســوی شــاندیز می رفتیــم. مــن از 
کودکــی ام، خانــواده ام و کار روزنامــه نــگاری می گفتــم. او هــم بیشــتر از خانــواده. 
مــن، شــب آخــر بزرگ تریــن عشــق زندگیــم را بــرای همیشــه واگذاشــته بــودم. 
ــتان  ــه انگلس ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــن ب ــتگیری م ــد از دس ــی بع ــتم او کم نمی دانس
ــم، هــم  ــی از او گفت ــود. وقت ــه ب ــاد رفت ــر ب ــم دیگــر عشــقی ب ــا برای ــه اســت. ام رفت
ســلولی ام بــه ســخن آمــد. ماجــرای آشــنایی عاشــقانه و ازدواج با خجســته همســرش 
را تعریــف کــرد. از آن بلــوار بزرگــی گفــت کــه روزی در پــای درختــی و کنــار 
ــود.  ــه ب ــان و ســبزی، قصــدش را از ازدواج گفت ــر آن ســفره گشــاده ن چشــمه ای ب
چنــد ســال بعــد کــه در نیمــه شــب تابســتانی1359 دوان دوان از پله هــای خانــه اش 
در خیابــان ایــران بــاال می رفتــم تــا خبــر مهمــی را برســانم، در پیــچ پله هــا لحظــه ای 
همســرش را دیــدم کــه گیســو گشــاده گریخــت، معنــای آن عشــق را بیشــتر دریافتم. 
آقــای خامنــه ای بــه پســرانش هــم عشــق می ورزیــد. مــدام از مصطفــی پســر 
ــی و مســعود پســران دیگــرش کــه  ــاره مجتب ــدارم در ب ــاد ن بزرگــش می گفــت. بی
حاالفهمیــده ام پیــش از ایــن دســتگیری بدنیــا آمــده بودنــد، حرفــی زده باشــد. خیلی 
زود تــر از زود، محبتــی غریــب بیــن ایــن چپــی جــوان ســاده دل و آن عاقلــه مــرد و 
کار کشــته سیاســت بــه وجــود آمــد. مــن نمی دانســتم ایــن محبــت را چگونــه تفســیر 

کنــم. آقــای خامنــه ای یــک بــار بــه مــن گفــت: 
- در قلب تو حضور خدا را می بینم... 

و حــاال کــه ســال های دراز از آن روز هــا می گــذرد، مــن بنــدی "غربــت" هســتم 
ــنایی  ــه و آش ــورم. عالق ــر را می خ ــغ آن مه ــت"، دری ــه ای در "والی ــای خامن و آق
ــی  ــای طوالن ــرای صحبت ه ــبی ب ــه مناس ــعر زمین ــژه ش ــه وی ــات و ب ــه ادبی ــن ب م
ــژه شــعر  ــه وی ــروز و ب ــات ام ــه ادبی ــود. در آنجــا متوجــه شــدم او تســلط نســبی ب ب
ــا در  ــد. ام ــود، خوشــم نمی آم ــر ب ــروغ و شــاملو متنف ــد از اینکــه از ف دارد. هــر چن
ــت  ــم دوس ــت را ه ــدم. هدای ــراه می ش ــایه هم ــوان و س ــه اخ ــقانه اش ب ــه عاش عالق
ــن  ــم. از م ــش کن ــیدم قانع ــودم، می کوش ــت ب ــق هدای ــه عاش ــن ک ــت و م نمی داش
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می خواســت داســتان هایی را کــه نخوانــده بــود برایــش بگویــم یــا شــعرهایی را کــه 
آن زمــان حفــظ بــودم، تکــرار کنــم. خــود او تعــداد زیــادی شــعر از حفــظ داشــت. 
گاه هــم می شــد کــه ســرود های انقالبــی را کــه در زنــدان اهــواز یــاد گرفتــه بــودم، 
ــاقی  ــر س ــار دیگ ــه "ب ــا روی تران ــی داد. بچه ه ــوش م ــذت گ ــا ل ــدم و او ب می خوان
می خــواران" کــه ویگــن خوانــده بــود، بــرای شــانزده آذر ســرودی ســاخته بودنــد: 
"بــار دیگــر شــانزدهم آذر..." آقــای خامنــه ای بــه ســرود گــوش مــی داد. یــک بــار 
ــه آن را  ــت ک ــن می خواس ــدم، ا زم ــی را خوان ــه اصل ــره ام تران ــدای نک ــا ص ــه ب ک
نخوانــم. ومــن گاهــی از ســر شــوخی شــروع بــه خوانــدن ترانــه اصلــی می کــردم. 

آقــای خامنــه ای لبخندشــیرینش را مــی زد ومــی گفــت: 
- هوشنگ جان قرار شد این را نخوانی... 

چنــد بــار هــم درس روزنامــه نــگاری گذاشــتم. آنچــه را میدانســتم بــه صــورت 
ــید.  ــی می پرس ــوال های دقیق ــی داد و س ــوش م ــه گ ــردم. باعالق ــان ک ــک بی تئوری

ــرد:  ــوش نک ــز فرام ــای مراهرگ ــی از آموزش ه ظاهرایک
ــد کــه  ــی بگردی ــال حرف های ــب دنب ــد، در داخــل مطال ــه تیتر هــا توجــه نکنی - ب

ــود....  ــون زده می ش ــکل های گوناگ ــه ش ب
بــه دقــت گــوش می کــرد و ســفید خوانــی را می آموخــت. ســخت دلبنــد ســیگار 
ــخ ســهمیه ســیگار داشــت. مــن ســیگاری نیســتم.  ــی روزی یــک ن ــود. هــر زندان ب
ســهمیه ســیگارم را بــه او مــی دادم. دو ســیگار را بــا دقــت بــه شــش قســمت تقســیم 
ــه  ــی زد. گاه لطیف ــش م ــام آت ــذت تم ــا ل ــا را ب ــی از آن ه ــار یک ــر ب ــرد و ه می ک
ــا صــدای بلنــد می خندیــد.  هــم می گفتیــم. شــوخی های لطیــف را برمــی تابیــد و ب
یــک بــار هــم ســگ بــاد دوم، صــدای خنــده مــا را شــنید. در ســلول را بــاز کــرد و 
ــت،  ــراه می رف ــا شــوخی هایی را کــه کمــی بی هــر کــدام چکــی نصیبمــان شــد. ام
برنمــی تابیــد و رو تــرش می ســاخت. و مــن گاهــی بــه عمــد شــوخی هایی تعریــف 
می کــردم کــه از لطافــت خــارج می شــد. مــرز ایــن لطافــت ورود بــه مســائل جنســی 
بــود. چنــد بــار هــم، آقــای خامنــه ای برایــم لطیفــه گفــت و خاطــره... یکــی از آن هــا 

یــادم هســت: 
 "شــبی آیــت اهلل بروجــردی مرجــع بــزرگ شــیعیان جهــان، خــواب می بینــد کــه 
نیمــه شــب بــا شــورت مامــان دوز ســرخ رنــگ در حــرم حضــرت معصومــه ایســتاده 
ــرد و   همــان شــبانه  ــوده، هراســان از خــواب می پ ــاال ب اســت. ایشــان کــه در ســن ب
خوابگــزارش را می خواهــد. خوابگــزار می پرســد: شــما دل بــه دختــری بســیار 
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ــق  ــزرگ عاش ــع ب ــت. مرج ــت اس ــردی مثب ــای بروج ــواب آق ــد؟ ج ــوان داده ای ج
دختــری 1۶ ســاله شــده بــود. خوابگــزار می گویــد: تعبیــر ایــن اســت کــه ایــن راز 
از پــرده بیــرون می افتــد و شــما ماننــد اینکــه بــا شــورت قرمــز در بــارگاه حضــرت 
ــای بروجــردی  ایســتاده باشــید، رســوا می شــوید. خوابگــزار مــی رود. روز بعــد آق

دختــر را رســماً بــه عقــد خــود در مــی آورد، تــا از رســوایی جلوگیــری کنــد."
*

ــد:  ــه در می کوبیدن ــا مشــت ب ــا ب ــام هفتگــی کــه می رســید، نگهبان ه ــت حم نوب
ــد.  ــلول می انداختن ــل س ــلواری را داخ ــن و ش ــد و پیراه ــاز می ش ــام... "در ب " حم
لبــاس هــا را کــه معلــوم نبــود برایمــان کوچــک اســت یــا بــزرگ، برمــی داشــتیم 
و آمــاده می شــدیم. یعنــی پشــت در می ایســتادیم و بــه محــض بــاز شــدن در، 
ــف  ــه ص ــم وگرن ــرون می دویدی ــم و بی ــرمان می انداختی ــدان را روی س ــن زن پیراه
ــرای حمــام یــک هفتــه دیگــر صبــر می کردیــم. افــرادی کــه در  می رفــت وبایــد ب
ــانه  ــت ها را روی ش ــد. دس ــم می کردن ــر را گ ــد همدیگ ــد، نبای ــلول بودن ــک س ی
ــه محوطــه حمــام می بــرد. افــراد هــر  هــم می گذاشــتیم. بعــد صــف بودکــه مــا را ب
ــم چــه چهــار نفــر. پشــت  ــم، چــه یــک نفــر بودی ــد یــک دوش می رفتی ســلول بای
پــرده ســیاهی کــه دوش را می پوشــاند، می ایســتادیم و بــا فریــاد نگهبــان بــه داخــل 
ــر دوش  ــم زی ــویم، بروی ــت ش ــا لخ ــتیم ت ــت داش ــه وق ــم. دو دقیق دوش می دویدی
ــون  ــب صاب ــا قال ــه می ریخــت. تنه ــل لول کــه ســر دوشــی نداشــت و آب از آن مث
لباسشــوئی داخــل دوش را برمــی داشــتیم، خودمــان و لبــاس زیرمــان را می شســتیم. 
بــا فریــاد نگهبــان، بیــرون می دویدیــم و لبــاس بــه تــن می کردیــم. تاخیــر یــا شــالق 
داشــت کــه بــر تــن برهنــه فــرود می آمــد و یــا شــلنگ آب یــخ کــه بــه رویمــان بــاز 
ــا اگــر تعــداد  ــود، ام ــره ب ــرای ســلول های یــک نف ــه ای ب می شــد. فرصــت دو دقیق
بــه ۴ نفــر هــم می رســید، تفاوتــی نمی کــرد. ایــن دیگــر زندانیــان بودنــد کــه بایــد 
وقــت را تنظیــم می کردنــد. بــا علــی اصغــر مشــکلی نداشــتیم. او مذهبــی بــود. امــا 
مردانــه حمــام می کردیــم. بــه ســرعت تمــام لباس  هایمــان را در می آوردیــم، گربــه 
شــور می کردیــم و بیــرون می دویدیــم. نــه فرصــت بــود و نــه در کســی تمایلــی کــه 

بــه دیگــری نــگاه کنــد. 
بــا هــم ســلولی جدیــد، وضــع فــرق کــرد. تقریبــاً تمــام راه مــا را دواندنــد. جلــوی 
پــرده ســیاه ایســتادیم. بــا فرمــان نگهبــان بــه داخــل دویدیــم. مــن بــه ســرعت برهنــه 
شــدم و زیــر دوش رفتــم. صابــون را برداشــتم. بــه ســرعت بــه ســرم مالیــدم و وقتــی 
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ــه خــود  ــا ب ــد. ت ــر دارد حمــام می کن ــاس زی ــا لب ــدم ب ــه ای دادم، دی ــای خامن ــه آق ب
بیایــم وقــت تمــام شــد. بیــرون دویدیــم و لباس هــا را پوشــیدیم و برگشــتیم. وقتــی 
ــرف  ــه ط ــم را ب ــود. روی ــس ب ــلولی ام خی ــم س ــلوار ه ــام ش ــیدیم تم ــلول رس ــه س ب
دیــوار کــردم تــا برگشــت و لباس هایــش را در آورد. بی شــلوار مانــده بــود. ناچــار 
ــا  ــه ب ــی ک ــردم و در حال ــوخی می ک ــب ش ــن مرت ــودش. م ــد دور خ ــو را پیچی پت

ــم:  ــب می گفت ــردم، مرت ــک می ک ــودم را خش ــدان خ ــن زن پیراه
- آقا... ما که نگاه نمی کنیم... ای بابا... 

در حمــام هفتــه بعــد، ماجــرا تکــرار شــد و ایــن بــار وقــت کمتــر هــم بــود و هر دو 
نیــم شســته بــه ســلول برگشــتیم. بــاز ماجــرا شــروع شــد و بیــن مــا بحــث شــیرینی در 
گرفــت. هــم ســلولم اصــرار داشــت کــه دیــدن عــورت مــرد توســط مــرد گناه اســت 
ــدان  ــلولی ها در زن ــم س ــا ه ــال و ب ــا در فوتب ــم بازی ه ــا ه ــار ب ــا ب ــه صد ه ــن ک و م
ــم،  ــن موضــوع فکــر کن ــه ای ــدون آنکــه لحظــه ای ب ــودم، ب ــه حمــام کــرده ب مردان

مرتــب هــم ســلولی ام را دســت می انداختــم. آخــر ســر هــم بــه شــوخی گفتــم: 
- آقا تحفه نیست که نگاه کنیم، خودمان بهترش را داریم... 

ســرانجام توافــق کردیــم بــه محــض رســیدن بــه داخــل دوش پشــت بــه هــم کنیــم 
و تــا پوشــیدن لبــاس نــگاه خــود را بدزدیــم. دفعــه بعــد همیــن کار را کردیــم. امــا 
وقتــی برگشــتم تــا صابــون را بــه او بدهــم، دیــدم آقــای خامنــه ای بــرای اولیــن بــار 
ــه و  ــک دســت عــورت خــود را گرفت ــا ی ــا ب ــرش را در آورده اســت، ام ــاس زی لب
ــورم.  ــودم را بش ــا خ ــدم ی ــتم بخن ــوید. نمی دانس ــرش را می ش ــر س ــت دیگ ــا دس ب
ــس آنچــه شــوخی می پنداشــتم  ــاد مــی آورم، در پ ــه ی ــا را ب حــاال کــه آن صحنه ه
ــش، دو فرهنــگ  ــاوت دو بین ــم، تف ــه ســخره اش می گرفت ــی ب ــده جوان ــا در خن و ی
ــود. و  ــر یــک دوش جــا داده ب ــای جــدا از هــم کــه اســتبداد زی ــم. دو دنی را می یاب
ــه  ــد ب ــی را بای ــت. یک ــی می رف ــد و یک ــد می مان ــی بای ــراً یک ــا ظاه ــن دو دنی از ای
"والیــت" می رســاند و دیگــری را روانــه »غربــت« می کــرد. شــاید اگــر دنیــای مــا 
بــه پیــروزی سیاســی رســیده بــود، االن برعکــس بــود. کســی از دنیــای مــا در قــدرت 

و بســیاری از دنیــای هــم ســلولم در غربــت. 
ــه  ــقان را ب ــید و عاش ــدرت نرس ــه ق ــا ب ــای م ــه دنی ــحالم ک ــدر خوش ــن چق  و م
ــند،  ــم نرس ــه ه ــدال ب ــرز اعت ــا در م ــا دو دنی ــم ت ــرد و می دان ــدل نک ــالدان مب ج

ــت.  ــن اس ــت چنی سرنوش
*
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ســلول انفــرادی کــه مــا دو نفــر در آن بودیــم، در ایــن فضــا می گذشــت. یکــی 
دو بــار آقــای خامنــه ای را بــرای بازجویــی بردنــد و یــک بــار هــم مــرا صــدا زدنــد. 
پرســش ها کــه بــا خــط کــج و معــوج روی کاغــذ نوشــته شــده بــود، تکرار ســواالت 
اولیــه بودنــد: دســتگیری اهــواز و نحــوه تحویــل دادن جزوه هــا از طــرف پــدرم. مــن 
اعتقــاد آن روزم را بــا قــراری کــه بــا رحمــان گــذ اشــته بــودم، آمیختــم و  نوشــتم: 
"مــن اهــل سیاســت نیســتم. می خواهــم دنبــال زندگــی ام بــروم.. "آمــاده بــودم کــه 
ــه نــه بگویــم. هنــوز نمی دانســتم تــور امنیتــی  اگــر از مــن همــکاری بخواهندقاطعان

یعنــی چــه. 
*

ــه درون انداختنــد. جــوان کوچــک  ــاز شــد و کســی را ب نیمــه شــبی در ســلول ب
ــه  ــر چ ــم. ه ــت کردی ــش درس ــی برای ــش آش و الش. جای ــا پا های ــود ب ــی ب اندام
ــم و  ــدار ماندی ــح بی ــا صب ــی زد. ت ــاد م ــط فری ــی داد و فق ــواب نم ــیدیم، ج می پرس
ــچ  ــتیم. هی ــک خواس ــرد، کم ــا را می ب ــویی م ــرای دستش ــه ب ــی ک ــن نگهبان از اولی
ــا  ــم. ت ــم و برگرداندی ــا دستشــویی بردی توجهــی نکــرد. جــوان را کشــان کشــان ت
ــداد.  ــواب ن ــی ج ــتیم، کس ــان را خواس ــم و نگهب ــه در زدی ــر چ ــر آن روز ه عص
ــن دارد  ــت: " ای ــه ای گف ــای خامن ــرد. آق ــاز ک ــد و در را ب ــر آم ــک نف ــرانجام ی س

" می میــرد... 
نگهبان نگاهی به جوان انداخت و گفت: 

- به جهنم... 
ــای  ــان پاه ــا   هم ــد و ب ــد، او را بردن ــی آمدن ــرانجام ک ــت س ــادم نیس ــت. ی و رف
باندپیچــی شــده برگرداندنــد. بعد هــا کــه چنــد کلمــه حــرف زد، فهمیدیــم او را کــه 
ــر  ــد. زی ــجوئی گرفته ان ــرات دانش ــک تظاه ــت در ی ــی اس ــای فدائ ــودار چریکه ه
شــکنجه شــدید دچــار حملــه عصبــی شــده بــود. نــه حــرف مــی زد، نــه می خوابیــد، 
ــه  ــم راه هــای مختلــف غــذا دادن ب ــر از همــه غــذا می خــورد. شــروع کردی ــه بد ت ن
ــه خــود  ــد کتــک لحظــه ای ب او را آزمــودن. ســرانجام متوجــه شــدیم کــه از تهدی
ــن راه  ــف ای ــد از کش ــد. بع ــاز می کن ــده ب ــل ش ــه قف ــش را ک ــد و دندان های می آی
حــل، وقتــی غــذا را می آوردنــد کــه معمــوالً یــک کاســه مســی بــزرگ پــر از آب 
بــا یــک تکــه گوشــت بــود، و مــا مجبــور بودیــم آن را بــدون قاشــق بخوریــم، آقــای 
ــش  ــن نق ــی آورد و م ــت را درم ــرد و گوش ــه می ک ــتش را در کاس ــه ای دس خامن
بازجــو را بــه عهــده می گرفتــم. "ساســان" را تهدیــد بــه زدن می کــردم. بــه محــض 
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ــت.  ــش می گذاش ــت را دهان ــه ای گوش ــای خامن ــد، آق ــاز می ش ــش ب ــه دهان اینک
ــدم.  ــار او را دی ــد. بعــد از انقــالب هــم یــک ب ــده مان ــه ایــن ترتیــب زن "ساســان" ب
هــوادار حــزب تــوده شــده بــود. در جریــان نوشــتن کتــاب پیدایــم می کنــد ساســان. 
ــان  ــم. د رآلم ــن وارد می کن ــه د رمت ــا ک ــاره آن روز ه ــد در ب ــی می ده توضیحات

ــاورم.  ــام فامیلــی اش را نی ــم و ن ــه   همــان ساســان بســنده کن اســت و می خواهــد ب
نیمــه شــبی دیگــر در بــاز شــد. ایــن بــار جــوان بلنــد باالیــی را بــه داخــل ســلول 
انداختنــد. او را هنگامــی بــا یــک ســاک مــواد منفجــره در میــدان مرکــزی نهاونــد 
ــرای  ــدان   همــان شــهر بازجویــی پــس داده و حــاال ب ــد. در زن دســتگیر کــرده بودن
ــد. او  ــش می کنن ــن بوداعدام ــود. مطمئ ــده ب ــل ش ــران منتق ــه ته ــی ب ــه بازجوی ادام
وقتــی آقــای خامنــه ای راشــناخت، برخــوردش بســیار احتــرام آمیــز شــد. چنــد دقیقه 
بعــد همــه چیــز را دربــاره اش می دانســتیم. اســم کاملــش محمــد رضــا علــی حســینی 
بــود و مــا علــی حســینی صدایــش می زدیــم. بعد هــا در غربــت، عکــس او را جــزو 
اصــالح طلبــان متحصــن مجلــس ششــم دیــدم. جــوان 18 ســاله و بلنــد بــاالی ســال 
ــود و  ــه ب ــش گفت ــره زندان ــدوه از خاط ــا ان ــال 1382 ب ــه س ــو ریخت ــرد م 1353 و م
اینکــه بعــد از آزادی باتمــام وجــود بــه خدمــت نظــام اســالمی در آمــده بــود. اکنــون 
او از "اصالحــات" و "نرمــش" می گفــت. امــا در آن نیمــه شــب زمســتان ســال های 

دور، هــر چــه از او می پرســیدیم، یــک جــواب مــی داد: 
- مبارزه یعنی تق تق... 

و انگشــت هایش را بــه شــکل هفــت تیــر درمــی آورد. و مــا می خندیدیــم، بیشــتر 
از همــه آقــای خامنــه ای. روایــت او از ســلول مشــترک مــا          خواندنــی اســت و 

لحظاتــی را تصویــر می کنــد کــه در خاطــره مــن نمانــده اســت. 
دیــر زمانــی ۴ نفــر بودیــم و در یــک ســلول انفــرادی. آنقــدر جــا بــود کــه مــا دو 
چپــی و دو مذهبــی دور ظــرف غــذا چمباتمــه بزنیــم و یــا بــه پهلــو بخوابیــم. کنــار 
هــم بودیــم و زندگــی آمــاده می شــد تــا در برابــر هــم قرارمــان بدهــد. حــاال چهــار 
هــم ســلولی زمــان شــاه بانــدازه تاریــخ از هــم دوریــم و مــن چقــدر دلــم می خواهــد 

زمســتان ســرد 1353 بــود و کنــار هــم بودیــم هنــوز. 
*

ــا  ــدند و ت ــوم ش ــدان محک ــه زن ــر دو ب ــان را. ه ــد ساس ــد، بع ــی را بردن اول عل
ــاره تنهــا  ــه ای دوب ــد. مــن و آقــای خامن ــدان ماندن پیــروزی انقــالب اســالمی در زن
ــم. شــب های دراز  ــم و خاطــره می گفتی ــه گــردش می رفتی ــد گذشــته ب شــدیم. مانن
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در ســرمای ســخت زمســتان زیــر پتــو می لرزیدیــم. صــدای فریــاد مــدام از راهرو هــا 
ــوخی ام  ــن ش ــم و م ــدام می خندیدی ــر دوش م ــد و زی ــه می ش ــا هفت ــد. روز ه می آم

ــردم:  ــرار می ک را تک
- خود ما بهترش را داریم.... 

ــخص  ــور مش ــه ط ــه ب ــن بی آنک ــلولی م ــم س ــاال ه ــتیم. ح ــی گش ــلول برم ــه س ب
ــن  ــت. م ــالم می گف ــه اس ــد، از برنام ــاع کن ــی دف ــا از جریان ــرد، ی ــام بب ــی ن از کس
ــن  ــی م ــای ســادۀ ذهن ــدم. در دنی ــا شــوخی می بری ــت را ب ــی دادم و صحب گــوش م
اســالم و دیــن جایــی نداشــت. زمســتان گذشــته وبهارآمــده بــود. یــادم هســت آقــای 
ــان اســمم را  ــاز شــد. نگهب ــه ای از اردیبهشــت شــاندیز می گفــت. روزی در ب خامن
گفــت: "پتویــت بــردار و حاضــر بــاش... "معنایــش ایــن بــود کــه جایــم را عــوض 
می کننــد. بعــد از اینهمــه ســال نمی توانــم دقیــق کنــم، چــه روزی از دیمــاه بــه ایــن 
ســلول آمــدم و چــه روزی از بهــار رفتــم. شــاید چهــار مــاه، کمــی بیشــتر یاکمتــر. 
طــول زمــان اهمیــت نــدارد، عمقــش بــه آن معنــا می بخشــد. در زندگــی ودر ســلول 
کــه فشــرده زمــان و مــکان اســت، گاه لحظــه ای کار عمــری را می کنــد. بــرای مــن 
دیگــر تکــرار نشــد کــه زمانــی بــه ایــن کوتاهی بــه کســی دل ببنــدم یا حتــی نزدیک 
شــوم. هنــگام نوشــتن ایــن کتــاب یکــی از بســتگان آقــای خامنــه ای نقــل قولــی از 
اومــی کنــد در بــاره مــن کــه نشــان دهنــده همیــن   حــس در اوســت       .شــاید ایــن 
ــق  ــی از عش ــران پل ــه ای ــف جامع ــای مختل ــن بخش ه ــت بی ــتگی ها می توانس دلبس
ــونت و  ــروان دروغ، خش ــد و ره ــق ش ــین عش ــونت جانش ــه خش ــوس ک ــد. افس بزن
کینــه، مدعیــان آزادی شــدند و دور باطــل انتقــام را از ســر گرفتنــد. دریغــا! نگهبــان 
ایســتاده بــود. قــرار و مدارهــای دیــدار را در صــورت آزادی بار هــا گذاشــته بودیــم 
و نشــانی هــم ســلولی را هنــوز بعــد از ایــن همــه ســال بــه یــاد دارم:" مشــهد، گنبــد 

ســبز، کوچــه فریدونــی، پــالک ۴... "
همدیگــر را در آغــوش گرفتیــم. احســاس کــردم هــم ســلولی، ســخت می لــرزد. 
گمــان بــردم از ســرمای زمســتان اســت، ژاکتــم را در آوردم و بــه اصــرار بــه او دادم. 

ــم:  ــم چــرا گفت ــت. نمی دان نمی پذیرف
- بگیرید.... من آزاد می شوم.. 

ــک های  ــم. اش ــوش گرفتی ــر را در آغ ــید. همدیگ ــت و پوش ــت راگرف و او ژاک
ــت:  ــه پچپچــه گف ــی در گوشــم ب گــرم را حــس کــردم کــه می ریخــت و صدای

بیگناهــی  از چشــم  اشــکی  باشــد، قطــره  - هوشــنگ... اگراســالم حاکــم 
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 . . نمی ریــزد.
نگهبان گفت: 
- بیا بیرون... 

کتــم را روی ســرم انداختــم و بیــرون آمــدم. از راهــرو گذشــتیم و از پله هــا بــاال 
ــه خــود می گفتــم:  رفتیــم. ب

- آزاد می شوم.



 6
گلیاپوچبامهدیکروبی

برادر  رسیده ام  بخش  این  آخر  نسخه  بازخوانی  به  روزی  چه 
حمید. شب. تمام شب. خانه مهدی کروبی به گفته همسرش در 
محاصره » آقایان اراذل واوباش واین قداره بند ها و چاقو کش 
ها« بوده است. و اوباش یکصدا فریاد« مرگ بر کروبی« سر 
داده اند. صاحبان قدرت هم خواستار محاکمه او  شده اند. مرا 

ومارا تا حد مرگ شکنجه کردید تا چنین شود؟
این هم سلول سالهای دور من است که سر از جا نماز بر می دارد 
کوتاه«  مردم  حقوق  از  لحظه  آخرین  تا   »: می زند  فریاد  و 

نمی آیم.
و من در این صبح غربت زمستان ۱۳۸9 گوشم به مهدی کروبی 
د رتهران است . آخرین سخنان او را می خوانم:«حکومت اگر 
جرئت دارد،ما را مانند زمان شاه محا کمه علنی کند«و بااو به 
بهار ۱۳۵۴ در زندان شاه بر می گردم، و تا این بخش راتمام کنم 
واوزنش  اند  مهدی حمله کرده  به خانه شیخ  »نظام«  اوباش   ،

رابجای نامعلومی برده اند.
و من دارم نامه ششم را با زمی نویسم.
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ــرادر  ــن اســت و شــما نیســتید، ب ــد. صــدای پوتی ــاز می شــود و یکــی می آی در ب
حمیــد. 

- چشم بند بزن... 
صــدای خشــنی دارد. چشــم بند می زنــم. می آیــد. آســتینم رامــی گیــرد. از اتــاق 

مــی آوردم بیــرون. 
- برو پایین... بلدی؟ دم در صبر کن نگهبان بیاد سر وقتت... 

کورمــال کورمــال پله هــا را پاییــن می آیــم. جلــوی در می ایســتم. نمی دانــم 
چــرا فکــر می کنــم آنجــا یــک باجــه تلفــن ســفید اســت و کســی همیشــه داخــل آن 
ــی  ــم. یک ــو و دور می بین ــا را مح ــم. پله ه ــد می کن ــرم را بلن ــد. س ــرف می زن داردح

از پشــت ســرم بغلــم می کنــد. برمــی گــردم. صــدای آشــنایی اســت: 
- خوبــی هوشــنگ؟ این هــا همــه چیــزو دربــاره ات می دونــن... ســفرت بــه 

شــوروی را هــم می دونــن.. 
فکــر می کنــم "حمیــد" اســت کــه در آرشــیو دفتــر کار می کــرد. اســمش 
ــود  ــان می ش ــوع بحثم ــن موض ــا همی ــمم. بعد ه ــوی چش ــد جل ــش می آی و صورت
بــا "یوســف" در بنــد 107 و زنــدان قــزل حصــار. بعد هــا می فهمــم حــق بــا 
ــد و ســر  ــان می آی ــی رود. نگهب ــد و م "یوســف"بوده اســت. هرکــه هســت می گوی
چــوب را می دهــد بــه دســتم. می رویــم تــوی حیــاط. حســابی ســرد اســت. صدایــی 

می شــنوم:  را 
- اینه...؟ 

کسی جواب می دهد: 
- خودشه... 
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ــی.  ــومی، چهارم ــی، س ــی، دوم ــد. اول ــرود می آی ــم ف ــر صورت ــیلی ب ــان س ناگه
ــنگین تر  ــم س ــما ه ــت هایش از ش ــم. دس ــم بند می بین ــر چش ــی را از زی ــن عبای دام
اســت بــرادر حمیــد. شــب کودتــا بــرای همیشــه مهــرش را روی صورتم می گــذارد. 
هنــوز بــه خــودم نیامــده ام. کســی آســتینم را می گیــرد و کشــان کشــان می بــرد. از 
چنــد در تــو می رویــم. پرتــم می کنــد. جایــی فــرود می آیــم. تختــی فلــزی اســت. 

- جورابا تو درآر.... 
جوراب ها را در می آورم. 

- بخواب. 
 به پشت می خوابم. 

- به شکم... 
به شکم می خوابم. کسانی به سرعت دست ها و پا هایم را می بندند. 

- بسم اهلل الرحمن الرحیم... 
ضربــه فــرود می آیــد. نعــره می زنــم. اولیــن ضربــه شــالق اســت کــه در زندگــی 
می خــورم. می زنــد. می زنــد. می زنــد. می زنــد. نمی دانــم چنــد تــا اســت. در 
محکــم بــاز می شــود. ضربــه بعــدی فــرود می آیــد. صــدای خــش خــش دمپایــی را 

می شــنوم. شــمایید بــرادر حمیــد. فرشــته نجــات مــن. صدایتــان رامــی شــنوم: 
- حاج آقا... این بنده خدا رو چرا... 

دست هایی بازم می کنند. زیر بغلم را می گیرید: 
- پاشو... 

- می تونی راه بری...؟ 
احساس می کنم پا هایم باد کرده.... فکر می کنم پر از خون شده است. 

- خون میاد... 
می خندید برادر حمید: 

- نه، قهرمان.... 
مرا آهسته می آورید بیرون. می رسیم زیر هشت. 

- رو به دیوار.... 
رو به دیوار می ایستم. 

دمپایی را در بیار... 
همین کار را می کنم. 

- پا بزن... بشمار تا 100... 
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نمی دانم پا زدن یعنی چه. یادم می دهید برادر حمید: 
- روی پا هایت راه برو و بشمار تا100... 

شروع می کنم. صدای شما را می شنوم که دارید حرف می زنید: 
- حــاج آقــا شــمارو اشــتباهی گرفــت... عوضــش کارتوجلــو انداخــت... درســت 

ننویســی می رســی بــه اینجــا... 
کسی از دور صدا می زند: 

- حاج آقا امین.... 
و   همان صدا جواب می دهد: 

- بله... 
ــد  ــت. می گوین ــزب اس ــده ح ــئول پرون ــن مس ــا امی ــاج آق ــم ح ــا می فهم بعد ه
ــت.  ــان اس ــی فالحی ــتعار عل ــم مس ــد اس ــد. می گفتن ــر را او می ده ــای تعزی حکم ه
می گوینــد اســم مســتعار مصطفی پــور محمــدی اســت.... چــه فــرق دارد. حــاج آقــا 
اســت و امیــن اســت و مــن دارم پــا می زنــم... آنقــدر پــا می زنــم، تــا شــما می آییــد 
ــان  ــته و مهرب ــی آهس ــد و خیل ــتینم را گرفته ای ــد. آس ــرادر حمی ــد، ب ــرا می بری و م
حــرف می زنیــد. در گوشــم می خوانیــد کــه همــه چیــز را میدانیــد. نمی خواهیــد بــه 
تعزیــر متوســل شــوید. حــاج آقــا هــم نمی خواســت. ایــن آخریــن فرصــت اســت، 
ــوز  ــد می نویســند. هن ــد: "االن همــه دارن ــه نوشــتن. می گویی ــم ب ــروم و شــروع کن ب
ــاق  ــه ات ــرا ب ــوری ۴00 صفحــه نوشــته اســت." م ــزرگ کیان ــق ب هیچــی نشــده رفی

ــید:  ــی می پرس ــا مهربان ــانید. ب ــی می رس بازجوی
- چایی نمیخوای؟ سیگار... 

- چای خور نیستم.... سیگار نمی کشم... 
- عجب، اهل قلم باشی و اهل سیگار و چایی نباشی... 

ــم  ــم. پا های ــک را می زن ــی دارم. عین ــم بندم را برم ــد. چش ــرادر حمی ــد، ب می روی
درد می کنــد. نگاه شــان می کنــم، قرمــز شــده اند و کمــی بــاد کرده انــد. چنــد 
نقطــه زق زق می کنــد، درســت مثــل چــراغ قرمــزی کــه مرتــب روشــن و خامــوش 
بشــود. دو نقطــه درســت روی نرمه هــا، ســومی تــوی گــودی. االن هــم کــه دارم آن 
روز هــا را بــه خاطــر مــی آورم، ایــن ســه نقطــه بــه زق زق می افتــد. کاغــذ روی میــز 

ــه نوشــتن ادامــه می دهــم.  اســت و ب
 ***

ــه دری  ــر هشــت شــدیم. از در گذشــتیم و بالفاصل ــم. وارد زی ــاال رفتی از پله هــا ب



نامه هائی به شکنجه گرم 12۶

بــاز شــد. ســلول9 بنــد 5. و مــرا انداختنــد تــو. کتــم را از روی ســرم برداشــتم. چنــد 
نفــری دور یــک اتــاق بــزرگ ایســتاده بودنــد و نگاهــم می کردنــد. دســت دادیــم 
ــه  ــم. س ــر بودی ــت نف ــم. اول هف ــده بودی ــنا ش ــم آش ــا ه ــد ب ــاعتی بع ــتیم. س و نشس
مذهبــی. چهــار چپــی. شــیخ کروبــی، همیــن شــخصیتی را داشــت کــه حــاال دارد. 
گاهــی فکــر می کنــم هنــوز هیــچ تغییــری نکــرده اســت. جوشــی و صریــح اللهجــه. 
ــه  ــار ک ــام عی ــردی تم ــتایی م ــود. روس ــان ب ــخت مهرب ــود و س ــاده می نم ــیار س بس
بــه خاطــر زخــم معــده اش ســهمیه شــیر داشــت. روزی یــک شیشــه شــیر کوچــک 
برایــش می آوردنــد. همیشــه اصــرار داشــت همــه بــه شــیر لــب بزننــد تــا از گلویــش 
ــد.  مذهبــی دیگرمــان  ــرود. از ایــن "همــه" بیشترشــان بچه هــای چــپ بودن ــن ب پایی
ــته  ــری کش ــش در درگی ــورون". برادر های ــروه "منص ــود، از گ ــی ب ــاه کرم احمدش
ــود  ــدان. احمــد همیشــه نگــران خواهــر ب ــد و احمــد و خواهــرش در زن شــده بودن
ــش را هــم دکان کــرده  ــوز پای ــر آمدگــی ق ــرد. ب ــرار نگی ــی ق ــورد بی حرمت کــه م
ــیاه  ــی می خندید.محســن س ــر جل ــد زی ــه اســت. بع ــت ســرطان گرفت ــود و می گف ب
ــود. یکــی از شــب هایی کــه جماعــت جلــوی  ــدان ب ــا انقــالب زن ــود. ت کاله هــم ب
ســفارت اشــغال شــده آمریــکا جمــع می شــد و ســیاوش کســرایی بــاالی چهــار پایــه 
ــه  ــر بقی ــار نف ــدم. چه ــر دی ــار دیگ ــک ب ــن را ی ــد، محس ــعر می خوان ــت و ش می رف
ــا زنــش دســتگیر  "چــپ" بودیــم. محمــد رضــا جاللــی  از هــواداران فدائیــان کــه ب
شــده بــود. شــب ها کــه وقــت خاموشــی می رســید، او کــه جایــش کنــار مــن بــود 
ــر  ــتگیری همدیگ ــش از دس ــت پی ــی زد. می گف ــرف م ــش ح ــت از زن ــر وق ــا دی ت
ــد از  ــد. او بع ــرف نزنن ــکنجه ح ــر ش ــد و زی ــادت کنن ــه ع ــد ک ــالق می زده ان را ش
انقــالب وقتــی بــه شــاهرود می رفــت، در تصــادف قطــار کشــته شــد. علیرضــا هــم 
بــود، کارمنــد بانــک و هــوادار فدائیــان. و حســن کــه روی برانــکارد بــود. می گفــت 
ــخه  ــی نس ــت. وقت ــته اس ــرش شکس ــده وکم ــدی پری ــاختمان بلن ــرار از س ــرای ف ب
انگلیســی کتــاب منتشــر شــد، محمــد رضــا بــه مــن ای میــل زد. حســن راهــم در ســفر 
ــی؟  ــرا می  شناس ــید: " م ــن پرس ــد و از م ــه آم ــک برنام ــان ی ــدم. در پای ــکا دی آمری

ــود.  ــم ها ب ــان چش ــوز   هم ــم هایش هن ــناختمش. چش ــی ش "م
"ایــرج" را دو ســه شــب بعــد آوردنــد. معلــم بــود. بــا قــدی بســیار بلنــد و ســخت 
رنــج دیــده. او هــم طرفــدار فدائیــان بــود و جرمــش ســرودن یــک شــعر ۶ ســطری 
در مــدح چریک هــای فدائــی خلــق. شــبی کــه مامــوران بــه خانــه اش ریختــه بودنــد، 
از میــان کتاب هایــش آن شــعر را پیــدا کــرده بودنــد. کتــک مفصلــی خــورده بــود. 
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ــا  ــم "باب ــا اســمش را گذاشــته بودی ــد و م ــدان آورده بودن ــه زن ــه ب ــاً برهن او را تقریب
ــان  ــد و   هم ــالب آزاد ش ــا انق ــوم و ب ــدان محک ــال زن ــه 12 س ــان". او ب ــرج عری ای
ــودم از طریــق  ــران ب روز هــا داســتانش را در کیهــان نوشــتم. آخریــن ســالی کــه ای
ایــرج جمشــیدی پیدایــم کــرد. آمریــکا زندگــی می کــرد و چنــد روزی آمــده بــود 

ایــران. قــرار شــد همدیگــر را ببینیــم. نمی دانــم چــرا نشــد. 
مســعود را دیر تــر آوردنــد. دانشــجوی دانشــگاه آریامهــر بــود. بــه نوشــته 
ــوروزی  ــروان ن ــل س ــال قب ــفند س ــی - 12 اس ــر عاقل ــران- باق ــخ ای ــمار تاری روزش
ــود.  ــده ب ــته ش ــه کش ــرب گلول ــه ض ــر ب ــی آریامه ــگاه صنعت ــت گارد دانش ریاس
ــود، در  ــگاه ب ــاگرد اول دانش ــه ش ــاال ک ــد ب ــده بلن ــگ پری ــوان رن ــن ج ــعود، ای مس
ارتبــاط بــا ایــن تــرور دســتگیر شــده بــود. می گفــت: "وقتــی از ســفر برگشــتیم و بــا 
پــدرم بــه ســر کوچــه مــان رســیدیم، دیدیــم محلــه در محاصــره کاله سبزهاســت. 
وارد کوچــه کــه شــدیم، پــر از افــراد غریبــه بــود. یکــی از آن هــا جلــو آمــد و اســمم 

ــد." ــن زدن ــه زمی ــرا ب ــد و م ــم ریختن ــا گفت را پرســید. ت
ــوروزی ضــارب او را کــه محمــد  ــرور ســروان ن ــب عامــالن ت ســاواک در تعقی
ــه مســعود را  ــه او، کروکــی خان ــود و در خان ــه ب ــام داشــت گرفت ــی ن معصــوم خان
یافتــه بــود. مســعود کــه بــا او درس می خوانــد، اساســاً از وضعیــت سیاســی اش خبــر 
نداشــت و بــرای جلســه درس بعــدی آدرس خانــه اش را کشــیده و بــه او داده بــود. 

ســاواک هــم فکــر کــرده بــود، ایــن نقشــه یــک خانــه تیمــی اســت. 
مســعود را هــر روز بــه بازجویــی می بردنــد. وقتــی برمــی گشــت، گیــج و آشــفته 
ــم.  ــم بگویی ــمی را می دانی ــر اس ــت، ه ــا می خواس ــد و از م ــودش می چرخی دور خ

ــی داد :  ــکان م یکــی اســمی می گفت.ســری ت
- نه نه نه... اینو گفتم... یکی دیگر... 

ــد،  ــگاه می شناس ــه در دانش ــی را ک ــر کس ــته اند، ه ــت از او خواس ــودش گف و خ
معرفــی کنــد تــا آزادش کننــد و او مــدام دنبــال اســم تــازه می گشــت. معلــوم بــود 
کــه تعــادل روانــی اش را از دســت داده اســت، امــا وضــع او جــو ســلول را هــم تغییــر 
ــلول  ــر س ــوخی ب ــای ش ــت و فض ــث را بس ــوع بح ــر ن ــه راه ه ــی ناگفت داد؛ تصمیم

حاکــم شــد و بــازی گل یــا پــوچ جــای همــه چیــز را گرفــت. 
*

پیش تــر هــر روز بحــث داشــتیم داغ داغ. بحــث هــم از شــیخ احمدکافــی مــّداح 
معــروف شــروع شــده بــود کــه آن روز هــا بــازارش ســکه بــود. گمانــم حرفــش را 
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محســن ســیاه کاله پیــش کشــید کــه شــبی در تهــران پــای منبــرش در مهدیــه تهــران 
نشســته بــود. محمــد رضــا جاللــی، چنــد بــار او را در زادگاهــش مشــهد دیــده بــود 
کــه شــعبده می کــرد، از بــاالی منبــر بــا امــام زمــان حــرف مــی زد و می گفــت امــام 

می گویــد: 
- هر کس منتظر ظهور من است واق واق کند.. 

ــد  ــد می گفتن ــی و مجاه ــای فدائ ــد. بچه ه ــجد واق واق می کردن ــردم در مس و م
ــا  ــن کار ه ــد ای ــم می جنگن ــا رژی ــل ب ــا مسلس ــد ب ــا دارن ــه چریک ه ــی ک در حال
تحمیــق مــردم اســت. احمــد هــم کــم و بیــش موافــق بــود. آقــای کروبــی بــا   همــان 
ــن اســالم  ــا می گفــت کــه ای ــود، ام ــع نب ــروف، مخالفــت می کــرد. مداف لهجــه مع
واقعــی نیســت. اســالم راســتین را بایــد نــزد آقــای خمینــی یافــت. همــه می گفتنــد 
آقــای خمینــی. بعد هــا بــود کــه درجــه امــام گرفــت. آقــای کروبــی بــا شــور تمــام 
ــا دهانــش کــف می کــرد. می گفــت کــه مدینــه فاضلــه واقعــی را  حــرف مــی زد ت
ــی  ــود در جوان ــه ب ــه اش گفت ــا روزنام ــه ب ــم در مصاحب ــا ه ــازد. بعد ه ــالم می س اس
می خواســتیم مدینــه فاضلــه بســازیم. در ایــن مدینــه فاضلــه همــه آزاد بودنــد. 
علمــای اســالم بــا صاحبــان عقایــد مختلــف بحــث می کردنــد جــوری کــه سوســک 
ــارک  ــش پ ــد و جای ــراب می ش ــترک خ ــه مش ــوار. کمیت ــد روی دی ــوند و برون بش

می ســاختند. 
بعــد از آمــدن مســعود ایــن جــو عــوض شــد. کســی بحــث نمی کــرد. دو دســته 
می شــدیم: تیــم تهــران کــه مــن ســر گروهــش بــودم و تیــم اصفهــان کــه احمــد آن 
رنــد اصفهانــی دوســت داشــتنی بــه قــول خــودش فرمانــده عملیاتــش بــود. بــرای هــر 
ــی را انتخــاب  ــچ کــدام هــم کروب ــم. هی ــر می دادی ــم را تغیی ــازی اعضــای تی دور ب
ــازی را  ــد ایــن ب ــازی فهمیــده بودیــم کــه نمی توان نمی کردیــم. بعــد از چنــد دور ب
یــاد بگیــرد. بار هــا مــن و احمــد بــا هــم و جــدا جــدا بــه او گفتــه بودیــم: "گل را کــه 
ــاز نمی کنیــد، مگــر اینکــه ســر گــروه  تــوی دســت شــما می گذارنــد، دســتتان را ب
ــا  ــده... ی ــد: گل را ب ــرد و بگوی ــوی آن اســت بگی ــل دســتی را کــه گل ت ــم مقاب تی

پــوچ اســت."
کروبــی هــم ســر تــکان مــی داد کــه متوجــه شــده اســت. امــا همیــن کــه گل را بــه 

دســت او می دادنــد و یکــی از گــروه مقابــل مثــاًل می پرســید: 
- آقای کروبی گل دارید؟ 

او اگــر گل داشــت می گفــت: "بلــه کــه دارم" و دســتش را بالفاصلــه بــاز 



129 گل یا پوچ با مهدی کروبی

ــت  ــد." اول از دس ــن گل ندادن ــه م ــر. ب ــت: "نخی ــت می گف ــر نداش ــرد و اگ می ک
ــراض در  ــه اعت ــا ب ــه نگهبان ه ــوری ک ــم، ط ــد می خندیدی ــد بلن ــی بلن ــای کروب آق
ــف  ــازی را متوق ــد ماجــرا مشــکل شــد، چــون همیشــه ب ــد. کمــی بع را می کوبیدن
می کــرد. بــا احمــد تصمیــم گرفتیــم بــه آقــای کروبــی گل ندهیــم و او یــک بــار در 
ایــن تیــم و یــک بــار در آن تیــم بــه اصطــالح نخــودی باشــد. امــا همیــن کــه گل را 
ــرد  ــاز می ک ــت هایش را ب ــم، دس ــی نمی دادی ــای کروب ــه آق ــم و ب ــش می کردی پخ

می گفــت:  و 
- به من گل ندادند. 

ــه  ــا شــیخ ســر و کل ــار هــم کلــی ب ــاز هــم گل را بدهیــم. هــر ب مجبــور شــدیم ب
می زدیــم و قواعــد بــازی را یــادش می دادیــم. او هــم ســرش را تــکان مــی داد کــه 
ــا یکــی از تیــم مقابــل روی دســتش  ــازی شــروع می شــد. امــا ت فهمیــده اســت. و ب

ــت:  ــی زد و می گف م
- نوچ... لوچ... 

- اگرگل داری راستش را بگو... 
شیخ دستش را باز می کرد یا راستش را می گفت و بازی به هم می خورد. 

احمــد هــم پیدایــش شــد. یعنــی پیدایــش کردنــد. درحــال بازنویســی چنــد بــاره 
ــا  ای میــل خبــر داد احمــد را پیــدا کــرده اســت. نوشــته  کتــاب بــودم کــه کســی ب

بــود: 
-پیرمــردی شــده احمــدو در دهــات بختیــاری دهقانــی می کنــد. صحبــت تــو هــم 
شــد. ســالمت رســاند. گفــت کــه باهــم اختــالف عقیــده داشــتیم، امارفیــق بودیــم. 

ــم...  ــدر می خندیدی چق
*

روزهــای حمــام، مــا را بیــن دو دوش تقســیم می کردنــد. بــه   همــان شــیوه ســلول 
ــیت های  ــی حساس ــیخ کروب ــتیم. ش ــی گش ــم و برم ــور می کردی ــه ش ــرادی گرب انف
آقــای خامنــه ای را نداشــت. بــا مــا راحــت بــود. یــک بــار کــه از حمــام برگشــتیم، 
احســاس کــردم تنــم می خــارد. فکــر کــردم از ناقــص بــودن شســت و شــو اســت. 
ــا  ــد رض ــه محم ــود. ب ــز ب ــودات ری ــرق موج ــش غ ــر بغل ــم را در آوردم. زی پیراهن
ــا در  ــپش.."بقیه بچه ه ــت: " ش ــار داد و گف ــت فش ــا انگش ــت. ب ــان دادم. او گرف نش
ــه  ــاق را گرفت ــر ات ــپش سراس ــد، ش ــوم ش ــد و معل ــت و جو کردن ــان جس لباس هایش
ــد و رفتنــد. نشســته  ــد، گفتیــم. خندیدن ــه نگهبان هایــی کــه غــذا می آوردن اســت. ب
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در آفتابــی کــه از پنجــره اتــاق بــه داخــل می ریخــت، شــپش ها را می کشــیم. 
ــت  ــهربانی پش ــش اداری ش ــد. بخ ــره می آم ــوش از پنج ــدای گوگ ــم ص ــی ه گاه
ــد  ــود را بلن ــوی خ ــدای رادی ــی ص ــهربانی وقت ــدان ش ــود و کارمن ــلول ب ــره س پنج

ــدند.  ــریک می ش ــا ش ــح آن ه ــم در تفری ــی ه ــد امنیت ــان ض ــد، زندانی می کردن
*

اول مســعود را بردنــد. چنــد روز بعــد، صدایــم زدنــد. کتــم را روی ســرم انداختــم 
و رفتــم. وارد اتــاق بازجویــی شــدم وکتــم را برداشــتم. بازجــو چنــد بــرگ را آورد 

و جلویــم گذاشــت. "اینــا رو پــر کــن تــا بیــام.." 
ــک شــیوه  ــم ی ــن ه ــود. ای ــم تکــراری ب ــاز ه مشــغول نوشــتن شــدم. ســوال ها ب
ــرای در  ــف ب ــای مختل ــراری در زمان ه ــش های تک ــرح پرس ــت: ط ــی اس بازجوی
آوردن تناقــض در جواب هــا. وقتــی می نوشــتم از پشــت ســرم صــدای فریــاد 
می شــنیدم. بــا احتیــاط برگشــتم. چنــد نفــر جــوان کوچــک اندامــی را کــه پا هایــش 
خونیــن بــود بــا لگــد می زدنــد. یــک نفــر را هــم بــه میلــه هــای دایــره بســته بودنــد. 
ــرد غــول پیکــری  ــی زد، دادکشــید: -"حســینی.."و م ــک م ــا کــه کت یکــی از آن ه
ــای جــوان انداخــت و او را کشــان کشــان  ــه موه ــش شــد. حســینی دســت ب پیدای
ــرد چهارشــانه ای کــه  ــم همــراه م ــاره مشــغول نوشــتن شــدم کــه بازجوی ــرد. دوب ب
کــت و شــلوار و کــراوات شــیکی بــه تــن داشــت و مو هایــش را بــاال زده بــود، وارد 
شــد. آمدنــد و بــاالی ســرم ایســتادند. بازجویــم مــرا نشــان داد و گفــت: "اینــه آقــای 
عضــدی... "اســم عضــدی را هــم شــنیده بــودم. عضــدی چنــد ســوال معمولــی از من 
کــرد. انــگار می خواســت از چیــزی مطمئــن شــود. و مــن جــواب دادم. نمی دانســتم 
ــم  ــت، بازجوی ــه رف ــدی ک ــود. عض ــن می ش ــج په ــه تدری ــی دارد ب ــور امنیت ــه ت ک

گفــت: 
- زود تر پر کن... اگر باال موافقت کنند شاید همین امروز بفرستمت.... 

در ایــن موقــع تلفــن زنــگ زد. بازجــو پشــت میــزش رفــت و گوشــی را برداشــت. 
دقایقــی گــوش داد. بغــض کــرد و ناگهــان بــا صــدای بلنــد بــه گریــه افتاد. هــای های 
می گریســت و می گفــت:" پــدرم مــرد... پــدرم مــرد.... "چنــد نفــر بــه داخــل اتــاق 
دویدنــد و او را بردنــد. نگهبانــی هــم مــرا بــه ســلول برگردانــد. بــه ســلول برگشــتم و 
بــه بچه هــا گفتــم کــه امــکان دارد همیــن روز هــا آزاد بشــوم. نشــانی کیهــان را هــم 
دادم کــه اگــر کســی آزاد شــد، ســراغم بیایــد. بچه هــا هــر کــدام پیغامــی داشــتند 
ــری  ــا خب ــدم، ام ــر ش ــپردم و منتظ ــر س ــه خاط ــا را ب ــی. پیغام ه ــای کروب ــر از آق غی
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ــد. بچه هــا را شــتابزده بوســیدم، کتــم را روی  ــا روزی ناگهــان صدایــم زدن نشــد. ت
ــه اتــاق بازجــو رســیدم، بالفاصلــه از پشــت  ســرم انداختــم و بیــرون رفتــم. وقتــی ب
میــزش بلنــد شــد، پرونــده ای را کــه روی میــز بــود برداشــت و بــه ســربازی داد کــه 

مــرا آورده بــود و گفــت: 
- ببرش... 

و به من گفت: 
- برو کس بکن و دنبال زندگیت باش، وای اگر این دفعه گیر ما بیفتی.... 

همین. فهمیدم که دارم آزاد می شوم. پرسید: 
- به کیهان برمی گردی؟ 

گفتم: 
- اول باید بروم سربازی. جواب نیروی دریایی را چی باید بدهم؟ 

خندید و گفت: 
- چقدر از خدمتت مانده؟ 

- ۴ ماه... 
دوباره خندید و گفت: 

- با نیروی دریایی چند ماه کار داری، با ما همه عمر... 
ــد از مــن  ــدم. فکــر کــردم حــاال می خواهن ــه خــودم لرزی ــودار ب ــه ب ــن جمل از ای
قــول همــکاری بگیرنــد. تصمیمــم را قبــاًل گرفتــه بــودم، حتمــاً جوابــم نــه بــود. امــا 

بازجــو گفــت: 
- به فرماندهت بگو شهربانی بودی... خودشان بلدند چکار کننند... 

ــم. از  ــرم انداخت ــم را روی س ــاره کت ــرد. دوب ــرا بب ــرد، م ــاره ک ــان اش ــه نگهب و ب
ــد  ــو بان ــا زان ــش را ت ــه پا های ــدم ک ــری را دی ــم، دخت ــن می آمدی ــه پایی ــا ک پله ه
ــان وارد  ــا نگهب ــد. ب ــن می آم ــا را پائی ــان پله ه ــان کش ــد و کش ــرده بودن ــی ک پیچ
ــد،  ــه بع ــد ده دقیق ــد. چن ــم را آوردن ــیدند و لباس های ــمم را پرس ــدیم. اس ــی ش اتاق
در خیابــان فروغــی تنهــا بــودم. 11 مــرداد ســال 135۴ بــود. بــه شــدت گــرم بــود و 

ــم:  ــودم می گفت ــه خ ــد. ب ــم می کردن ــب نگاه ــا تعج ــران ب عاب
- فهمیده اند در کمیته زندانی بوده و حاال آزاد شده ام... 

و احســاس غــرور می کــردم. گرمــای وحشــتناک بــه خــودم آورد. تــازه متوجــه 
شــدم   همــان لبــاس زمســتانی زمــان دســتگیری را بــه تــن دارم و بــا ژاکــت کلفــت 
زیــر آفتــاب نیمــه مــرداد مــاه تهــران ایســتاده ام. ژاکتــم را در آوردم و تــوی جــوی 
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آب انداختــم. بــا تــن پــر از شــپش و قلبــی کــه از شــوق آزادی می لرزیــد، بــه طــرف 
کوچــه کیهــان رفتــم کــه آن طــرف خیابــان بــود. 
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برادر حمید، سالم
می زنید.  گوشم  توی  حتمًا  »زهرمار«.  می دهید:  جواب  حتما 
نامه هفتم رامی نویسم. دارم به روزهای خون و مرگ می رسم. 
می کنم.  دست  دست  بار  هزار  نوشتن  بار  هر  برای  می ترسم. 
می روم و برمی گردم. می نشینم و بلند می شوم. قلبم درد می کند، 
سینه ام  به  .سخت  تویش   می ریزد  روز  آن  هول  می کشد.  تیر 
روزهای  آخرین  شاید  که  قلبی  می آورم.  کم  نفس  می کوبد. 
تپیدنش باشد، کم می آورد. در صبح سرد غربت برای اولین بار 
از اسپری زیر زبانی استفاده می کنم. گر می گیرم. نفس دوباره 
می آید. باید بنویسم. شاید این آخرین مهلت باشد. اگر جز این 
بود، حتمًا ده ها بار که شروع کردم و نصفه کاره گذاشتم، رها 
»ما« چه  با  بدانند شما  باید  باالخره  بنویسم.  باید  اما  می کردم. 

کردید، با »من« چه کردید. 
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صبــح. خونیــن و در هــم شکســته نشســته ام و منتظــر شــما هســتم. دهانــم را مرتــب 
ــزد. آخرهــای  ــرون می ری ــم، خــون بی ــم. تــف کــه می کن ــاک می کن ــم پ ــا پیراهن ب
ــد  ــه و برده ای ــته هایم را گرفت ــت. نوش ــده اس ــی آم ــش دمپای ــش خ ــن خ ــب بهم ش
ــده اســت. ســالگرد ازدواجــم اســت. چــراغ  ــر گردان ــه ســلولم ب ــرا ب ــی م و نگهبان
خامــوش می گویــد شــب از 11 گذشــته. بــه دیــوار تکیــه می دهــم. بــا دســت 
می گــردم و دو تــا قنــد را کــه از صبحانــه مانــده، پیــدا می کنــم. بــرای خــودم جشــن 
ــت؟  ــم کجاس ــاال زن ــرده ام. ح ــش ازدواج ک ــال پی ــرم. 5 س ــالگرد ازدواج می گی س
ــم  ــم هایم را روی ه ــرد؟ چش ــن می گی ــان راجش ــلولی دارد ازدواجم ــم در س او ه

می گــذارم. دســتش را در رویــا می گیــرم. می گویــد: 
- خیلی خسته ای... بخواب... بخواب.. 

بــا صــدای بــاز شــدن در بیــدار می شــوم. نگهبــان تــازه ای اســت: بــرادر موســی. در 
لرســتان چوپــان بــوده و بــرای خدمــت به خدا وارد ســپاه شــده اســت. روزهــای دراز 
کــه در کمیتــه میهمــان شــما بــودم، خــوب شــناختمش. وقتــی هــم در ســال 13۶5 بــه 
کمیتــه مشــترک بــرم گرداندنــد، یــک بــار دیگــر او را دیــدم. از او جــز مهربانــی و 
توجــه ندیــدم. روزهــای بعــد از شــکنجه، تشــت آب گــرم برایــم مــی آورد. گاهــی 
ــه  ــم. ب ــه او را می بین ــت ک ــار اس ــن ب ــاال اولی ــد. ح ــرده ام را می مالی ــای ورم ک پاه
دستشــویی می رویــم. رفتــارش کامــاًل بــا بــرادر مرصــل و حــاج زنجانــی فــرق دارد. 

می گویــد: 
-هر وقت کارت تمام شد، در بزن... 

تــو مــی روم. آینــه ای کــه نیســت. ســعی می کنــم خــودم را در فلــز در هــا ببینــم. 
ــر روز  ــد ه ــی کــه بای ــای چرب ــم را می شــویم. ســرم ســخت می خــارد. موه صورت
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شســته می شــد، نظافــت می خواهــد. دنبــال صابــون می گــردم. بی فایــده. اطرافــم را 
نــگاه می کنــم. کمــی از مایــع ظرفشــویی می ریــزم روی ســرم و آن را زیــر آب یــخ 
چنــگ زنــم. آِب کمیتــه مشــترک از قدیمی تریــن چشــمه تهــران تامیــن می شــود. 
چشــمه ای کــه تهــران قدیــم را آب مــی دادو از گوارا تریــن و ســرد ترین آب هــای 
ــم.  ــم خیــس خیــس می شــود. در می زن ــد. پیراهن ــخ می زن ــاً ی دنیاســت. ســرم تقریب
بــرادر موســی می آیــد. بــه ســلول بــرم می گردانــد. مــی رود و یــک پیراهــن زنــدان 
برایــم مــی آورد. ســرم را خشــک می کنــم و منتظــر می شــوم. خبــری نیســت. 
روز هــا را می شــمارم. از همیــن حــاال دارد از دســتم در مــی رود. روی دیــوار بــا تــه 
ــری  ــا دوســه روزخب ــوان خطــی افقــی می کشــم و ۴ خــط کوچــک عمــودی. ت لی
نمی شــود. فکــر می کنــم بازجویــی تمــام شــده اســت. فکــر می کنــم شــاید رفته انــد 
و از آقــای خامنــه ای پرســیده اند. فکــر می کنــم آزاد می شــوم. ســه ســال از انقــالب 
می گــذ رد و مــن طبــق روش حــزب بــا جــان و دل از "خــط امــام" دفــاع کــرده ام. 
ــت و  ــکوه" اس ــالب باش ــن های "انق ــام جش ــم ای ــی کن ــردم. فکرم ــان، در م در کیه
بازجو هــا رفته انــد در آن شــرکت کننــد. هــزار فکــر می کنــم. ســر و صدا هــا 
ــی روم،  ــه م ــویی ک ــه دستش ــود. ب ــته می ش ــاز و بس ــدام ب ــا م ــنوم. در ه ــم می ش را ه

ــت.  ــر اس ــا پ راهرو ه
ــت:  ــدان گف ــد 107 و خن ــه در بن ــه داد ب ــلیمانی تکی ــرادر س ــه ب ــود ک ــا ب بعد ه
"کاری کــه بــا شــما کردیــم، بــا هیــچ کــس نکردیــم و نخواهیــم کــرد...." و فهمیــدم 
از   همــان صبــح 17 بهمــن در کمیتــه مشــترک اعــالم وضــع فــوق العــاده شــده اســت. 
ــن  ــی تلف ــتند حت ــازه نداش ــا اج ــا و نگهبان ه ــد. بازجو ه ــو کرده ان ــا را لغ مرخصی ه
ــه  ــته اند ک ــرض را گذاش ــه ف ــدم ک ــه ش ــاک متوج ــکنجه های هولن ــر ش ــد. زی بزنن

ــد.  ــوذ کرده ان ــم نف ــت ه ــطوح حکوم ــن س ــا باال تری ــا ت توده ای ه
ــت  ــم را از دس ــودم، و تعادل ــزان ب ــقف آوی ــه از س ــی ک ــد قپان ــت بن ــر دس زی
ــم.  ــد، می گفت ــم می آم ــه دهن ــی کــه نداشــتم هرچــه ب ــودم و بجــای اطالعات داده ب
ناخــودآگاه نــام حجــت االســالم فاکــر را بــردم کــه تــوده ای اســت. فریــاد نا باورانــه 
بازجــو بلنــد شــد. می گفــت کــه او رفیــق نزدیکــش اســت و آنقدرمــرا زد تــا گفتــم 
ــت  ــتم، حج ــاب هس ــر کت ــش آخ ــغول ویرای ــه مش ــا ک ــن روز ه ــه ام. ای دروغ گفت

ــرد.  ــود، می می ــا ب ــتاویز لطیفه ه ــش دس ــه نام ــر" ک ــالم "فاک االس
ــد و  ــا می زدن ــرد: " بازجو ه ــف ک ــم تعری ــم برای ــاک ه ــنی پ ــدی حس ــا مه بعد ه
ــوده  ــزب ت ــوذی ح ــد نف ــی می توان ــری، هرکس ــای منتظ ــام و آق ــز ام ــد ج می گفتن
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باشــد... تــو کــدام را می  شناســی؟ " یــادش بخیــر مهــدی کــه هنــوز رد شــکنجه ها 
ــرار از شــکنجه یــک ســری اســامی را ردیــف کــرده  ــرای ف ــود، ب روی پا هایــش ب
بــود. یکــی از آن هــا محســن رضایــی فرمانــده وقــت ســپاه بــود. مهــدی می گفــت 
ــار، دروغ  ــر فش ــد زی ــت ش ــا ثاب ــوردم ت ــک خ ــدر کت ــت و آنق ــم ریخ ــه به کمیت

نوشــته ام. 
*

چنــد ســال بعــد وقتــی مــن وکیانــوری را از کمیتــه مشــترک برمــی گرداننــدو بــه 
ســلول انفــرادی "آسایشــگاه" می اندازنــد، او برایــم از صبــح دســتگیری می گویــد. 
ــاید  ــد. ش ــش می کنن ــد اعدام ــرد می خواهن ــر می ک ــب فک ــرا آن ش ــم چ نمی دان
ــلول  ــوی س ــود ت ــه ب ــن انداخت ــا توهی ــا راب ــگاه" م ــئول "آسایش ــدس مس ــون مهن چ
انفــرادی. کیانــوری وصیــت نامــه اش را از پاکتــی در مــی آورد و برایــم می خوانــد. 
بعــد هــم و داســتان دســتگیری اش را در ســحرگاه 17 بهمــن تعریــف می کنــد: "در 
خانــه افســانه خــواب بودیــم. مریــم هــم بــود. مــن اســلحه ام و کاغــذی را کــه اســامی 
افــراد و قرار هــای ســازمان مخفــی رویــش بــا حــروف ریــز و بــه رمــز نوشــته شــده 
بــود را زیــر بالشــم می گذاشــتم. همیشــه در دسترســم بــود تــا در لحظــه دســتگیری، 
آن را بخــورم. صبــح خیلــی زود، شــاید ســاعت ۴ صبــح، ناگهــان از زمیــن و زمــان 
ریختنــد. از در و پنجــره تــو آمدنــد. از پشــت بــام وارد شــده بودنــد. بــه ســرعت بلنــد 
ــد و  ــوا گرفتن ــم بگــذارم. آن را روی ه ــوی دهان شــدم و کاغــذ را برداشــتم کــه ت
هفــت تیــر را روی شــقیقه ام گذاشــتند. کودکــی کــه در خانــه بــود از وحشــت جیــغ 
می کشــید. مریــم و افســانه را هــم روی زمیــن انداختــه و دســت بنــد زده بودنــد. بــه 
ــا رســیدیم  ــد. ت ــد و کشــان کشــان از پله هــا پاییــن آوردن مــن هــم دســت بنــد زدن
ــتم  ــن نیس ــه مطمئ ــم ک ــی دادم و می گفت ــواب نم ــن ج ــد. م ــروع ش ــی ش بازجوی
ــی  ــای آمریکای ــوم کودت ــا معل ــید. از کج ــالمی باش ــوری اس ــای جمه ــما نیروه ش
نباشــد. باالخــره پیشــنهاد کــردم یکــی از مقامــات جمهــوری اســالمی را کــه مــن 
می شناســم، بیاورنــد تــا حــرف بزنــم. اصــرار هــم داشــتم کــه آقــای خامنــه ای باشــد. 
و باالخــره یــک نفــر را آوردنــد و شــروع بــه حــرف زدن کــردم. اول کلیاتــی را کــه 
میدانســتند گفتــم. طــول دادم تــا یــک هفتــه شــد. مــن بــه ســازمان مخفــی دســتور 
داده بــودم، حداکثــر تــا یــک هفتــه بعــد از دســتگیری مــن تشــکیالت رابکلــی تغییــر 
بدهنــد. یــک هفتــه کــه گذشــت، شــروع کــردم رمــز روی کاغــذ اســامی ســازمان 
ــاز کــردن، منتهــا فقــط اســامی را می گفتــم و نشــانی هایی  مخفــی را یکــی یکــی ب
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را کــه میدانســتم، پنهــان می کــردم." جهانگیــر "-  شــاهرخ جهانگیری-هــم اولیــن 
اســمی بــود کــه گفتــم کــه اگــر بــه او رســیدند" خســرو "– مهــدی پرتــوی- متوجــه 
شــود." کیانــوری ســخت عصبانــی اســت کــه چــرا تشــکیالت مخفــی دســتور اورا 
انجــام نــداده و در نتیجــه همــه را گرفته انــد. دکتــر فریبــرز بقایــی در خاطراتــش، بــه 
نقــل از قــول کیانــوری می گویــد کــه او بعــد از ســه روز دادن اطالعــات را آغــاز 

کــرده اســت. 
ــا،  ــزی، کادر ه ــه مرک ــده کمیت ــش عم ــه اول بخ ــه در ضرب ــم ک ــا می فهم بعد ه
اعضــای دفتــر اطالعــات تهــران، مســئولین نواحــی و بخش هــا را گرفته انــد. مهــدی 
ــه  ــم تفرشــی معــروف ب ــا یعنــی شــمال، فریــدون ف ــه م ــاک مســئول ناحی حســنی پ
"فــم"، جــزو دســتگیر شــدگان بودنــد. بهمــن تقــی زاده مســئول توده ای هــای 

ــد.  ــه بودن ــان روز گرفت ــم   هم ــات را ه مطبوع
*

در مثل همیشه ناگهانی باز می شود: 
- هوشک کیه؟ 

ــر از مــن کســی در ســلول نیســت. پــس هوشــک  ــی اســت. غی ــا زنجان حــاج آق
ــت:  ــگی اس ــوی همیش ــان گفت و گ ــم. در راه   هم ــوم. راه می افتی ــد می ش ــم. بلن من

- چرا اسمت را گذاشتی هوشک؟ 
ــوی شــکمم  ــرد و محکــم ت ــه ام را می گی ــر یق ــک نف ــاط می رســیم، ی ــه حی ــا ب ت
می کوبــد. لحظــه ای بعــد، پرتــم کرده انــد روی تخــت. مشــتی تــوی صورتــم 

می گویــد:  صدایــی  می خــورد. 
- شروع کن برادر هیکل... 

صدا را می شنوم: 
- کربال... کربال... ما داریم می آییم... 

ــد و  ــدم می کنن ــدی بلن ــد. دســت های نیرومن ــرود می آی ــاران مشــت و لگــد ف و ب
ــرو مــی رود. صــدای نفــس  ــم ف ــوی بدن ــزی. ســیم هایش ت ــه تخــت فل ــد ب می کوبن
نفــس زدن کســانی را کــه نمی بینــم، می شــنوم کلماتــی پــرده گوشــم را پــاره 

ــی رود.  ــرو م ــزم ف ــا اعمــاق مغ ــد و ت می کن
- کربال... کربال... ما داریم می آییم... 

ــرادر هیــکل  ــم فــرود می آیــد. ب ــاره می زننــد.... ناگهــان مشــتی تــوی دهان و دوب
اســت. دســتیار دائمــی شــما. زیــر شــالق مثــل مــار بخــودم می پیچــم. 
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- نذار تکون بخوره برادر هیکل... 
و  نشســته  رهیــکل  بــراد  می آیــد.  فــرود  م  کمــر  روی  کوهــی  ناگهــان 
بادســت هایش شــانه هایم را گرفتــه اســت. کــم مانــده باتخــت یکــی شــوم. شــالق 
فــرود می آیــد. شــما داریــد همــراه بــرادر هیــکل قهقهــه می زنیــد. نمی دانــم چقــدر 
طــول می کشــد تــا صــدا خامــوش می شــود. احســاس می کنــم کســانی دورم 

می شــنوم:  را  صدایشــان  می چرخنــد. 
ــداره...  ــند ن ــه س ــاج ب ــاواکی... احتی ــوز... س ــر... پفی ــکنجه گ ــوس.... ش - جاس
ــوی  ــر... مفســد فــی االرضــه.... ب ــا حکــم را بگی ــرو از حــاج آق خــودش ســنده... ب

ــر کــرده...  ــدش همــه جــا رو پ گن
ــرم.  ــت هایم می گی ــوی دس ــرم را ت ــد. س ــی می رون ــی یک ــم یک ــاس می کن احس
خــوب گــوش می دهــم. صدایــی نیســت. می نشــینم. چشــم بندم را برمــی دارم. 
ــدان  ــم و دن ــف می کن ــزد. ت ــم می ری ــی اســت کــه از دهان ــر از خون ــه لباســم پ هم
شکســته بیــرون می ریــزد. دندان هــای آســیابم کــه درمانشــان نیمــه تمــام مانــده بــود، 
از درد تیــر می کشــد. اتــاق شــکنجه بــه انــدازه ســلول اســت. اتاقــی کــه تــا دو مــاه 
بعــد میهمــان هــر روزش هســتم. دیوار هایــش خونــی اســت. تصویــر محــو طنابــی 
را می بینــم کــه از ســقف آویــزان اســت. یــک صندلــی ســیاه و یــک تخــت فلــزی. 

- چشم بند بزن.... 
ــرد، از  ــم. در بازمــی شــود. کســی تــو می آیــد و مــرا کشــان کشــان می ب مــی زن

ــدازد.  ــاق می ان ــوی ات ــاند و ت ــاال می کش ــا ب پله ه
- بشین تا بازجوت بیاد... 

ــرادر حمیــد و می آییــد و پیــش از شــما خــش  نشســته ام و منتظــرم شــما بیاییــد ب
ــز:  ــد روی می ــذ را می گذاری ــته کاغ ــد. دس ــی می آی ــش دمپای خ

ــزا  ــی چی ــه روز خیل ــن دو س ــت... ای ــا نیس ــو بمیری ه ــری از آن ت ــو بمی ــن ت -ای
ــوع...  ــل موض ــراغ اص ــی ری س ــه م ــن لحظ ــده... از ای ــوض ش ع

و می رویــد. حــق بــا شماســت بــرادر حمیــد. مثــل اینکــه همــه چیــز بــه هــم ریخته. 
در هــا مرتــب بــاز و بســته می شــود. از   همــان شــب، صــدای فریادهــای هولنــاک از 

زیــر هشــت می آیــد. می رویــد و مــن شــروع می کنــم بــه نوشــتن. 
**

برگشــته ام بــه تایســتان 135۴. کیهــان آن طــرف خیابــان بــود، امــا نرفتــم. خــودم 
ــم  ــیدم، رفت ــه تراش ــم را از ت ــش زدم. مو های ــم را آت ــه. لباس های ــه خان ــاندم ب را رس
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حمــام. همــه بدنــم را تــی کشــیدم. شــپش و بــوی زنــدان را دور ریختــم، امــا صــدای 
بازجــو تــه ذهنــم بــود و نگرانــم می کــرد. 

- ما صد سال با تو کار داریم... 
بــه رحمــان تلفــن زدم. شــب بــه خانــه مــا آمــد. نخســتین بــار بــود کــه ایــن کار را 
می کــرد. همــه چیــز را برایــش بــه دقــت شــرح دادم. گفتــم کــه حــرف بازجــو بــو 

ــد و گفــت:  ــم کــه می ترســم. خندی می دهــد. گفت
- حاال که خبری نشده... اگر اتفاقی افتاد خبرم کن.... 

از اوضــاع بیــرون برایــم گفــت. روزنامــه رســتاخیز راه افتــاده بــود و حــاال دکتــر 
سمســار ســردبیرش بــود. 

- دکتر سمسار؟ 
بــاور نمی کــردم. تصویــر روزی کــه از کیهــان رفــت جلــوی چشــمم بــود. 
آســتین های ســفید بلنــدی را کــه روی لباســش می پوشــید بــا خشــم در آورد، 
کارتنــی زیــر بغلــش داشــت و می رفــت. همــه میدانســتند امیــر طاهــری بــه خواســت 
هویــدا و بــر خــالف میــل دکتــر مصبــاح زاده ســردبیر شــده اســت. دکتــر سمســار 

ــاق ســردبیر کل. یعنــی هیــچ.  ــه ات رفــت ب
ــر  ــی دکت ــون منش ــم کتای ــیدم، خان ــا رس ــه. ت ــم روزنام ــب رفت ــردا ی آن ش  ف
ــی  ــی زد، یعن ــن نم ــر تلف ــود دکت ــی خ ــت. وقت ــرا خواس ــن زد و م ــاح زاده تلف مصب
دیداررســمی بــود. بــه اتــاق دکتــر رفتــم. بــر خــالف همیشــه بــا مــن شــوخی نکــرد. 
ــدان پرســید. بطــور خالصــه برایــش شــرح دادم. گفــت:  ــاره زن ــی جــدی درب خیل

- برای اینکه بتوانی بمانی باید آن ها اجازه بدهند.... 
ــن  ــردم ای ــاس ک ــرد. احس ــی ک ــودش را معرف ــت و خ ــماره ای را گرف ــد ش و بع
صحبــت بی مقدمــه نیســت. تلفــن وصــل شــد و دکتــر بــا کســی در آن طــرف خــط 
خــوش و بــش کــرد. بعــد پرســید کــه مــن می توانــم در کیهــان بــه کار ادامــه بدهــم 

یــا نــه؟ نمی دانــم چــه کســی بــود و چــه جوابــی داد کــه دکتــر گفــت: 
- پسر با استعدادی است... بعد هم این ها بیکار بشوند که بد تر است... 

به جواب طرف گوش داد. تلفن را گذاشت و گفت: 
- دو ســه روزه خبــرت می کنــم... بــه هــر حــال میدانــی کــه مــن دلــم می خواهــد 

ــی...  در کیهان باش
ــه بــر  بعــد از تشــکر خداحافظــی کــردم و بیــرون آمــدم. دکتــر نــه دســت داد، ن

ــود.  خــالف همیشــه بدرقــه ام کــرد. کار تمــام ب
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*
ــم.  ــار را ببین ــر سمس ــت دکت ــم می خواس ــم. دل ــتاخیز رفت ــه رس ــه روزنام ــر ب عص
دیــداری کــه آخریــن بــود. شــرح مختصــری از زنــدان دادم. ماجــرای مذاکــره دکتر 
را هــم گفتــم. دکتــر سمســار گمــان بــرد کــه می خواهــم در روزنامــه رســتاخیز کار 

کنــم، نگاهــی بــه اطــراف انداخــت و بــا نفــرت خاصــی گفــت: 
- خود من هم دارم از اینجا می روم... 

ــدم،  ــن دی ــن ســردبیری کــه م ــن و مقتدر تری ــا بهتری ســال های دراز از آن وداع ب
ــاس  ــتان مونپارن ــی در گورس ــن نزدیک ــار در همی ــدی سمس ــر مه ــذرد. دکت می گ

ــم.  ــاز می نویس ــی ام را ب ــن دارم زندگ ــت و م ــه اس خفت
روز بعــد بــه انزلــی رفتــم. مــرا مســتقیماً بــه ضــد اطالعــات فرســتادند. از آنجــا بــه 
مرکــز ضــد اطالعــات نیــروی دریایــی در تهــران. یــک ماهــی بیــن تهــران و انزلــی 
در رفــت و آمــد بــودم تــا توانســتم بــه خدمتــم برگــردم. بــه کیهــان هم ســر مــی زدم، 
ــه  ــر از دفع ــار گرم ت ــن ب ــت. ای ــرا خواس ــر م ــه دکت ــاروزی ک ــردم ت ــا کار نمی ک ام

پیــش بــود. گفــت: 
ــا ایــن دفعــه اگــر خریــت کنــی هــر دوی  ــی برگــردی ســر کارت... ام - می تون
مــا را بــا هــم می برنــد.... مــن ریــش گــرو گذاشــتم... قــول بــده کــه دور و بــر ایــن 

مزخرفــات نگــردی... 
قــول دادم. دســت مــرا فشــار داد و تــا کنــار در همراهــم آمد. بیــرون آمــدم. دوباره 
آفتــاب شــده بــود. آمــاده بــودم زندگــی کنــم. چقــدر ســوژه بــرای نوشــتن داشــتم. 

چقــدر بایــد انتظــار می کشــیدم کــه عشــق بــزرگ زندگیــم از ســفر برگــردد... 
بــه انزلــی رفتــم و ماموریــت تــازه ای بــه مــن ابــالغ شــد: "مامــور خریــد تیمســار 
فرماندهــی شــمال." فرمانــده نیــروی دریایــی در آن زمــان تیمســار انوشــیروانی بــود. 
ــن  ــد. م ــی می کن ــکا زندگ ــت در آمری ــری در غرب ــج دیگ ــون در کن ــم اکن او ه
ــرای تیمســار فرماندهــی "خریــد" کنــم و آن  ــودم کــه یکشــنبه ها عصــر، ب مامــور ب
ــد  ــم. خری ــل بده ــه اش تحوی ــرم و در خان ــران بب ــه ته ــخصی او ب ــل ش ــا اتومبی را ب
هــم یعنــی تحویــل گرفتــن چنــد صنــدوق ماهــی و محصــوالت دریایــی از شــیالت. 
ایــن کار را پیش تــر راننــده تیمســار می کــرد، امــا بــه گمانــم ضــد اطالعــات فکــر 
کــرده بــود ایــن ماموریــت را بــه مــن بدهنــد تــا در طــول هفتــه از انزلــی دورم کننــد. 
یکشــنبه ظهــر بــا اتومبیــل تیمســار کــه راننــده ای شــمالی داشــت بــه طــرف تهــران 
حرکــت می کردیــم و جمعــه شــب خــودم بــا اتوبــوس برمــی گشــتم. بهتــر از ایــن 
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ــه  ــه ای دو روز هــم ب ــودم و هفت ــه مشــغول کار در کیهــان ب نمی شــد. در طــول هفت
ــم.  ــمال می رفت ش

**
ــان  ــت. در   هم ــود را می رف ــی راه خ ــود و زندگ ــم ب ــی دلخواه ــرگرم زندگ س
ــت  ــود و سرنوش ــه ب ــکل گرفت ــد" ش ــازمان نوی ــم "س ــار گوش ــز 135۴ و در کن پایی
انتظــار می کشــید تــا زندگــی مــرا بــا آن پیونــد بزنــد. داســتان شــکل گیــری نویــد 
ــد  ــد بع ــک مجل ــورت ی ــه ص ــه ب ــد ک ــه نوی ــه مجموع ــی در مقدم ــان هاتف را رحم
ــی  ــازمان زیرزمین ــت س ــیر و سرگذش ــوان "س ــت عن ــت، تح ــار یاف ــالب انتش از انق
ــا  ــی ت ــای حزب ــن از محفل ه ــرکوب خونی ــاق و س ــوار اختن ــال های دش ــد در س نوی
ســنگرهای انقالبــی" بــه تفصیــل نوشــته  و اهمیــت "امنیــت" ســازمان نویــد را توضیح 
داده اســت: "امنیــت ســازمان مبرم تریــن و اصلیتریــن مســئولیت اســت..."   در چنیــن 
ــب  ــد و از جان ــویم می آم ــه س ــد ب ــای بلن ــا گام ه ــد" ب ــو "نوی ــک س ــی، از ی فضای
دیگــر تــور امنیتــی آهســته روی ســرم پهــن می شــد. گمانــم مــاه آخــر خدمتــم بــود 
ــزم در کیهــان زنــگ زد. گوشــی را برداشــتم، صــدای  کــه تلفــن مســتقیم روی می

بازجویــم بــود. بــه خــودم لرزیــدم. احــوال پرســی کــرد و پرســید: 
- خدمت تمام شد؟ 

جواب دادم: 
- نه. یک ماه دیگر... 

گفت: 
- اعلیحضــرت چنــد روز دیگــر بــرای بازدیــد بــه شــمال تشــریف می برنــد، بــرو 

بچه هــای ســابقه دار آنجــا دوربــرت نیســتند؟ 
جواب دادم: 

- نه. من تنها هستم، تازه بیشتر وقت ها هم تهرانم... 
گفت: 

- به هر صورت حواست جمع باشد... 
و خداحافظــی کــرد. مدتــی ســر جایــم خشــکم زد. خــودم را بــه رحمــان رســاندم 

و موضــوع را برایــش گفتــم. مثــل همیشــه کمــی فکــر کــرد و گفــت: 
- اگر می توانی به شمال نرو... 

فکــر خوبــی بــود. دنبــال راه حــل بــودم کــه چطــوری مرخصــی بگیــرم. بــه محــل 
خدمتــم در انزلــی تلفــن زدم تــا ســر و گوشــی آب بدهــم. اگــر جنــاب ســروان آبنار 
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رئیــس روابــط عمومــی و فرمانــده مســتقیم مــن آنجــا بــود، می توانســتم بــه بهانــه ای 
مرخصــی بگیــرم. امــا او نبــود. معاونــش بــه مــن گفــت کــه ضــد اطالعات چنــد روز 
اســت ســراغم را می گیــرد و تلفنــی را بــرای تمــاس داد. بــه ضــد اطالعــات تلفــن 
زدم و گفتــم طبــق دســتور فرماندهــی در تهــران هســتم. کســی کــه بــا مــن حــرف 
ــان  ــده ات را در جری ــا فرمان ــه بعــد برنگــردی، م ــا هفت ــی ت مــی زد، گفــت: "می توان
می گذاریــم. "از خــدا خواســته، همیــن کار را کــردم. وقتــی بــه شــمال رفتــم، متوجــه 
ــه همــه بچه هــای دانشــجو  ــد شــاه از شــمال، ب ــان بازدی ــاط در زم ــرای احتی شــدم ب
ــات  ــد اطالع ــرا ض ــد. ظاه ــاری داده بودن ــی اجب ــد، مرخص ــه بودن ــر وظیف ــه افس ک
نیــروی دریایــی صــالح را در ایــن دیــده بــود. و البتــه شــاه هــم بــه ایــن ســفر نرفــت. 

**
فشــار "مســتانه" - بــه قــول حــاج آقــا زنجانــی-ـ حالتــی کــه تا بــه آن نمی رســیدی 
از دستشــویی خبــری نبــود، وادارم می کنــد در بزنــم. بعــد از مدتــی کســی می آیــد 
ــه  ــد ک ــم. می گوی ــواب می ده ــم. ج ــه می خواه ــد چ ــت در می پرس ــان پش و از   هم
ــرای دستشــویی  ــد. ب ــرادر حمی ــد ب ــی رود. شــما صاحــب اختیاری ــد بپرســد. و م بای
رفتــن هــم بایــد از شــما کســب اجــازه کننــد. و حتمــا اجــازه داده ایــد کــه نگهبانــی 
می آیــد و مــرا می بــرد. البتــه بــا چشــم بند. در   همــان دستشــویی نجــات بخــش مثلثــی 
چشــم بند را برمــی دارم و عینــک می زنــم و خــود را در آینه هــای کــج تــاب فلــزی 
ــاد  ــم خشــکیده اســت. چشــم هایم ب ــر صورت ــم. خــون ب ــم و وحشــت می کن می بین
ــیاب  ــم. دو آس ــت می کش ــم دس ــه دندان های ــویم و ب ــم را می ش ــت. دهان ــرده اس ک
چــپ و راســت از میــان رفتــه اســت، یــک دنــدان جلــو هــم لــق می زنــد. نگهبــان بــه 
در می زنــد. وقــت دستشــویی هــم انــدک اســت. کارم را می کنــم و برمــی گردیــم 

ــر.  ــر می نویســم و خالصه ت ــم. تند ت ــه نوشــتن می کن ــاره شــروع ب ــاال و دوب ب
*

ــه آخــر رســید. تمــام وقــت در کیهــان مشــغول شــدم. حــاال  خدمــت ســربازی ب
معــاون محمــد بلــوری ســردبیر شــب بــودم. کارت پایــان خدمــت رنــگ پریــده ام 
نشــان می دهــد کــه 135۴/8/2۶ خدمــت ســربازیم تمــام شــده اســت. زندگــی نامــه 
ــم او را آزاد  ــن حــدود ه ــاً در همی ــه ای" می نویســد کــه تقریب ــای خامن ــس "آق نوی

کرده انــد. 
زمســتان کــه تمــام شــد، دعــوت نامــه جشــنواره فیلــم هنــد را بــه مــن دادنــد. اولین 
ــات را فراهــم کــردم و  ــه ســرعت مقدم ــران خــارج می شــدم. ب ــود کــه از ای ــار ب ب
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بــرای گرفتــن گذرنامــه رفتــم. جــواب منفــی دادنــد. پیــش دکتــر مصبــاح زاده رفتــم 
و موضــوع را گفتــم. پرســید: 

- خریت که نکردی؟ 
خندیدم: 

- نه آقای دکتر، می خواهم ازدواج کنم... 
گفت: 

- این خریت بد تر است.... 
شــوخی را همیشــه در آســتین داشــت. جایــی یادداشــت کــرد و گفــت کارم را 

ــد.  ــال می کن دنب
منتظــر جــواب بــودم کــه تلفــن مســتقیم ســرویس مــا زنــگ زد. بــاز هــم بازجویــم 

بــود.   همــان احوال پرســی همیشــگی: 
- کس که می کنی؟ 

جوابی رسمی دادم. او گفت: 
- حواســت باشــه. "حســن" داره میــاد طرف هــای تــو... ببیــن چــی میگــه.... ایــن 

شــماره را هــم بنویــس.... 
و شــماره تلفــن خــودش را داد. 5 رقمــی بــود و بــا 3 هــم شــروع می شــد. گوشــی 
را گذاشــتم. می لرزیــدم. خــودم را رســاندم بــه رحمــان و موضــوع را گفتــم. فکــر 
ــل  ــاز مث ــان ب ــد کجــا می رود.رحم ــد کــه ببینن ــال می کنن می کــردم "حســن" را دنب
همیشــه کمــی فکــر کــرد و گفــت: " گــوش کــن ببیــن "حســن" چــه می گویــد. بــه 

مــن بگــو تــا ببینــم چــکار بایــد بکنیــم... "
ــا  ــیدم. ام ــتر می ترس ــودم و بیش ــران ب ــم. نگ ــن کار را بکن ــت ای ــم نمی خواس دل
حــرف رحمــان را "اطاعــت" کــردم و منتظــر مانــدم. نزدیــک وقــت مالقــات 
ــن  ــر م ــی منتظ ــگاه فردوس ــوی فروش ــه جل ــت ک ــن زد و گف ــاره تلف ــن" دو ب "حس
می شــود. نمی دانــم چــه شــد کــه از علــی خدائــی هــم خواســتم بامــن بیایــد. وقتــی 
بــه پیــاده روی روبــروی فروشــگاه فردوســی رســیدیم "حســن" را دیــدم. او لحظــه ای 
بعــد غیــب شــد. هــر گــز ندیدمــش و نــه چیــزی در بــاره او شــنیدم تــا ســفر ســال 
1389 بــه آمریــکا. شــاید وقتــی دیــده بــود مــا دو نفریــم، صــالح را بــه غیــب شــدن 

دیــده بــود. 
ــهر  ــی در ش ــفری رویای ــم. س ــی رفت ــه دهل ــد و ب ــق آم ــواب مواف ــد ج ــی بع مدت
گل هــای کاغــذی، لشــکر بی پایــان فقــرا و زنــی کــه رقــص مــار می کــرد. بــزرگان 
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ســینمای جهــان بودنــد، مــی کل آنجلــو آنتونیونــی و اینگمــار برگمــان. وقتــی ایــن 
ــه  ــب اختتامی ــد. ش ــان می رون ــم از جه ــی ه ــک و در پ ــم، یکای ــطور را می نویس س
کــه از ســالن بیــرون آمدیــم، اتفاقــاً بــا هــم بودیــم. نرگــس کمــار هــم بــود. بنزهــای 
ــاز می کردنــد  شــیک ســیاه رنــگ می آمدنــد. راننده هــا پیــاده می شــدند. در هــا را ب
ــی  ــدیم، دخترک ــوار ش ــی س ــوند. وقت ــان سوارش ــا میهمان ــتادند ت ــردار می ایس و خب
ــه  ــود. ب ــب دار ب ــیاهش ت ــم های س ــو آورد، چش ــتخوانیش را ت ــت اس ــدی دس هن
انگلیســی گفــت: "گرســنه ام... "تصویــر آن دختــر همــراه باگل هــای کاغــذی دهلــی 
تــا ابــد بــا مــن مانــد. در دهلــی ســعی کــردم جایــی بــرای درس خوانــدن پیــدا کنــم. 
یــادش بــه خیــر آن زمــان احمــد میرعالیی-کــه بعد هــا قربانــی قتل هــای زنجیــره ای 
جعفرشــریعتمداری  همســر  می کــرد.  کار  ایــران  فرهنگــی  رایزنــی  در  شــد- 
)درویــش( همــکار مــا در کیهــان هــم کارمنــد ســفارت بــود. موضــوع را بــا آن ها در 
میــان گذاشــتم. آن هــا چنــد دانشــکده را پیــدا کردنــد و برایشــان نامــه نوشــتیم. وقتی 
بــه ایــران برگشــتم، جــواب یکــی از نامه هــا آمــد. بــا نامــه ســراغ دکتــر مصبــاح زاده 
رفتــم و گفتــم می خواهــم بــرای درس خوانــدن بــه هنــد بــروم. خندیــد و گفــت: 

- اینکه خریته... صبر کن بفرستمت یه جای حسابی.... 
موضوع را با رحمان مطرح کردم. اوبا رفتنم مخالفت کرد. گفت: 

- درس را همیشــه می شــود خوانــد... االن کــه شــرایط مملکــت حســاس اســت، 
نبایــد اینجــا را خالــی کنیــم.... 

ــه مســیری می اندیشــید کــه  ــه ذهنــش ب ــه اعتقــادش را می گفــت. شــاید در ت البت
ــردی  ــوم. م ــد بش ــازمان نوی ــی س ــپر دفاع ــتم س ــن می توانس ــد، م ــی می ش ــر ط اگ
انقالبــی چــون او، همیشــه بــه هــدف فکــر می کــرد. بــاز هــم "اطاعــت" کــردم، امــا 

قلبــم راضــی نبــود. 
ــاد داریــوش شــاهین  ــدار ی ــه دی ــودم کــه باهــم ب ــه ب ــه رحمــان رفت ــه خان شــبی ب

ــان  ــم. رحم بروی
مرابــه پاگردخانــه اش بــرد کــه بــه بــام می رفــت. چنــد جاســازی را بــه مــن نشــان 

داد و گفــت: 
- اگر خطری برایم پیش آمد، بالفاصله این ها را تخلیه کن... 

ــه  ــازه ب ــی ت ــد. صبح ــش آم ــد از آن پی ــی بع ــه تاریخ ــت چ ــادم نیس ــر" ی و "خط
کیهــان رســیده بــودم کــه همســر رحمــان تلفــن زد و گفــت او را گرفته انــد. بــدون 
تردیــد ســوار جیــپ کیهــان شــدم و بــه خانــه رحمــان در امیرآبــاد رفتــم. جاســازی ها 
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را یکــی یکــی خالــی کــردم، در کیســه کوچکــی ریختــم و بیــرون آمــدم. جیــپ 
کیهــان کوچــه را بــه ســمت امیرآبــاد می پیچیــد کــه دیــدم دو اتومبیــل ولــوو وارد 
ــه ســاواک اســت. حدســم  ــق ب ــا متعل ــن اتومبیل ه ــود ای ــروف ب کوچــه شــدند. مع
درســت بــود. آن هــا بــرای جســت و جوی خانــه رحمــان می رفتنــد. بــا جیــپ کیهــان 
بــه خانــه پــدرم رفتــم. کیســه را آنجــا گذاشــتم. بــه کیهــان برگشــتم. حــاال همــه از 
ــود.  ــم ب ــد. نزدیــک ظهــر تلفــن زنــگ زد. بازجوی ــر بودن دســتگیری رحمــان باخب

پرســید کــه رحمــان را می شناســم، جــواب مثبــت دادم.پرســید: 
- چه جور آدمی است؟ 

یاد حرف های رحمان افتادم: 
ــدارد کــه دیگــران فکــر کننــد مــا طرفــدار  ــرای حفــظ امنیــت هیــچ عیبــی ن - ب

شــاه هســتیم. 
 همین حرف ها را با آب و تاب به بازجو زدم. پرسید: 

- میدانی او چپی بوده؟ 
جواب دادم: 

ــن  ــن م ــود م ــار از خ ــد ب ــته... چن ــی برگش ــه کل ــدان ب ــد از زن ــی بع ــه... ول - بل
ــم...  ــه کن ــزارش تهی ــور گ ــرفت های کش ــاره پیش ــه درب ــت ک ــته اس خواس

ــی جــز نجــات  ــچ هدف ــود. هی ــده ب ــم آم ــه ذهن ــه ب ــی البداه ــا ف ــن چیز ه همــه ای
رحمــان نداشــتم. و نمی دانســتم کــه بــا ایــن کار هــم بیشــتر زیــر تــور امنیتــی رفتــه ام 
و هــم در عمــل مرحلــه عضــو گیــری در "نویــد" را بــه پایــان رســانده ام. رحمــان را 
ــال  ــازه آزاد شــده دنب ــد. معلــوم شــد کســی را کــه ت یکــی دو روز بعــد آزاد کردن
ــه  ــان رفت ــه رحم ــه خان ــپس ب ــر زده و س ــکوک س ــل مش ــه چندمح ــد. اوب کرده ان
ــود  ــر کــرده ب ــرا زده و تظاه ــای م ــش حرف ه ــی کمابی اســت. رحمــان در بازجوی
ــان آزاد  ــاهی. رحم ــم شاهنش ــه رژی ــت ب ــغول خدم ــت و مش ــت اس ــاه دوس ــه ش ک
شــدو بــه روزنامــه برگشــت. چنــد روز بعــد ســراغم آمــد. هنــوز بــه یــاد دارم وقتــی 
ــا  ــد ت ــی چن ــو می تون ــود:" ت ــا گوش هایــش ســرخ شــده ب ــا مــن حــرف مــی زد، ت ب
ــه سکســی؟ چشــمان  ــرت کــردم. رحمــان و مجل ــی؟ "حی ــدا کن ــه سکســی پی مجل
ــش  ــرای بازجوی ــا را ب ــه مجله ه ــح داد ک ــد و توضی ــن می دزی ــرمگینش را از م ش
"اســتاد" می خواهــد. "اســتاد" وقــت آزادی از رحمــان خواســته بــود برایــش ویســکی 
ــه  ــا "اســتاد" ب ــرای امتحــان رحمــان و ی ــود ب ــا روشــی ب ــرد. آی ــه سکســی بب و مجل
ویســکی و مجلــه سکســی نیــاز داشــت؟ حــاال رحمــان چنــد بطــر ویســکی اعــالء 
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ــم:  ــدم و گفت ــه سکســی می گشــت. خندی ــال مجل ــود و دنب ــه ب گرفت
- این وظیفه انقالبی را انجام می دهم... 

رحمان، جوابی داد که بعد ها معنایش را فهمیدم: 
- باالخره کارهای کثیف انقالب را هم کسی باید بکند.... 

از بچه هــای جوان تــر کــه دنبــال زندگــی بودنــد، پــرس و جــو کــردم. ســرانجام 
نشــانی یــک کیوســک را در خیابــان ویــال یافتــم. روزی بــه آنجــا رفتــم. کمــی دور 
دکــه گشــتم و ســرانجام بــا فروشــنده موضــوع را مطــرح کــردم. او کمــی بــه اطراف 
ــه  ــوی در آورد و ب ــی ب ــه پل ــد مجل ــر کیوســک چن ــه زی ــد از جعب ــگاه کــرد و بع ن
ــه روزنامــه برگشــتم. تلفنــی در انتظــارم  ــا بســته ب ــه مــن داد. مــن ب قیمــت گرانــی ب
ــه  ــودم، ب ــان زده ب ــاره رحم ــه درب ــی را ک ــت حرف های ــن خواس ــو از م ــود. بازج ب
ــن  ــا اولی ــن پیشــنهاد اســتقبال کــرد و م ــی بنویســم. رحمــان هــم از ای صــورت کتب

گــزارش را بــا هــم نوشــتیم. 
ــب  ــم، قل ــا را می نویس ــات آن روز ه ــار جزئی ــتین ب ــرای نخس ــه دارم ب ــاال ک ح
مریضــم تــاب برنمــی دارد. مــدام می نشــینم و برمــی خیــزم. آن روز هــا ماننــد 
ــی اش  ــار رحمــان حتمــاً از روح انقالب ــراد را می نوشــتم. رفت ــدی حرف هــای م مری
ــای در آورد.  ــد از پ ــن خــود را دارد. دشــمن را بای ــت. انقــالب قوانی ــه می گرف مای
ــز دارد. انقــالب کارهــای کثیــف  دشــمن را بایــد گــول زد. انقــالب کارهــای تمی
ــرا  ــاره کشــت و م ــش را می خــورد. انقــالب رحمــان را یکب دارد. انقــالب فرزندان

آرام...  آرام 
**

روزی کــه گــزارش رحمــان را بــه بازجویــم دادم، خــوب یــادم اســت. قــرار مــا 
ــی درســت  ــود. چلوکباب ــان فردوســی ب ــان در خیاب ــی ســر کوچــه کیه در چلوکباب
روبــروی خیابــان فروغــی قــرار داشــت و کبابــش معــروف بــود. بــا بچه هــای کیهــان 
ــه آنجــا می رفتیــم. بازجــو تلفــن زد و ســر ظهــر   همــان جــا قــرار گذاشــت.  زیــاد ب
وقتــی ســر قــرار می رفتــم، آمیــزه عجیبــی از تــرس و نفــرت در مــن بــود. بــا اینکــه 
گــزارش بــرای حفــظ رحمــان بــود، حــال خیلــی بــدی داشــتم. وقتــی وارد شــدم، 
ــوازم  ــوی اه ــی، بازج ــورد. سلماس ــذا می خ ــود و غ ــته ب ــزی نشس ــت می ــو پش بازج
ــو دادم.  ــه بازج ــده را ب ــپ ش ــزارش را تای ــدم. گ ــری دی ــز دیگ ــت می ــم پش را ه
می خواســتم بلندشــوم کــه رحمــان وارد شــد و ســراغ میــز دیگــری رفــت. او هــم بــا 
بســته ویســکی و مجلــه سکســی بــا "اســتاد" قــرار داشــت. بــه صحنــه ای از فیلم هــای 
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ــم کار دارم و  ــا ناهــار بخــورم. مــن گفت پلیســی می مانســت. بازجــو اصــرار کــرد ت
ــد  ــه دارن ــردم هم ــاس می ک ــدم و احس ــودم می لرزی ــردم. در خ ــرک ک ــل را ت مح
نگاهــم می کننــد و بــا دســت نشــانم می دهنــد. رحمــان هــم پشــت ســر مــن بیــرون 

ــد.  ــت هایش می لرزی ــم، دس ــه دادی ــت ک ــد. دس آم
ــود  ــوم ب ــم. معل ــی نرفتی ــه آن چلوکباب ــر ب ــدام دیگ ــچ ک ــد هی ــه بع از آن روز ب

ــد.  ــا می آین ــه آنج ــذا ب ــوردن غ ــرای خ ــترک ب ــه مش ــوران کمیت مام
**

ســال 135۴ رو بــه پایــان می رفــت، حــاال محمــد بلــوری در جــای یکــی از 
ــه  ــودم. صبــح یــک روز کــه ب معاونیــن ســردبیر می نشســت و مــن ســردبیر شــب ب
ــه شــکفته  ــان تحریری ــی در می ــدم. چــون گل ــدی ام را دی ــدم، عشــق اب ــه آم روزنام
ــه  ــق غوط ــور و عش ــت. در ش ــر می گش ــری-ـ ب ــر طاه ــردبیر ـ–امی ــاق س ــود. از ات ب
مــی زدم کــه صــدای پایــی را شــنیدم. ســرم را بلنــد کــردم. او بــاالی ســرم ایســتاده 

ــود. گفــت:  ب
- مجبورم با شما کار کنم... 

ســردبیر او را بــه جایــی فرســتاده بــود کــه خــودش نمی خواســت و مــن انتظــارش 
ــیدم. را می کش
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من  و  می بارد  باران   . است  سرد  است.  تعطیل  روز 
به سیاه  برادر حمید  به شما  نامه هشتمم  با  مجبورم  

چال برگردم.
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ــان  ــم. رحم ــان رفتی ــه خراس ــان ب ــای کیه ــی از بچه ه ــا تیم ــال 1355 ب ــز س پایی
ــم  ــک تی ــد. ی ــردم را ببین ــی م ــک زندگ ــردد و از نزدی ــران را بگ ــت ای می خواس
ــم.  ــتیم بروی ــا می توانس ــه هرکج ــود. ب ــن کار ب ــرای ای ــی ب ــش خوب ــری پوش خب
باهرکــس می شــد دیــدار کــرد. تیــم 5 نفــره ای تــدارک دیدیــم: ۴ خبرنــگار و یــک 
ــر ســایه  ــا طبــس. همــه جــا زی عــکاس. رفتیــم و خراســان را گشــتیم، از نیشــابور ت
مقتــدر عبدالعظیــم ولیــان اســتاندار خراســان بــود. بــه راســتی بــدون اجــازه او آب از 
آب تــکان نمی خــورد. روزی را بــه یــاد دارم کــه بــا اتومبیــل بــه کاخ احمــد آبــاد 
ــه  ــم. بقی ــان بودی ــه. رحمــان و مــن در اتومبیــل ولی ــرای ناهــار و مصاحب ــم ب می رفتی
بــا اتومبیــل بعــدی می آمدنــد. در بلــوار اصلــی مشــهد، دختــری می رفــت و پســری 
بــه دنبالــش بــود. ولیــان از راننــده خواســت آهســته حرکــت کنــد و مدتــی حــرکات 
پســر را زیــر نظــر گرفــت. بعــد بــا بی ســیم بــه مامــوران محافــظ گفــت: "اون پســره 
را بگیریــد و چــوب تــوی کونــش بکنیــد... "مامــوران بــه پســر یــورش بردنــد و او 
را ماننــد جنایتــکاری روی زمیــن انداختنــد. باقــر زرافشــان تمــام صحنــه را عکــس 
گرفــت. چــه شــد آن عکس هــا؟ نمی دانــم. باقــر آن عــکاس شــوخ و ماهــر هــم در 

ــه هــوا رفــت.  ــاد و دود شــد و ب ــه اش افت ــر خان ســال های جنــگ، بمبــی ب
رضــا امینــی آن پیرمــرد مــرد بلنــد قامــت و خــوش ســیمای کــرد، نماینــده کیهــان 
ــود و هنــوز هــم اگــر ســخنی پیــش می آمــد  ــود. در جوانــی تــوده ای ب در مشــهد ب
ــود. اگــر  ــه حــزب پنهــان نمی داشــت. رحمــان عاشــق همــه انســان ها ب مهــرش راب
آن انســان تــوده ای هــم بــود، مهــرش بــه او دو چنــدان می شــد. ایــن بــود کــه آقــای 
ــهد  ــای مش ــوار مصف ــه در بل ــب های دراز ک ــت. ش ــا پیوس ــه م ــه حلق ــم ب ــی ه امین
ــد  ــم، کــرد باالبلن ــه گشــت و گــذار می رفتی ــه ب ــا در شــاندیز و طرقب می گشــتیم، ی



نامه هائی به شکنجه گرم 152

ــید و گاه  ــزب می رس ــت و ح ــه سیاس ــخن ب ــب س ــاد. اغل ــق می گش ــه عش ــر شیش س
تــا صبــح ادامــه می یافــت. پیرمردمــدام تکــرار می کــرد کــه30 ســال اســت مجــرد 
ــر سیاســت، شــهر و آدم هایــش  ــه حــرام گشــوده نشــده، ب ــدش ب ــوز بن اســت و هن
ــم، گفــت:  ــه ای را از او گرفت ــای خامن وقــوف داشــت. شــبی از شــب ها ســراغ آق

ــه مشــهد برگشــته اســت. می خواهــی او را  ــت اســت آزاد شــده و ب ــی وق - خیل
ببینــی؟ 

- نشانی اش هنوز این است: گنبد سبز، کوچه فریدونی، شماره ۴؟ 
نشــانی درســت بــود. روز بعــد امینــی بــه آقــای خامنــه ای تلفــن زد، بــا هم دوســت 
بودنــد یــا آشــنا، نمی دانــم. گفت و گویشــان گــرم بــود. بعــد هــم گوشــی را بــه مــن 
ــه ای ســالم و احــوال پرســی گرمــی کــرد. گفتــم کــه می خواهــم  داد. آقــای خامن
او را ببینــم. پرســید بــا کــی هســتی؟ گفتــم. پرســید: بــه او اطمینــان داری؟ جــواب 

دادم: خیلــی. 
روز بعــد بــه خانــه آقــای خامنــه ای رفتیــم. در را حمیــد ســبزواری گشــود که حاال 
ملــک الشــعرای بیــت آقــای خامنــه ای اســت. مــا را بــه اتــاق خیلــی ســاده ای بــرد. 
صاحبخانــه درانجــا منتظرمــان بــود. دیــده بوســی کردیــم گــرم. نشســتیم. رحمــان را 
معرفــی کــردم. نخســت ایــام ســلول رابیــاد آوردیــم و بعــد. ســخن بــه سیاســت روز 
کشــید. بحــث داغ شــد و ســاعتی ادامــه یافــت. مــن گــوش می کــردم و رحمــان و 
ــد. رحمــان مثــل همیشــه آرام و محکــم بحــث  ــه هــم می پیچیدن ــه ای ب آقــای خامن
ــا  ــن و ب ــه ای هــم متی ــای خامن ــرد. آق ــه زلف هایــش می ب ــدام دســت ب می کــرد و م
لبخنــد حــرف مــی زد. ســبزواری هــم مرتــب چــای مــی آورد. بحــث تمــام شــد. بلنــد 
شــدیم بــرای خداحافظــی. وقتــی می خواســتیم راه بیفتیــم، آقــای خامنــه ای بــازوی 

مــرا گرفــت کــه بایســتم. ایســتادم. رحمــان کــه رفــت، از مــن پرســید: 
- این دوست تو کیست؟ 

گفتم: 
- معاون سردبیر کیهان... دوست نزدیک من... 

بازویم را فشار داد و باز پرسید: 
- خیلی دلم می خواهد بدانم او کیست... 

همــان جــواب را دادم. آقــای خامنــه ای خندیــد و زیــر بازویــم را گرفــت و بــا مــن 
بــه طــرف در راه افتــاد. آهســته گفــت: 

- او یکی از رهبران مهم کمونیست هاست... 
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ــد  ــا لبخن ــکان داد و ب ــم. او دســتی ت ــده بوســی مفصلــی کردی ــم، دی دســت دادی
در را بســت. کوچــه را کــه پشــت ســر می گذاشــتیم تــا بــه خیابــان برســیم، رحمــان 

ازمــن پرســید: 
- این دوست تو کیه؟ 

گفتم: 
- آخونده دیگه، با هم زندانی بودیم.. 

رحمان گفت: 
- او یکی از آخوندهای مهم طرفدار آیت اهلل خمینی است... 

دو مرد سیاسی یکدیگر را خوب شناخته بودند. 
*

روز بعــد بــه طبــس رفتیــم. هنــوز زلزلــه ویرانــش نکــرده بــود. از خانه هــای فقــر 
ــم"پ  ــرد فیل ــکان و پیرم ــم. پلی ــیش را دور زدی ــای حش ــر از گل ه ــای پ ــا باغ ه ت
مثــل پلیــکان" هنــوز زنــده بودنــد. از پیرمــرد و خرابــه مســکونیش عکــس گرفتیــم. 
ــتیم و  ــران گذش ــی وی ــم. از منزلگاه ــر را آمدی ــان کوی ــی و بی پای ــای خاک جاده ه
دوبــاره بــه مشــهد رســیدیم. در هتلــی اتــاق داشــتیم. پنجــره اش رو بــه حــرم گشــوده 
می شــد. شــبی رحمــان بــه نوشــتن و مــا بــه نــوش خــواری مشــغول بودیــم. رحمــان 
ــه نمی شــد. آن شــب نمی دانــم چــرا  ــود، امــا همــراه پیال همیشــه حریــف مجلــس ب
ــه  ــا ب ــا را برداشــتند ت ــه کــه گیالس ه ــر کــرد. بقی گیــالس کوچکــی برداشــت و پ
ســالمتی بنوشــند، یکــی از بچه هــا گیــالس بــه دســت بــه طــرف پنجــره رفــت. آن 

را بــه ســوی حــرم گرفــت و بــه طعنــه گفــت: 
-به سالمتی... 

رحمان گیالسش را زمین گذاشت و گفت: 
- نه. ما باید به آنچه مردم اعتقاد دارند، احترام بگذاریم. 

بعــد از پنجــره انبــوه زائــران را نشــان داد کــه آمــاده می شــدند تــا نمــاز بگذارنــد 
و گفــت: 

- این ها مردم کشور مایند... باید بااین ها ایران را بسازیم... 
و صدای اذان برخاست. رحمان دو اسم اعظم داشت: مردم- حزب. 

*
ــت.  ــده اس ــیل آم ــان س ــدیم در قوچ ــردار ش ــر خب ــا روزی دیگ ــان روز، ی هم
بی درنــگ بــه قوچــان رفتیــم. شــهر زیــر آب بــود. از شــهر ویــران، عکــس و 
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ــاًل  ــه مث ــم در محل ــه ای یافتی ــت خان ــه زحم ــار ب ــرای ناه ــم. ب ــه کردی ــزارش تهی گ
اعیــان نشــین شــهر. دیوار هایــش فروشکســته و تنهــا ســالن پذیرایــی اش باقــی مانــده 
بــود. بســاط را   همــان جــا گشــودیم. باقــرزر افشــان، یــادش بخیــر ســر خــم گشــود و 
روی میــز نهــاد. نــان و کالبــاس راهــم از مشــهد خریــده بودیــم. بــه ناهــار نشســتیم. 
از پنجــره شکســته دیــدم آقــای خامنــه ای دامــن عبــا بــاال زده و همــراه چنــد نفــر از 
خرابه هــای ســیل می گــذرد. بیــرون رفتــم و صدایــش زدم. دنبــال جایــی آبــاد بــرای 
ــدی زد و  ــد لبخن ــا را کــه دی ــد. بســاط م ــو آم ــارف کــردم. ت ــاز می گشــت. تع نم

ــد... " ــاز نخوانده ان ــن نم ــه ای ــا را ب ــت: "م گف
و رفت. 

ــوار  ــه دی ــد. صــدای خــش خــش. رو ب ــی می آی دارم راه مــی روم. صــدای دمپای
ــد.  ــرادر حمی ــمایید ب ــم. ش ــم بند می زن ــینم. چش می نش

- تمام شد؟ 
می گویم: 

- دندان هایم... 
- خفه شو پفیوز... 

ــدان.  ــم و درد دن ــن می مان ــد. م ــید و می بری ــتم می کش ــر دس ــته هایم را از زی نوش
می مانــم و کاغذهــای ســفید. زود تــر تمــام کنــم. تند تــر بنویســم، شــاید مــرا ببرنــد 

بــه ســلول و فکــری بــرای دندان هایــم بکننــد. 
**

ــار روی  ــد. فش ــکا ش ــور آمری ــس جمه ــر رئی ــی کار ت ــید. جیم ــال 135۶ رس س
حکومــت شــاه مــدام افزایــش می یافــت. در ایــن فضــا بــود کــه کانــون نویســندگان 
ایــران در 23 خــرداد 135۶، عمــاًل دومیــن دوره فعالیــت خــود را شــروع کــرد. حــاال 
دیگربــا ســیاوش کســرایی دوســتی گرمــی داشــتم. مــا را رحمــان بــا هــم آشــنا کــرد. 
وقتــی اولیــن شــماره "هنــر و اندیشــه" را بــه صــورت ضمیمــه کیهــان راه انداختــم، 
رحمــان مــرا بــه خانــه ســیاوش بــرد. قــرار شــد او هــم بــه مــا کمــک کنــد و مطلــب 
و شــعر بگیــرد. از طریــق ســیاوش بــا بعضــی از نویســندگان تــوده ای آشــنا شــدم. از 
ایــن مســیر بــه کانــون نویســندگان رفتــم و زیــر اعالمیه هــای اولیــه را امضــاء کــردم. 
ــت:  ــن گف ــه م ــی رود. ب ــه انگلســتان م ــان دارد ب ــر شــدم رحم ــل تابســتان باخب اوای
"بــرای یــاد گرفتــن زبــان بــه انگلســتان مــی روم. بی ســوادی خیلــی بــد اســت. مــن 
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بایــد انگلیســی یــاد بگیــرم."
پرسیدم: 

- اگر در غیاب تو از من چیزی خواستند... 
گفت: 

- از یــک تلفــن امــن بــا مــن تمــاس بگیــر... اگــر هــم دیــدی دارد خیلــی جــدی 
می شــود، خــارج شــو... 

بعــد از ســال ها فهمیــدم رحمــان بــه خاطــر زنــدان و محکومیــت یــک ســاله اش در 
ســال1350 ممنــوع الخــروج بــود، در آن زمــان ســرانجام توانســته گذرنامــه بگیــردو 
ــد. حجــت االســالم  ــرار کن ــاط برق ــا مرکــز حــزب ارتب ــا ب ــود ت ــه ب ــه خــارج رفت ب
محمــدی ری شــهری کــه بعــد از دســتگیری حــزب و بازجویی هــا و محاکمه هــا از 

جزئیــات فعالیــت نویــد و حــزب اطــالع دارد، نوشــته اســت: 
 "رحمــان هاتفــی کــه در روزنامــه کیهــان اشــتغال داشــت، اخبار و اطالعــات الزم 
را در اختیــار نویــد قــرار مــی داد. وی بــه علــت تخصــص بــاال در امــور مطبوعاتــی، 
ــا اســتفاده  ــه عهــده داشــت. وی در ســال 135۶ ب ــد ب ــن نوی نقــش مهمــی در تدوی
ــا مســئوالن  ــی ب ــا مســافرت کــرد و در آنجــا تماس های ــه اروپ ــان ب ــیه کیه از بورس
حــزب برقــرار نمــود و عــالوه بــر ایــن، چنــد بــار بــرای دیــدار بــا رهبــران حزبــی بــه 

برلیــن شــرقی مســافرت کــرد." )خاطــره هــا- جلــددوم- ص 9( 
رحمــان رفــت و مــن در نگرانــی مانــدم. مــدام می ترســیدم از مــن چیــزی 

بخواهنــد. امــا، تــا لحظــه ای سرنوشــتی ســراغم را نگرفتنــد. 
در برلیــن شــرقی، رحمــان وکیانــوری داشــتند در بــاره مــن تصمیــم می گرفتنــد. 
در زمســتان 13۶7 کــه چنــد مــاه بــا کیانــوری در یــک بنــد بودیــم، از زبان او شــنیدم 
در تابســتان 135۶ چــه اتفاقــی افتــاده اســت: "وقتــی رحمــان بــه برلیــن آمــد، مطــرح 
ــو احتمــال نفــوذ در ســاواک  ــرای ت ــده ب ــا اســتفاده از وضــع پیــش آم کــرد کــه ب
ــه تلــخ شــهریاری تکــرار  ــودم. نمی خواســتم تجرب وجــوددارد، اول مــن مخالــف ب
شــود. امــا رحمــان گفــت کــه از تــو مطمئــن اســت. و بعــد هــم اگــر تــو پیشــنهاد را 
قبــول نکنــی، بــه کــس دیگــری مراجعــه می کننــد و مرکــز نویــد بــه خطــر جــدی 
می افتد."بعــد هــم خندیــد و گفــت: "حتــی در مــورد زن گرفتنــت بــا رحمــان 

صحبــت کردیــم و بــه نظــر موافــق رســیدیم. "
**

زندگــی ادامــه داشــت. بــرای اولیــن بــار رفاهــی نســبی داشــتم. غــرق کار روزنامــه 
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نــگاری بــودم. می نوشــتم و می خوانــدم. ارتبــاط دائــم تلفنــی بــا رحمــان راازدســت 
ــه ســینما  ــم ب ــا ه ــی ب ــر می شــد. گاه ــم عمیق ت ــا عشــق ابدی نمــی دادم. دوســتی ام ب
و میهمانــی می رفتیــم، امــا احســاس می کــردم اگــر درخواســت ازدواج کنــم، 
ــاز هــم  ــروم. ب ــه فکــر افتــادم از ایــران ب ــار دیگــر ب ــود. ب پاســخش منفــی خواهــد ب
ســراغ دکتــر مصبــاح زاده رفتــم. بــدون کمــک مالــی او امــکان نداشــت بتوانــم برای 
درس خوانــدن بــروم. خواهــرم هــم هنــوز تحــت سرپرســتی مــن بــود. دکتــر خیلــی 

ســریع مخالفــت کــرد. گفــت: 
ــم و  ــن می مان ــد... م ــد بروی ــم می خواهی ــما ه ــت... ش ــه نیس ــی ک ــای هاتف - آق

ــای ســردبیر...  آق
دکتــر بــه عــادت همیشــگی اش، بلنــد شــد. دســتش را بــه پشــتش زد و کمــی راه 

رفــت. بعــد گفــت: 
- البتــه انتخــاب بــا خــود شماســت... می توانــی بــا خــرج خــودت بــروی، امــا اگــر 

مانــدی بایــد وضعیــت ات تغییــر کنــد... بروی بــاال... 
منظــورش ایــن بــود کــه مــن در کنــار محمــد بلــوری قــرار بگیــرم. او حــاال بعــد از 
رفتــن تقــی ثقفــی و رحمــان تنهــا معــاون ســردبیر بــود. از اتــاق دکتــر نا امیــد بیــرون 
ــکان نداشــت.  ــم ام ــم می کــرد. رفتن ــدام در عمــق وجــودم نگران ــزی م ــدم. چی آم
پولــی بــرای ایــن کار نداشــتم. چنــد روز بعــد، مــن در کنــار بلــوری، دومیــن معــاون 

امیــر طاهــری بــودم. 
ــه ســفر  مــرداد مــاه 135۶ بــود کــه امیــر طاهــری همــراه هویــدا نخســت وزیــر ب
یونــان رفــت. اداره روزنامــه بــه عهــده بلــوری و مــن افتــاد. علیرضــا فرهمنــد، دبیــر 
ــای  ــم گیریه ــم در تصمی ــه ه ــل تحریری ــد و عاق ــرد خردمن ــی و م ــرویس خارج س
مهــم کمکمــان می کــرد. چقــدر دلــم بــرای ایــن دو نفــر و آن روز هــا تنــگ شــده 
اســت. فضــای عمومــی جامعــه، خبــر از تغییــر دولــت و برکنــاری امیــر عبــاس هویدا 
مــی داد. خبــر یــک روزنامــه عربــی هــم شــایعه را قوت بیشــتری بخشــید. "روزشــمار 
ــرداد 135۶  ــه روز 8 م ــر را ک ــی- آن خب ــر عامل ــر باق ــته دکت ــران"- نوش ــخ ای تاری
ــام القبــس  ــه ن ــی ب ــد: "یــک روزنامــه کویت ــن نقــل می کن منتشــر شــده اســت، چنی
شــایعه تغییــر دولــت را در ایــران جــدی و واقعــی تلقــی کــرده و اضافــه نمــود امیــر 

عبــاس هویــدا بــه زودی جــای خــود را بــه هوشــنگ انصــاری خواهــد داد." 
بالفاصله تیتری نوشتم و به فرهمند نشان دادم: 

- هویدا استعفاء داد. 
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فر همند "داد" را خط زد و نوشت "کرد" و گفت: 
- استعفاء می کنند، نمی دهند... 

ــگاه دارد.  ــو ن ــوی کش ــد و ت ــیاه بچین ــروف8۴ س ــز آذری باح ــر را دادم پروی تیت
آمــاده انتشــار مهم تریــن خبــر روز بودیــم. دم غــروب، تلفــن روی میــزم زنــگ زد. 

دکتــر مصبــاح زاده بــود. گفــت: 
- وقت دارید جناب رئیس؟ 

ــر  ــاق دکت ــه ات ــت. ب ــاده اس ــی افت ــت اتفاق ــر می گف ــن دکت ــتقیم و لح ــن مس تلف
ــت:  ــدم، گف ــا وارد ش ــم. ت رفت

- حاال نخست وزیر عوض می کنی.... 
گفتم: 

- اعلیحضرت عوض می کنند... 
ــر رســیده اســت.  ــه دکت ــر اول ب ــر درســت کــردن تیت ــی خب ــدم کــه از جای فهمی

گفــت: 
- نخست وزیر نمی روند... 

گفتم: 
- می روند.... 

گفت: 
- من سناتور مملکتم خبر ندارم. تو از کجا می دانی...؟ 

مــی دانســتم دکتــر از هویــدا دل خوشــی نــدارد و از رفتــن او خوشــحال می شــود. 
نمی دانــم ســر چــه چیــزی بــا هــم اختــالف داشــتند. گفتــم: 

- من خبر ندارم.. ما روزنامه نویسیم... بو می کشیم... 
دکتــر نشســت. بــرای خــودش و مــن بــا آرامــش تمــام چــای درســت کــرد. معلوم 
بــود دارد فکــر می کنــد. چــای کیســه ای را مثــل همیشــه فقــط یــک بــار تــوی آب 

جــوش فنجــان خــودش زد و گفــت: 
- شرط می بندی؟ 

- بله... 
دستش را جلو آورد و گفت: 

- اگــر نخســت وزیــر عــوض شــد، مــن می دانــم چــکار کنــم. امــا اگــر نشــد قــول 
ــر  ــرای باال ت ــرای مــن آورده ب ــر را ب ــی... کســی کــه خب ــده از ایــن خریت هــا نکن ب

ــرد...  ــم می ب ه
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دســت دادیــم. چایــی خوردیــم و بیــرون آمــدم. دو ســه روز بعــد امیــر طاهــری از 
ســفر برگشــت. ســوخته از آفتــاب مدیترانــه و شــادان. تــا رســید بــه اتــاق ســردبیری 

رفــت و مــرا صــدا زد. بــه اتاقــش رفتــم. بلنــد بلنــد خندیــد و گفــت: 
- چند روز ما رفتیم سفر، نخست وزیر عوض کردید... 

گفتم: 
- اعلیحضرت عوض می کنند. ما هم حسب وظیفه تیتر را آماده کردیم... 

امیر طاهری دست هایش را به پشت سرش گره زد و گفت: 
- روی دریــا ســوار کشــتی تفریحــی بودیــم کــه خبــر را بــا آقــای هویــدا شــنیدیم 

و قــاه قــاه خندیدیــم.... 
ســاعت ۶ بعــد از ظهــر روز 15 مــرداد 135۶ در خانــه بــه اخبــار تلویزیــون نــگاه 
می کــردم کــه برگــه ای بــه دســت گوینــده دادنــد. چنــد ثانیــه بــه برگــه خیــره شــد و 
خبــر را بــا نابــاوری اعــالم کــرد: " امیــر عبــاس هویــدا... پــس از 12 ســال و ۶ مــاه و 
11 روز نخســت وزیــری اســتعفاء داد..." ظاهــراً تلویزیــون علیرضــا فرهمنــد نداشــت 
کــه "داد" را بکنــد "کــرد". بالفاصلــه خــودم را بــه روزنامــه رســاندم. تــا بــه تحریریــه 
رســیدم، اول امیــر طاهــری آمــد و بعــد دکتــر مصبــاح زاده. امیــر طاهــری بــه اتــاق 
ســردبیررفت. دکتــر کتــش را روی شــانه انداختــه بــود، ســوت زنــان بــه طــرف مــن 
می آمــد. دســتش را دراز کــرد بــرای دســت دادن. جایــزه ام مشــتی ســکه بــود. چنــد 
ســال بعــد کــه پاکســازی شــدیم، ســکه را فروختیــم و روی وام بنــی صدر گذاشــتیم 

و بــه عنــوان پیــش قســط خریــد خانــه دادیــم. 
*

 امیــر طاهــری هنــوز ســردبیر بــود کــه دعــوت نامــه ســفارت انگلســتان را بــه مــن 
داد. دولــت انگلســتان می خواســت در ســال 1357 جشــن بــزرگ هنــری در تهــران 
برگــزار کنــد و مســئوالن هنــری مطبوعــات کشــور را دعــوت کــرده بــود تــا بــرای 
برنامــه ریــزی از آن هــا کمــک بگیــرد. کیهــان هــم مــرا معرفی کــرده بود. یــک روز 
آفتابــی کــه بــه بــاغ ســفارت انگلســتان در خیابــان فردوســی رفتــم، فکــرش را هــم 
نمی کــردم کــه روزی ایــن ســفر عــادی دســتمایه شــکنجه ام تــا حــد مــرگ شــود. 
مســئوالن هنــری روزنامه هــای کیهــان انگلیســی، اطالعــات، آینــدگان و رســتاخیز 

هــم بودنــد. خانمــی هــم از خبرگــزاری پــارس در جمــع مــا حضــور داشــت. 
ــا  ــمی و ب ــه رس ــتقبالی نیم ــا اس ــا را ب ــم. م ــدن بودی ــی در لن ــد همگ ــد روز بع چن
اتومبیل هــای تشــریفات ســیاه رنــگ بــه یکــی از گران تریــن هتل هــای لنــدن 
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ــروه  ــزو گ ــم ج ــات ه ــه اطالع ــری روزنام ــر هن ــی، دبی ــواد مجاب ــر ج ــد. دکت بردن
ــل ســمتم در  ــه دلی ــودم ب ــر ب ــرا کــه از همــه اعضــای گــروه جوان ت ــا م ــود، ام ــا ب م

ــناختند.  ــروه می ش ــس گ ــوان رئی ــه عن ــه ب روزنام
روز هــا بــه بازدیــد از موزه هــا می گذشــت. شــب ها بــه تماشــای رقــص و شــنیدن 
موســیقی می رفتیــم. هنــگام نوشــتن ایــن کتــاب، وقتــی بــه دنبــال یادهــای گمشــده 
ــه ام  ــاره خان ــن ب ــارت چندی ــفر از غ ــای آن س ــدم عکس ه ــه ش ــتم، متوج می گش
جــان ســالم بــه در برده انــد. در یکــی از عکس هــا، تیــم مــا جــوان و خنــدان مقابــل 
ــدار از قصــر  ــه دی ــا را ب کاخ باکینگهــام ایســتاده اســت.   همــان روزی اســت کــه م
ــی  ــر مجاب ــا دکت ــادم هســت ب ــم. ی ــود را امضــاء کردی ــر یادب ــان دفت ــد و در پای بردن
چقــدر خندیدیــم، وقتــی کــه اول بــه انگلیســی و بعــد بــه فارســی در دفتــر یادبــود 

نوشــتیم: "مــرگ بــر ملکــه... "
چنــد ســال بعــد مجبــور شــدم اعتــراف کنــم در   همــان زمــان به اســتخدام ســازمان 
جاسوســی انگلســتان در آمــده ام. دیــداری هــم از رادیــو بی بــی ســی کردیــم. چنــد 
ــی  ــه بی ب ــاره ب ــرای دیــدن دوســتی دوب ــد ســال ب ــاه پیــش کــه بعــد از ســی و چن م
ــده  ــکیل پرون ــرای تش ــا ب ــه بعد ه ــداری ک ــادم و دی ــاد آن روز افت ــم، ی ــی رفت س

جاسوســی بــه کار آمــد. 
*

ســفر کــه تمــام شــد، بــه خانــه رحمــان رفتــم. دو هفتــه آنجــا مانــدم. قصــد داشــتم 
ــم  ــت را یافت ــاب فروشــی کول ــد کت ــم. روز بع ــر طــور هســت در انگلســتان بمان ه
ــه  ــا، از جمل ــورهای دنی ــه کش ــیون هم ــریات اپوزیس ــا و نش ــدن کتاب ه ــه در لن ک
ایــران را می فروخــت. دو قفســه را بــه نشــریات فارســی اختصــاص داده بــود. چنــد 
کتــاب مربــوط بــه حــزب تــوده و نشــریات حزبــی از جملــه دنیــا را خریــدم. وقتــی 
ــد  ــم، دو جــوان کــه آنجــا ایســتاده بودن ــول کتاب هــا را حســاب کن می خواســتم پ
و ضمــن صحبــت مــرا زیــر نظــر داشــتند، ســراغم آمدنــد. بــه مــن اعتــراض کردنــد 

ــم:  ــوده را می خــرم. گفت ــن ت ــای حــزب خائ کــه چــرا کتاب ه
- فقط می خواهم مطالعه کنم... 

ــدم و  ــوده ای را می دی ــریه ت ــاب و نش ــه کت ــود ک ــار ب ــن ب ــم اولی ــتی ه ــه راس ب
ــزی کــه توجهــم را جلــب کــرد عکس هــای  ــن چی ــادم هســت، اولی ــدم. ی می خری

ــود.  ــد زاده ب ــر محم ــده و صاب ــف رزم دی آص
آن ها جواب دادند: 
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ــارزه مســلحانه راه  ــط مب ــن اســت و فق ــوده خائ ــه الزم نیســت. حــزب ت - مطالع
ــران اســت.  نجــات ای

ــرق زد.  ــه آمــدم. رحمــان کتاب هــا را دیــد و چشــم هایش ب ــه خان ــا کتاب هــا ب ب
ماجــرای گفت و گــو بــا جوان هــا را هــم برایــش گفتــم. رحمــان بــا شــور همیشــگی 
ــوده  ــزب ت ــکارا از ح ــار آش ــن ب ــرای اولی ــت و ب ــی پرداخ ــات چریک ــه رد نظری ب
ســخن گفــت. تصویــری آرمانــی از خســرو روزبــه داد، او را ســمبل حــزب خوانــد. 
در رابطــه مــراد و مریــدی مــا، حــرف رحمــان برایــم حجــت بــود. نیــاز بــه اندیشــه 
نداشــت. البتــه مــن هــم نــه اندیشــه را داشــتم ونــه ســوادش را. از حــزب چیــزی جــز 
ــه  ــد. ب ــه می ش ــه خالص ــان در روزب ــرای رحم ــزب ب ــتم. ح ــای او نمی دانس حرف ه
گمانــم او همیشــه زیــر ســایه روزبــه زیســت و ســرانجام بــا کشــتن خــود کوشــید در 

دوران شکســتی دیگــر، روزبــه دیگــر ی خلــق کنــد. 
ــم  ــان گفت ــه رحم ــم می گشــتم. ب ــرای اجــاره ه ــه ب ــال خان ــا دنب ــان روز ه در   هم
ــم، در  ــتفاده کن ــت اس ــن فرص ــد دارم از ای ــردم. قص ــران برگ ــه ای ــم ب نمی خواه
ــا  ــرد ت ــه کار بگی ــوذ خــود را ب ــم. از او خواســتم نف ــم و درس بخوان انگلســتان بمان

ــت:  ــرد و گف ــت ک ــان مخالف ــرم. رحم ــورس بگی ــان ب ــم از کیه بتوان
ــم.  ــران بمانی ــل ای ــد در داخ ــا بای ــت. م ــزرگ اس ــوادث ب ــتانه ح ــران در آس -ای

ــردم.  ــرعت برگ ــم بس ــم می خواه ــودم ه خ
بــه او توضیــح دادم کــه هــر تلفــن بازجــو مــرا تــا حــد جنــون می بــرد و احســاس 

می کنــم ســاواکی شــده ام. خندیــد و گفــت: 
-احساســات بــه درد انقــالب نمی آیــد. انقــالب نیــاز دارد کــه در اردوگاه دشــمن 

کســانی را داشــته باشــد. مــن هــم از جزئیات کارهــای توباخبــرم... 
راســتش خــوب متوجــه منظــور او نمی شــدم. نفــوذ کالم او که بخــش ماجراجوی 
شــخصیت مــرا هــم زنــده می کــرد، ســبب شــد از مانــدن منصــرف شــوم. رحمــان 
ــم  ــم و بگوی ــت کن ــاح زاده صحب ــر مصب ــا دکت ــردم، ب ــر برگ ــت زود ت ــرار داش اص
وجودرحمــان درکیهــان ضــروری اســت. بعد هــا دانســتم بازگشــت فــوری رحمــان 
درخواســت رهبــری حــزب و براســاس ایــن تحلیــل بودکــه کشــور بســوی حــوادث 
سرنوشــتی مــی رود. مــن کــه می خواســتم بمانــم، حتــی زود تــر از موعــد برگشــتم. 
بحــران بــرق، ســرکوب تجمــع رهبــران جبهــه ملــی در کاروانســرا ســنگی، تظاهرات 
و اعتصابــات متعــدد کارگــری بــه ویــژه تظاهــرات کارگــران جهــان چیــت، اولیــن 
جرقه هایــی بــود کــه ایــران را بــه ســوی انقــالب می بــرد. بــه دکتــر مصبــاح زاده کــه 
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ماننــد همیشــه مســلط بــر اوضــاع روز، حرف هایــم را شــنید گفتــم: 
- در این شرایط حساس روزنامه به رحمان احتیاج دارد... 

گفت: 
ــت  ــرار داش ــودش اص ــودم. خ ــف ب ــان مخال ــن رحم ــا رفت ــم ب ــن از اول ه - م

ــی؟  ــش کن ــی راضی ــو می توان ــاال ت ــرود... ح ب
گفتم: 

- من تلفن می کنم و اوضاع را می گویم... شما هم تلفن بزنید.... 
چنــد روز بعــد از بازگشــت رحمــان معلــوم شــد، دکتر مصبــاح زاده هم محاســبات 

خــودش را داشــته و حضــور رحمــان در آن لحظــه ضروری بوده اســت. 
شــب کــه بــه رحمــان تلفــن زدم، گفــت دکتــر بــه او تلفــن زده و او بــه ســرعت 

بــه ایــران بــاز خواهــد گشــت. و رحمــان بازگشــت. 
دیگــر رفــت و آمــدم بــه خانــه رحمــان مرتــب شــده بــود. در خانــه او بــود کــه 
بــا بچه هایــی آشــنا شــدم کــه بعد هــا بیشترشــان حزبــی شــدند. ســعید آذرنــگ کــه 
اعــدام شــد، همســرش گیتــی مقــدم کــه بعــد از ســال ها زنــدان بــا گیســوانی ســپید به 
آغــوش مــرگ رفــت. فاطمــه مدرســی کــه مــا فردیــن صدایــش می زدیــم و صــدای 
خنــده اش و خبــر اعدامــش تــا هســتم، بــا مــن اســت. او تنهــا زن تــوده ای بودکــه بــا 
فرمــان ویــژه آیــت الــه خمینــی اعــدام شــد. نیــاز یعقــوب شــاهی همســرش، شــاعر 
و مترجــم و مــردی ســراپا نشــاط و شــوخی کــه مــا نیازعلــی صدایــش می زدیــم و 

ــم زد.  ــش رق ــن سرنوشــت ها را برای زندگــی تلخ تری
ــان  ــدا رحم ــدم. ابت ــنا ش ــد" آش ــریه "نوی ــه بانش ــود ک ــا ب ــت و آمد ه ــن رف در ای
یــک نســخه بــرای خوانــدن بــه مــن مــی داد. بعــد، زمانــی کــه نشــریه منتشــر می شــد، 
بســته آن را در کشــوی میــزم می یافتــم. در خلــوت بــازش می کــردم. یــک نســخه 
ــی  ــوالً یک ــز، معم ــر پروی ــادش بخی ــم. ی ــز آذری می انداخت ــوی پروی ــوی کش را ت
ــر  ــتیم. آخ ــی را می بس ــات الی ــم صفح ــا ه ــب ها ب ــی زد. ش ــم م ــد صدای دو روز بع
شــب ها اغلــب مــا دو نفــر در تحریریــه تنهــا می ماندیــم. وقتــی پرویــز آخــر شــب ها 
ــراغش  ــد. س ــد بگوی ــه می خواه ــتم چ ــی زد، میدانس ــم م ــزش صدای ــت می از پش
ــت:  ــرد و می گف ــت، دود می ک ــب داش ــر ل ــه زی ــه همیش ــیگارش را ک ــم. س می رفت

- تازه رسیده... نمی خواهی؟ 
بعد کشویش را باز می کرد و نوید را نشانم می داد. می خندیدم و می گفتم: 

- اهل این چیز ها نیستم پرویز... دنبال زندگیم... 
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بعد هــا "بــه ســوی حــزب" و کتاب هــای مارکسیســتی را هــم کــه بــا چــاپ ریــز 
ــه مــن مــی داد، برایــش می گذاشــتم. در خاطــرات  ــه ایــران می رســید و رحمــان ب ب
ــروف  ــتی باح ــیک مارکسیس ــار کالس ــاپ آث ــه چ ــنیدم ک ــی ش ــرز بقای ــر فریب دکت
ــه  ــون ب ــیوه های گوناگ ــا ش ــان ب ــپس ارسالش ــتی و س ــذ پوس ــز روی کاغ ــیار ری بس

ایــران، ابتــکار او بــوده اســت. 
دکتــر بقائــی بــا انقــالب بــه ایــران برگشــت. جــزو نادرکســانی بــود کــه توانســت 
ــم،  ــطور را می نویس ــن س ــه ای ــود. وحاالک ــی ب ــال زندان ــزد. 12 س ــرگ بگری از م
ــدان باســرطان  ــه وباچنــگ و دن ــد. دالوران ــاد داده ان ــه ب خاکســترش را در کوه هــا ب
ــش  ــه بالین ــبزفرانکفورت ب ــای س ــرگ بابچه ه ــش ازم ــک روز پی ــد. ی ــون جنگی خ
ــب  ــدن عق ــش دی ــن آرزوی ــود. آخری ــته ب ــا بس ــن بچه ه ــه ای ــدی ب ــه امی ــم. چ رفتی

ــود.  نشــینی خامنــه ای پیــش از مــرگ ب
انقــالب کــه شــد و همــه چیــز روشــنی گرفــت، پرویــز مــرا بــه کنــاری کشــید. 

ــت:  ــک گف ــر از اش ــم های پ ــا چش ــید و ب ــم را بوس صورت
-ای مادرقحبــه، همیشــه دلــم می خواســت بدانــم چــه کســی نویــد راتــوی 

می انــدازد....  مــن  کشــوی 
ــا  ــردم. ب ــودم، می ب ــد ب ــان را بل ــانی خانه هایش ــه نش ــای ک ــرای بچه ه ــد راب نوی
جیــپ کیهــان می رفتــم. نویــد را کــه در پاکــت گذاشــته بــودم بــه صنــدوق نامه هــا 
ــا پســت پخــش  ــا ب ــه نوید ه ــر در آپارتمانشــان می گذاشــتم. بقی ــا زی ــم ی می انداخت
کــردم، درســت   همــان طــور کــه رحمــان در مقدمــه مجموعــه نویــد نوشــته اســت. 
ــا خواهــرم زندگــی می کــردم. وقتــی او   هنــوز در کوچــه کیــکاوس قلهــک و ب
ــای  ــا را یکــی یکــی روی پاکت ه ــه دســت می کــردم. آدرس ه ــود، دســتکش ب نب
پســتی می نوشــتم، نویــد را تویشــان می گذاشــتم و در آن هــا را می بســتم. بعــد همــه 
ــان می شــدم و  ــپ کیه ــی ســوار جی ــم. در فرصت ــوه می ریخت ــک پاکــت می را در ی

ــم.  ــهر می انداخت ــف ش ــاط مختل ــتی در نق ــای پس ــا را در صندوق ه نوید ه
**

ــیاوش  ــه س ــه درخان ــن جرق ــید. اولی ــروف رس ــعر مع ــبهای ش ــا، ش ــن فض در ای
ــق  ــال مواف ــان کام ــت. رحم ــان را می خواس ــیاوش نظررحم ــد. س ــرائی زده ش کس
بــود. قــرار شدســیاوش بطورآشــکار و رحمــان بــه شــیوه خــودش تــالش کننــد تــا 
ــد.  ــم بیاورن ــری را گرده ــخصیت های هن ــون و ش ــی کان ــای سیاس ــه جریان ه هم
ــی آورد.  ــم م ــه را فراه ــون، بیشــترین زمین ــر اول کان ــوان دبی ــن بعن ــه آذی حضــور ب
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ــن نقــش  ــب کــرد. م ــن را جل ــه آذی ــق ب ــه نظــر مواف ســیاوش کســرائی اول ا زهم
رابــط رحمــان- ســیاوش را بعهــده گرفتــم. رابطــه بســیا رخوبــی هــم بــا شــمس آل 
احمــد، اســالم کاظمیــه و طاهــره صفــار زاده داشــتم. بابچه هــای جــوان کانــون هــم 
ــت.  ــه می رف ــت صحن ــه پش ــد ب ــان بای ــه رحم ــل همیش ــدیم. مث ــع می ش ــدام جم م
هنــگام نــگارش ایــن کتــاب در خاطــرات علــی خدائــی خوانــدم کــه او هــم بــرای 
گشــودن راه توافــق بادکتــر علــی اصغــر حــاج ســید جــوادی، بــه همراهــی رحمــان 
خوانــده شــده اســت. راه دشــوار توافــق و جلــب اکثریــت قریــب بــه اتفــاق نیروهــای 
درون کانــون بــه نتیجــه رســید، شــب های شــعر در مهرمــاه 135۶ شــکل گرفــت و 
بــه حادثــه ای تاریخــی تبدیــل شــد. در تمــام ایــن مــدت، ســیاوش مــرا در جریــان 
اخبــار و مســائل می گذاشــت. موضــوع را بــه رحمــان منتقــل می کــردم. او راه حــل 
ــت.  ــش می رف ــال انجام ــردم و او بدنب ــل می ک ــیاوش منتق ــه س ــن ب ــت. م را می جس
ــه ای  ــی گوش ــی خدائ ــراه عل ــد و هم ــان می آم ــعر، رحم ــب های ش ــی ش د ر تمام
می ایســتاد. مــن مــدام در پشــت صحنــه توفانــی حضــور داشــتم وهــرگاه الزم می شــد 
ــم. دو  ــط وحضــور رحمــان اســتفاده می کردی ــه اشــاره ســیاوش از اندیشــه و رواب ب
ــازه  ــا رودی ت ــی موســوی گرم ــن روش حــل و فصــل شــد. عل ــه ای ــه مهــم ب حادث
ــود. تقریبــا گمنــام بــود، دیــدگاه مذهبــی داشــت کــه در  ــدان بیــرون آمــده ب از زن
ــر  ــت حاض ــراض جمعی ــا اعت ــت ب ــن می رف ــم ای ــد. بی ــس می ش ــم منعک ــعرش ه ش
روبــرو شــود کــه هــر شــب انبوه تــر می شــدو یکســره در قبضــه چــپ بــود. اصــرار 
گــروه آل احمــد- طاهــرزاده بــرای حضــور او ومخالفــت بچه هــای چــپ تنــد، بــاال 
گرفــت. مــردم مشــتاق منتظــر بودنــد و پشــت صحنــه نبــرد بــه اوج رســید. داســتان 
رابــرای رحمــان گفتــم و او راه حلــی مشــگل گشــا داد کــه در اجــرا هــم موفــق از 
کار درآمــد. ســیاوش کســرائی، همــراه سعیدســلطانپور و موســوی گرمــارودی بــه 
بــاالی صحنــه رفــت. دســت هــر یکــی را بــا یــک دســتش گرفتــه بــود. ســیاوش از 

بلنــدای اعتبــار و پذیــرش، گفــت: 
- می خواهم دو شرزه شیر را معرفی کنم، هردو از زندان امده اند و تازه... 

ســعید ســلطانپور شــناخته بــود و شــاعر انقالبــی قهرمــان و در ســایه اعتبار ســیاوش 
و محبویــت او موســوی گرمــا رودی هم شــعرخواند. 

ــان  ــس در زم ــود هرک ــرار ب ــد. ق ــیر می غری ــون ش ــعید چ ــه، س ــت صحن در پش
معینــی شــعر بخوانــد و یاســخن بگویــد. ســعید می گفــت تــا وقتــی مــردم بخواهنــد 
شــعر می خوانــم. قــرار بــود همــه در چهارچــوب اعتــراض بــه سانســور و خواســت 
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آزادی بماننــد، ســعید می خواســت شــعرهای انقالبــی اش را یکســره بخوانــد. 
ســرانجام توافــق شــدکه ســعید چنــد شــعر بخوانــد و شــعرهای خیلــی تنــد را کنــار 
ــد.  ــروش درآم ــه خ ــت ب ــد و جمعی ــد. خوان ــه ش ــاالی صحن ــر ب ــعید ب ــذارد. س بگ
ــد.  ــودو می خوان ــده ب ــام ش ــش تم ــد. وقت ــر می خوان ــد و تند ت ــدام می خوان ــعید م س
می توانســت ســاعت ها بخوانــد و برنامــه زمــان بنــدی شــده بهــم می ریخــت. پشــت 
ــرد. راه  ــر نک ــتادند، ثم ــام فرس ــه پی ــود. هرچ ــی ب ــران غوغائ ــات دبی ــه د رهی صحن
حــل را ســرانجام رحمــان از گوشــه حیــاط بمــن گفــت و از طریــق ســیاوش منتقــل 
شــد: " تنهــا بــه آذیــن می توانــد. چــاره ای نیســت. بایــد بــه صحنــه بــرود و از ســعید 

بخواهــد... "
ــه  ــی ب ــناخت. وقت ــوب می ش ــش را خ ــکنجه و زندان ــن ش ــق دیری ــان رفی رحم
آذیــن بــا دســتی کــه  د رخالــی کــت خاکســتری تــاب می خــورد بــه صحنــه رســید، 

ســعید بــه احتــرام او شــعرش ر ا تمــام کــرد. 
ــداد  ــن روی ــه انعــکاس ای ــه را ب ــری آخــر هفت در کیهــان، کوشــیدیم صفحــه هن
اختصــاص دهیــم. ســردبیر شــب و مســئول صفحــات هنــری مــن بــودم. بــه ســردبیر 
ــن  ــار چنی ــا انتش ــارم ب ــالف انتظ ــر خ ــری ب ــر طاه ــن کا ررا دادم. و امی ــنهاد ای پیش
ــم کا  ــام ه ــه تم ــک صفح ــد ی ــت: "می توانی ــی گف ــردو حت ــت ک ــه ای موافق صفح
ــته  ــب بس ــه ش ــی را ک ــات الئ ــردبیر صفح ــوال س ــم... "معم ــن ببین ــا م ــد.... ام رکنی
ــردم.  ــگ می ک ــا او هماهن ــروری راب ــم و ض ــائل مه ــط مس ــد و فق ــد، نمی دی می ش
ــن  ــم در ای ــان ه ــه بیشترش ــری ک ــای هن ــک بچه ه ــا کم ــام را ب ــه تم ــک صفح ی
شــب ها فعــال بــود نــد درســت کردیــم. نمونــه صفحــه را بــه ســردبیر دادم و منتظــر 
جــواب او شــدم. ســردبیر صفحــه را کــه برگردانــد، دیــدم بــا کمــی تغییــر و یــک 
مقدمــه چنــد خطــی، ماهیــت صفحــه دیگــر شــده اســت و دیگــر انتشــارش بســود 
کانــون نیســت .تنهــا  بــا کمــک رحمــان بــود کــه امیــر طاهــری قبــول کــرد، انتشــار 
ــن  ــه م ــم، رابط ــعر ه ــب های ش ــداز ش ــت. بع ــان نیس ــود کیه ــه س ــه ب ــن صفح ای
ــی رحمــان خطــر را از  ــم توانســتم باراهنمائ ــواردی ه ــود. درم ــرار ب ــر ق ــون ب باکان
اعضــای هیــات دبیــران کانــون دورکنــم ود رجــای دیگــری ازایــن کتــاب نوشــته ام. 

سالها بعد در غربت دیدم همه این تاریخ را کسانی دیگرگونه نوشته اند. 
***

غــروب یــک روز دکتــر مصبــاح زاده، رحمــان، علیرضــا فرهمنــد و مــرا خواســت. 
بــه اتــاق دکتــر رفتیــم. دکتــر گفــت نخســت وزیــر قبلــی آقــای طاهــری را 
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ــز  ــود، پســر هایش ایــرج و پروی ــر ایــن ب ــه. تصمیــم دکت می خواســت و آمــوزگار ن
مصبــاح زاده بعنــوان ســردبیر مشــغول کار شــوند. دکتــر همانطــو رکــه داشــت بعادت 
زمــان  اتخــاذ تصمیمــات بــزرگ بــا قدم هــای کوتــاه در اتاقــش راه می رفــت، حــر 

ف آخــر را زد: 
- دو تامیــز می گذارنــد بــرای ایــرج وپرویــز. نمی خواهــم نخســت وزیر هــا 

ــد.  ــوض کنن ــه را ع ــردبیر روزنام س
در ســکوت بــه هــم نــگاه کردیــم. دکتــر   همــان پرســش مــا را حــدس زده بــود که 
د رگفتنــش دســت دســت می کردیــم وهــم جوابــش را داشــت: "روزنامــه راآقــای 

هاتفــی اداره می کننــد. شــما هــم کمــک کنیــد ایــرج وپرویــز مســلط شــوند.. ."
ــد.  ــکیل ش ــان تش ــزرگ کیه ــالن ب ــه در س ــه تحریری ــد، جلس ــاید دو روز بع ش
دبیــران تحریریــه از موضــوع خبــر داشــتند. گمانــم طاهــری بی خبــر بــود. او هرگــز 
ســردبیر محبوبــی نبــود. بجــای دکتــر سمســار بــد اخــالق و محبــوب آمده بــود. همه 
میدانســتند کــه بــا خواســت هویــدا آمــده اســت. خــودش هــم بــه ایــن فضــا دامــن 
ــد.  ــرون می آم ــد بی ــت. بع ــاعتی می نوش ــش س ــه در اتاق ــد ک ــیار می ش ــی زد. بس م
ــت:  ــد می گف ــدای بلن ــا ص ــی داد و ب ــر م ــر دبی ــن س ــی از معاونی ــه یک ــته را ب نوش
"ســخنرانی فــردای هویداســت... حــروف چینــی کنیــد... "در فضــای پــر ســوء ظــن 
ــد.  ــرای "ســیا" کار می کن ــود کــه ب ــی شــایع ب ــن فرهنــگ درگوشــی ایران ــر مت و ب
احســان طبــری هــم در میزگــرد زنــدان اویــن همیــن را گفــت. پــچ پچه هایــی کــه 
هنــوز هــم هســت و نمی تــوان برایشــان اعتبــاری قائــل شــد. طاهــری ســردبیر خوبــی 
نبــود، امــا بــه گمانــم یکــی از بهتریــن و آگاهتریــن روزنامــه نــگاران ایــران اســت و 
ــا در آن روز ســال 135۶،  ــی. ام ــی در طــراز جهان ــگاران ایران ــه ن از معــدود روزنام

ــود. بی مقدمــه گفــت:  ــاح زاده کامــال سیاســی ب ــر مصب ــم دکت تصمی
- آقای طاهری می روند. کسی مخالف رفتن ایشان است؟ 

فقط رحمان بود که دستش را بلند کرد. دکتر مصباح زاده پرسید: 
- کســی مخالــف اســت کــه رســماً ایــرج و پرویــز باشــند و آقــای هاتفــی تحریریه 

را اداره کند؟ 
هیــچ کــس مخالــف نبــود. مــن بــه امیــر طاهــری نــگاه می کــردم. حالــت 
صورتــش را هرگــز از یــاد نمی بــرم. ســال ها بعــد کــه در غربــت او را دیــدم، گفتــم: 

- من قربانی انقالب شدم... 
همان حالت در صورتش پیدا شد: 
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- مگر من قربانی نشدم... همه ما قربانی شدیم.... 
*

ــرج خــان و پرویزخــان  ــز ای ــز ســردبیر شــد دو می ــک می ــت. ی ــر طاهــری رف امی
ــار رحمــان  ــه طــور کامــل در اختی پشــت میز هــا نشســتند. روزنامــه کیهــان عمــاًل ب

ــرار گرفــت.  ق
و درســت در چنیــن روزهایــی، تلفــن زنــگ زد. بازجویــم گفــت بــه مقــر 
ســاواک در ابتــدای خیابــان ســلطنت آبــاد بــروم و ســراغ "آقــای احمــری" را بگیــرم. 
رحمــان را در جریــان گذاشــتم و بــا جیــپ کیهــان بــه محــل مالقــات رفتــم. زنــگ 
در را زدم، کســی آمــد. اســمم را گفتــم. منتظــرم بودنــد. مــرا بــه   همــان اتــاق بردنــد. 
"آقــای احمــری" پشــت میــزش نشســته بــود. ســالم دادم. برخاســت و بــا مــن دســت 
داد و صندلــی جلــوی میــزش را تعــارف کــرد. نشســتم و منتظــر شــدم. حــال خیلــی 
بــدی داشــتم. نمی دانســتم دیــدار قبلــی در ماجــرای مطلــب زیبــرم را بیــاد نــدارد یــا 
برویــش نمــی آورد. مــدام پرسشــی از ذهنــم می گذشــت: "رابطــه مــن و رحمــان لــو 
رفتــه اســت؟" نگــران بــود م چیــز تــازه ای از مــن بخواهنــد. "آقــای احمــری" بــدون 
ــم  ــی شــده را در آورد و جلوی ــوی پوشــه ای برگــه ای کپ ــد، از ت ــی بزن آنکــه حرف
ــه روی  ــاال ک ــود. ح ــد ب ــماره نوی ــک ش ــد. ی ــرم کوبیدن ــه س ــا را ب ــت. دنی گذاش
ــم.  ــی را می بین ــد مقرب ــکر احم ــاران سرلش ــر ب ــر تی ــم، خب ــش می کن ــت پیدای اینترن
ــم  ــر ه ــدم، اگ ــی را نمی دی ــکر مقرب ــدم. سرلش ــد را می دی ــط نوی ــع فق در آن موق
ــوروی  ــور ش ــردم . او مام ــی ب ــت او پ ــه اهمی ــا ب ــرد. بعد ه ــی نمی ک ــدم فرق می دی
در ارتــش شــاه بــود. دکترعبــاس میالنــی در کتــاب " شــاه" او را مهمتریــن جاســوس 
ــد و می نویســد کــه شــاه  ــی می کن ــران ارزیاب ــی در ای شــوروی بعــداز جنــگ جهان

ــت می کــرد. ــات دســتگیری او را هدای شــخصا عملی
احتمــاالً خبــر مربــوط بــه مقربــی حساســیت ســاواک را جلــب کــرده بــود. شــاید 
هــم گســترش کار نویــد. ســعی کــردم، خونســردیم را حفــظ کنــم. "آقــای احمــری" 
ــد و  ــنیدم. وارد ش ــم را ش ــدای بازجوی ــد. ص ــودش ش ــغول کار خ ــکوت مش در س

طبــق معمــول پرســید: 
- کس که می کنی؟ 

گفتم: 
- دارم زن می گیرم.... 

پرسید: 
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- کی هست حاال؟ 
گفتم: 

- یکی از همکاران... 
نشست روی میز و حرف را عوض کرد. نوید را نشان داد و پرسید: 

- اینو دیدی؟ 
گفتم: 

- بله. االن دیدم. 
گفت: 

- تو از توده ای های کیهان کسی رو می  شناسی؟ 
جواب دادم: 

- نه، اصاًل توده ای نمی شناسم، چه برسد به کیهانی توده ای.... 
- عجب خری هستی، اونجا لونه توده ای هاست... 

تصویر رحمان آمد جلوی چشمم. خطر در یک قدمی بود. 
بازجو ادامه داد: 

- اینو که می بینی از کیهان رسیده.... حواست جمع باشد... 
بازجو از روی میز بلند شد و گفت: 

- دیگر ما هم باهات کاری نداریم... مسئول توایشونه... 
و "آقای احمری" را نشان داد. 

- کاری باشه زنگ میزنه.. 
بازجــو محکــم زد روی شــانه ام و رفــت. دیگــر دو باربــا نــام او برخورد کــردم. بار 
نخســت وقتــی کــه همــراه بــا هویــدا اولیــن افــراد رژیــم را جابجــا می کردنــد، نــام او 
را بــه عنــوان ســفیر یــا کاردار ایــران در پاکســتان دیــدم. بــار دوم وقتــی بقــال محله ام 

در پاریــس گفــت: فالنــی در آمریکاســت. خیلــی پیر شــده.... 
ــه کیهــان برســم دنیــا دور  ــا ب ــه جیــپ رســاندم. ت نفهمیــدم خــودم را چطــوری ب
ــک  ــه ای بایســتد. ی ــوی میخان ــده خواســتم جل ــد. وســط راه از رانن ســرم می چرخی
ــان رســیدم، اوج کار  ــه کیه ــی ب ــرم. وقت ــا آرام بگی شیشــه آبجــو را ســر کشــیدم ت
ــوران  ــدام فکــر می کــردم مام ــروم. م ــان ب ــه ســراغ رحم ــود. می ترســیدم بالفاصل ب
ــا  ــان از پله ه ــی رحم ــردم و وقت ــغول ک ــه کار مش ــودم را ب ــتند. خ ــن هس ــب م مراق
پاییــن رفــت تــا صفحــه اول را بــرای آخریــن بــار ببینــد و اجــازه چــاپ بدهــد، پاییــن 
رفتــم. کنــار گوشــش ماجــرا را گفتــم. لحظــه ای خشــکش زد و ســرخ شــد. بعــد بــر 
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خــود تســلط یافــت. گفــت: 
- ناهار با هم می خوریم. توی کبابی... 

ســر میــز ناهــار آن روز پاییــزی در کبابــی قدیمــی کوچــه خنــدان دســتور 
ارتبــاط رســمی مــن بــا ســاواک از طــرف رحمــان ابــالغ شــد: "پــا بــه صحنــه مهــم 
ــال  ــر دنب ــای دیگ ــاواک از جاه ــه س ــم ک ــر داری ــا خب ــته ای. م ــی گذاش و خطرناک
نویــد می گــردد. اگــر آن هــا بیشــتر بــه تــو اطمینــان کننــد، بنابــر ایــن از طــرف تــو 
دنبــال ســرنخ در کیهــان خواهنــد گشــت. از امــروز بایــد بیشــتر از همیشــه احتیــاط 
کنــی. اصــاًل الزم نیســت خــودت را چــپ و مخصوصــاً تــوده ای نشــان بدهــی. چنــد 
شــب پیــش جایــی بــوده ای و از شــوروی دفــاع کــرده ای. کار بســیار غلطــی اســت. 
ــی.  ــم بده ــش ه ــرورت فح ــورت ض ــوروی در ص ــزب و ش ــه ح ــد ب ــی بای ــو حت ت

ــی. " ــاء کن ــت امض ــر الزم نیس ــم دیگ ــون را ه ــای کان اعالمیه ه
ــراره  ــاال زد و ش ــورش را ب ــف ب ــت زل ــا دس ــرد و ب ــکوت ک ــی س ــان کم رحم

چشــم هایش را بــه مــن پاشــید: 
"اگــر موفــق شــویم و تــا آخــر پیــش برویــم، وقتــی رژیــم ســقوط کنــد، قهرمانــی 
ــا  ــن قهرمان ه ــادت باشــد کــه بزرگ تری ــت خواهــد شــد. ی ــو ثب ــام ت ــه ن بزرگــی ب
ــام و  ــی تم ــد، یعن ــام می دهن ــالب را انج ــف انق ــای کثی ــه کاره ــتند ک ــی هس آنهای

ــد." ــود می گذرن ــال از خ کم
لقمــه ای کبــاب د ردهانــش گذاشــت. انــگار قبــال بــه همــه چیــز فکــر کــرده بــود: 
" احتمــال دارد از ایــن ببعــد گــزارش بخواهنــد. خیلــی بایــد حواســمان جمــع باشــد. 
حتــی یــک کلمــه ممکــن اســت بــه ســود یــا زیــان انقــالب باشــد. تــو می نویســی. 
ــی،  ــم نمی کن ــاء ه ــری. امض ــی و می ب ــپ می کن ــد تای ــم. بع ــتش می کن ــن درس م

مگــر بخواهنــد. "
ــوری در کتــاب خاطراتــش نوشــت: "گزارش هــای او توســط  ســال ها بعــد، کیان
رحمــان هاتفــی تنظیــم می شــد و رفقــای مــا بــه او می گفتنــد کــه چگونــه برخــورد 

کنــد و چــه مســایلی را بگویــد..." )ص- ۴77( 
ــی  ــد کوچک ــل مری ــل او مث ــودم و در مقاب ــان ب ــوت رحم ــواره مبه ــه هم ــن ک م
ــم. احســاس رمانتیــک  مســخ و جــذب می شــدم، خــود را در فضــای دیگــری یافت
ــت  ــم آمیخ ــه ه ــن ب ــان در م ــی پنه ــی و آن روح ماجراجوی ــور انقالب ــی، ش قهرمان
ــف را  ــن کار کثی و ســراپا تســلیمم کــرد. رحمــان کــه خــود هرگــز انجــام کمتری

ــت.  ــن وا می گذاش ــه م ــت ب ــالب میدانس ــرورت انق ــه ض ــت، کاری را ک نپذیرف
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رحمــان هاتفــی آن شــاعر کــه انقالبــی تمــام عیــاری بــود، نــام حیــدر عمواوغلــی 
بــر خــود گذاشــته بــود و سرنوشــت خســرو روزبــه و هوشــنگ تیزابــی را در رویــا 
ــه تمامــی حــق داشــت. حفــظ ســازمان  ــدگاه خــود ب می جســت و می رفــت؛ از دی
نویــد بــرای حــزب تــوده بســیار حیاتــی بــود. حتــی، حجــت االســالم محمــدی ری 
شــهری کــه چنــد ســال بعــد بچه هــای نویــد را محاکمــه کــرد و پــای جوخــه اعــدام 
ــاب "خاطره هــا" نوشــت: "یکــی  ــی فرســتاد، در صفحــه ۴7 کت و زندان هــای طوالن
از موفق تریــن تشــکیالت حــزب تــوده در داخــل کشــور پــس از کودتــای 28 
مــرداد و فروپاشــی کامــل ســازمان نظامــی حــزب تــوده در ســال 1332 تــا پیــروزی 
ــری  ــکل گی ــش و ش ــع پیدای ــت. در واق ــوده اس ــد ب ــازمان نوی ــالمی س ــالب اس انق
ســازمان نویــد در دهــه 50 ایــن امــکان را بــرای حــزب تــوده فراهــم نمــود تــا حــزب 

ــرد."  ــاره بگی ــی دوب پــس از ســال ها رکــود، جان
و حــاال در آن کبابــی کوچــک، ســاواک و رحمــان در یــک جــا بــه نویــد رســیده 
بودنــد. ســاواک در پــی نویــد می گشــت و رحمــان مــرا ســپر آن قــرار مــی داد. در 
ــوده  ــزب ت ــری ح ــه رهب ــا ب ــود. توده ه ــق ب ــر و در اف ــالب ناگزی ــان انق ــگاه رحم ن
انقــالب را پیــروز می کردنــد. انقالبیــون قــدرت سیاســی را در اختیــار می گرفتنــد و 
کســی کــه نویــد را حفــظ کــرده بــود، قهرمــان بالمنــازع خلــق و انقــالب بــود. یــک 
ســال و چنــد مــاه بعــد انقــالب شــد. حــزب راز مــرا اعــالم کــرد. انقــالب رحمــان را 
بــه فجیع تریــن شــکل کشــت و مــرا بــرای پاســخ گفتــن بــه آنچــه حــزب ورحمــان 

خواســته بودنــد، واگذاشــت. 
مــا کاری اگــر نــه بــزرگ ویگانــه درتاریــخ سیاســی ایــران، کاری مهــم کردیــم 

کــه رحمــان طراحــش و مــن مجریــش بــودم.
****

ــوز در  ــود و هن ــده ب ــتگیر ش ــن دس ــه آذی ــید. ب ــتان می رس ــه زمس ــال 135۶ ب س
زنــدان بــود. دولــت جمشــید آمــوزگار زیــر فشــار حقــوق بشــر، دولــت آمریــکا و 
تظاهــرات خیابانــی پراکنــده در تهــران و شهرســتان ها می کوشــید اوضــاع را جمــع 

کنــد. 
غــروب 1۶ دی در روزنامــه بــودم. از نگهبانــی خبــر دادنــد، یــک نامــه فــوری از 
ــگاه وزارت  ــان جای ــات در آن زم ــت. وزارت اطالع ــیده اس ــات رس وزارت اطالع
ــاال آمــد.  ارشــاد کنونــی راداشــت و وزیــرش داریــوش همایــون. پیــک وزارتــی ب
نامــه ای الک و مهــر شــده بــود کــه بایــد تحویــل دکتــر مصبــاح زاده می شــد. دکتــر 
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ــم و در  ــردم و آن را گرفت ــاء ک ــه را امض ــید نام ــن رس ــود. م ــاعت نب ــم در آن س ه
ــا ســردبیر.  ــاز می کــرد ی ــر ب ــا خــود دکت ــا را ی ــل نامه ه ــن قبی کشــویم گذاشــتم. ای
مشــغول کار شــدم. تلفــن زنــگ زد. تلفنچــی گفــت از وزارت اطالعــات آن زمــان 
کــه نقــش وزارت ارشــاد امــروز را داشــت، مــرا می خواهنــد. گوشــی را برداشــتم. 

معــاون وزیــر بــا صــدای خســته همیشــه خــود گفــت: 
-شما نامه آقای دکتر را گرفته اید؟ 

جواب دادم: بله.... 
گفت: 

- بــه آقــای دکتــر ســالم برســانید. ایــن نامــه بایــد حتمــا در الیــی، صفحــه مقاالت 
و جــای مناســب چاپ شــود. 

ــای رســمی اســت  ــن متتنه ــد خداحافظــی کــرد. فکــر کــردم شــاید از همی و بع
ــده ای  ــپ ش ــه تای ــردم. مقال ــاز ک ــه را ب ــود. نام ــاپ می ش ــی چ ــوالً در الی ــه معم ک
بــا امضــای رشــیدی مطلــق.   همــان نامــه معــروف دربــاره آیــت اهلل خمینــی. نامــه را 
خوانــدم. احســاس خطــر کــردم. نامــه تحریــک آمیــز بــود. تظاهــرات مذهبــی تــازه 
آغــاز شــده بــود. احســاس کــردم نامــه بــرای کیهــان مســئله ســاز اســت. بــه خانــه 
رحمــان تلفــن زدم. نبــود. همســرش گفــت جائــی میهمــان اســت و تلفــن نــدارد. بــه 
عــرب، تلفنچــی نازنیــن کیهــان زنــگ زدم و گفتــم دکتــر را هــر طــور هســت، پیــدا 
ــه دلیلــی غیــب  ــر هــر وقــت ب کنــد. آن موقع هــا هنــوز موبایلــی در کار نبــود. دکت
می شــد، شــماره اش را بــه تلفنچــی کشــیک کیهــان مــی داد تــا بتوانیــم در لحظــات 
ــود. نامــه را برایــش  ــر روی خــط ب ــد دقیقــه بعــد دکت ــم. چن حســاس پیدایــش کنی

خوانــدم و نظــرم را گفتــم. اندکــی مکــث کــرد و بعــد گفــت: 
- حــق بــا توســت.... مــن نیســتم... تــو هــم کــه خــودت نمی توانــی دربــاره چــاپ 

نامــه تصمیم بگیــری.... 
دکتــر گوشــی را گذاشــت و کامالغیــب شــد. دوبــاره تلفــن مــن زنــگ زد. ایــن 
بــار از دفتــر وزیــر می خواســتند بداننــد دکتــر در جریــان قــرار گرفتــه اســت یــا نــه. 

مــن هــم جــواب دادم: 
- من هم دنبالشان می گردم.... 

پرسیدند: 
- نامه را برای چاپ در الیی فرستاده اید؟ 

من هم جواب دادم: 
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- من در این مورد تصمیم گیرنده نیستم. آقای دکتر تصمیم می گیرند. 
خبــر تلفــن را از طریــق عــرب بــه دکتــر رســاندم. ســاعتی بعــد دوبــاره تلفــن زدنــد 
و ایــن بــار از روابــط عمومــی دربــار بــود. مقامــی نظامــی حــرف مــی زد کــه نامــش 
را متاســفانه بــه یــاد نــدارم.   همــان جــواب را دادم و بعــد از اینکــه دکتــر در جریــان 
ــه رســیدم،  ــه خان ــا ب ــم. ت ــه رفت ــه خان ــرار گرفــت، ســوار جیــپ کیهــان شــدم و ب ق

خواهــرم گفــت: 
- دکتر دنبالت می گردد.... 

باز از طریق عرب پیدایش کردم. دکتر گفت: 
- همه جا با تلفن دنبال من می گردند. برگرد نامه را چاپ کن... 

گفتم: 
- آقــای دکتــر نمی شــود. الیــی را بســته ایم. نــه صفحــه بنــد داریــم، نــه حــروف 

 . . چین.
دکتــر مکثــی کــرد. معنــای حــرف مــرا خــوب می فهمیــد. هــم می شــد صفحــه 

بنــد را خبــر کــرد و هــم حــروف چیــن. گفــت: 
- مقصر تویی.... من اصاًل با خبر نشده ام... 

- باشد آقای دکتر.... 
ــای  ــار جوی ــر از وزارت درب ــام دیگ ــک مق ــگ زد. ی ــتم، زن ــن را گذاش ــا تلف ت

ــت:  ــزی گف ــم آمی ــن تحک ــا لح ــواب را دادم. ب ــان ج ــود.   هم ــه ب ــاپ نام چ
- این دستور است. نامه باید چاپ شود. مسئولیت هم با شخص شماست... 

گفتم: 
- من تا صبح بیدارم و سعی می کنم آقای دکتر را پیدا کنم... 

پریــز را کشــیدم و خوابیــدم. روز بعــد رحمــان بــا نامــه بــه اتــاق دکتر رفــت. او هم 
نظــر مــرا تائیــد کــرد و بــه دکتــر گفــت ایــن نامــه تحریــک کننــده اســت. رحمــان 
ــع  ــن موق ــود. درای ــن ش ــر روش ــای دکت ــه البی ه ــا نتیج ــم ت ــر بودی ــت ومنتظ برگش
ــی  ــوم شــد وقت ــز سراســیمه زنــگ زد. معل ــده کیهــان در تبری ــد مــالزاده نماین حمی
صفحــات الیــی اطالعــات بــه تبریــز رســیده درآنجــا تظاهــرات شــده و نمایندگــی 

ــا التمــاس می گفــت:  ــد. مــالزاده ب اطالعــات را آتــش زده ان
- شما را بخدا کیهان نامه را چاپ نکند.... 

انتشــار نامــه در اطالعــات فضــای آمــاده ایــران را چنــان آتــش زد کــه همــه چیــز 
راتحــت الشــعاع قــرار داد. 
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*
دو مــاه آخــر ســال 135۶ بــه تظاهــرات بــزرگ در تبریــز و قــم گذشــت. و مــن 
ــه دســتم کــردم. نوشــابه  ــه ازدواج را ب ــه دوســتانم، حلق ــر 135۶ در حلق روز 19 تی
امیــری بعــد از مشــورت بــا رحمــان، ســرانجام بــه تقاضــای دیــر ســال مــن جــواب 
ــار  ــرم بیم ــا همس ــم، ام ــزار کنی ــم را برگ ــن مراس ــتیم 17 بهم ــت داد. می خواس مثب
شــد و ازدواج بــه ســالگرد ســیاهکل افتــاد. پیــش از عقــد طبــق دســتور حزبــی کــه 
رحمــان ابــالغ کــرد، بــه نوشــابه گفتــم: "مــن یــک کار مخفــی خطرنــاک سیاســی 
ــز  ــرج و پروی ــا ای ــد م ــاهدان عق ــم. "ش ــو بگوی ــه ت ــن را ب ــه دارم ای ــم. وظیف می کن
ــان  ــی برایم ــیار بزرگ ــته گل بس ــر دس ــد. دکت ــی بودن ــان هاتف ــاح زاده و رحم مصب
فرســتاد. در جشــن عروســی مــا کســانی بودنــد و رقصیدنــد کــه اغلبشــان امــروز در 
شــمار تیربــاران شــدگان و تبعیدیــان هســتند. محمــد علــی مهمیــد، رحمــان هاتفــی، 
ــی، جعفــر  ــر صادق ــی، ســیاوش کســرایی، ناصــر مــؤذن، جمــال می ــدون تنکابن فری
ــس  ــار عک ــن ب ــرای اولی ــان ب ــس رحم ــش( و.... و در آن مجل ــریعتمدار )دروی ش
گرفــت. عکس هایــی کــه از غــارت نجــات یافــت تــا همزمــان باانتشــار ایــن کتــاب 

بــرای اولیــن بــار منتشــر شــود. 
دو روز بعــد از ازدواج بــه ســر کارمــان برگشــتیم. بــرای نــوروز آن ســال ویــزای 
ــه آنجــا  ــاه عســل را ب ــم و می خواســتیم م ــه بودی ــکا گرفت ۶ ماهــه از ســفارت آمری
برویــم. پیــش دکتــر رفتــم و او را در جریــان گذاشــتم. دکتــر بــدون معطلــی گفــت: 
ــوب  ــی خ ــه جای ــد ب ــال بع ــودم س ــد. خ ــرایط بروی ــن ش ــت در ای ــالح نیس - ص

می فرســتمتان... 
سال بعد.... سال بعد... سال 1357.... 
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برادر حمید، سالم
زده  پا  و  دست  وحشتناکی  کابوس  در  شب  تمام  است.  صبح 
ام. دست و پایم را می بندید. برادر هیکل می نشیند رویم. پتو را 
می چپاند توی دهانم و می زنید و می زنید. از خواب می پرم. راه 
می روم. تمام روز مضطربم. می خواهم کسی متوجه نشود. زنم 
مثل همیشه می فهمد. می گوید: »حالت خیلی بد است. ننویس. 
ولش کن. اما نمی توانم.« باید یک بار برای همیشه تمامش کنم. 

و تازه یک هفته از زندان شما را پشت سر گذاشته ام...
..... و در این صبح دارم نامه نهم را می نویسم.
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آن شــب ناگهــان پیدایتــان می شــود، بــرادر حمیــد. تــا صــدای خش خــش دمپایی 
ــینم.  ــوار می نش ــه دی ــم و رو ب ــم بندم را می زن ــی دارم. چش ــک را برم ــد، عین می آی
ــد و  ــرا کشــان کشــان می بری ــد. م ــی داری ــد. نوشــته ها را برم اصــاًل حــرف نمی زنی
ــرد  ــرا می ب ــت. م ــعیدی اس ــری. برادرس ــس دیگ ــت ک ــد دس ــن می دهی دم در پائی
ــم بند را  ــم. چش ــت؟ نمی دان ــد اس ــاعت چن ــت. س ــن اس ــراغ روش ــلول. چ ــوی س ت
ــت.  ــاز اس ــم. در ب ــف می کن ــون ت ــوز خ ــد. هن ــم درد می کن ــی دارم. دندان های برم
ــه دستشــویی  ــردن ب ــرای ب ــم ب ــد. فکــر می کن ــرادر ســعیدی" می آی ــا می نشــینم "ب ت

ــم:  ــاز گذاشــته اســت. می گوی در را ب
- دستشویی...

- بیا... 
چشــم بند می زنــم و مــی روم. تــوی راهــرو گــوش تــا گــوش بچه هــا روی 
ــم.  ــودم را ببین ــی خ ــم جای ــعی می کن ــویم. س ــم را می ش ــد. صورت ــو خوابیده ان پت
نمی شــود. دهانــم را می شــویم. مــی روم تــوی توالــت. "بــرادر ســعیدی" می گویــد: 

- در را نبند. 
در بــاز اســت و "بــرادر ســعیدی" چشــم از مــن برنمــی دارد. خجالــت می کشــم. 
نمی توانــم زیــر نــگاه کســی کارم را بکنــم. درد دنــدان امانــم را بریــده اســت. دســتم 
را بــا مایــع ظــرف شــویی می شــویم. چشــم بند می زنــم. بــه بــرادر ســعیدی کــه مــرا 

بــه ســلول مــی آورد، می گویــم: 
- دندانم... دارم از درد می میرم... 

- به بازجوت بگو... 
می رسیم به سلول. از درد بی تاب شده ام. می گویم: 
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- دندان.... 
- به بازجوت بگو... 

*
ــا دردم  ــوار و ب ــه دی ــذارم ب ــرم را می گ ــینم. س ــلول. االن می نش ــوی س ــده ام ت آم
ــم بند را  ــم. چش ــم دراز بکش ــاعت می توان ــد س ــدد. چن ــم. در را می بن ــا می مان تنه

ــود:  ــی ش ــینم. در بازم ــم بنش ــی دارم. می خواه برم
- وایسا... حق نداری بشینی... یا تکیه بدی..... وایسا، یا راه برو... 

ــد  ــود و لگ ــاز می ش ــم. در ب ــرو می افت ــتگی و درد ف ــرد از خس ــدد. خ در را می بن
ــا پوتیــن می خــورد بــه پهلویــم.  محکمــی ب

- مگه نشنیدی چی گفتم... باید وایستی... من مراقبم... 
در را می بنــدد. "بــرادر ســعیدی" از   همــان ســوراخ ها مراقــب مــن اســت کــه مــن 
ــت هایم  ــوک انگش ــتم را، ن ــتم. دس ــم بایس ــد. نمی توان ــرادر حمی ــدم ب ــما را دی ش
ــرو  ــه گاه نی ــا تکی ــاس ب ــه تم ــک لحظ ــی دارم. ی ــوار. زود برم ــه دی ــذارم ب را می گ
ــد.  ــورش می کنن ــان ش ــت. زندانی ــگ اس ــان جن ــم. زم ــی می افت ــاد فیلم ــد. ی می ده
نازی هــا قهرمــان فیلــم را می گیرنــد. می آورنــد جایــی در تیــر رس بــرج نگهبانــی. 
دایــره ای روی زمیــن کشــیده اند. او را آنجــا می ایســتانند. می گوینــد اگــر بنشــینی، 
ــه  ــد. آن صحن ــاال بزن ــو را از ب ــتور دارد ت ــان دس ــروی نگهب ــرون ب ــره بی ــا از دای ی
فیلــم بــود. جنــگ بــود. طــرف هــم قهرمــان بــود. مــن قهرمــان نیســتم. هیــچ وقــت 
ــا  ــد ی ــا بوده ای ــر از نازی ه ــد. بد ت ــرادر حمی ــازی هســتید ب ــا ن ــوده ام. شــما ام ــم نب ه
شــده اید. و آن شــب وضــع مــن کــم و بیــش شــبیه آن زندانــی اســت. آن قهرمــان 
تــا صبــح مقاومــت کــرد. مــن قهرمــان نیســتم. یــک جوانــک الغــر احساســاتی ام و 
نمی دانــم کــی می افتــم. دســت خــودم نیســت. صــدای در را می شــنوم. بعــد لگــد را 
کــه بــه پهلویــم می خــورد، احســاس می کنــم. دردش کمتــر از درد ایســتادن اســت. 
بــه درد دنــدان اصــاًل نمی رســد. بعــد بــرادر ســعیدی مــی رود. فکــر می کنــم تمــام 
ــن اندیشــه  ــان جــا اولی ــرم   هم ــم می می ــی کن ــم. فکرم ــم می خواب شــد. فکــر می کن
ــد.  ــم می زنن ــه صورت ــد. ب ــه نفرن ــنوم. دو س ــی می ش ــاز صداهای ــد. ب ــرگ می آی م
ــم  ــه صورت ــتی ب ــه" و دس ــد: "کلک ــی می گوی ــه" صدای ــد: "بیهوش ــی می گوی صدای
ــاالی ســرم  ــم و دو نفــر را ب ــاز می کن ــد. چشــم ب ــم می کوب ــد. روی دندان های می زن
ــی  ــالچی. دوم ــر ش ــدری و دکت ــر حی ــم، دکت ــا را می شناس ــا آن ه ــم. بعد ه می بین
واقعــاً دکتــر اســت و از خان هــای بلــوچ. هــم زندانــی اســت وهــم پزشــک کمیتــه 
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مشــترک. حیــدری ســپاهی اســت. از شــالچی پزشــکی یــاد می گیــرد مراقبــش هــم 
ــا صــدای مهربانــی می پرســد:  هســت. شــالچی اســت ب

- چته؟ 
- دندان هایم... درد... 

ــد،  ــت می کش ــده دس ــرد ش ــای خ ــای دندان ه ــه ج ــد و ب ــاز می کن ــم را ب دهان
ــمان رود . ــه آس ــادم ب فری

شالچی می گوید: 
- فعاًل خمیر دندان بذار.... 

- ندارم.. 
- پول بده برات بخرن... 

پــول هــم نــدارم. در آن حــال صــدای خــش خــش دمپایــی را می شــنوم. دکتر هــا 
می رونــد. بــرادر ســعیدی می آیــد، زیــر بغلــم را می گیــرد و بلنــدم می کنــد. 
چشــم بندم را می زنــد. دمپایــی را پــا می کنــم و بیــرون می آییــم. شــما بــرادر 
ــد  ــاال و می اندازی ــد ب ــرا کشــان کشــان می بری ــرا م ــرون در ایســتاده اید. م ــد بی حمی

روی صندلــی. می گویــم: 
- دندانم... 
می گویید: 

- خفه شو... از این کلک ها دیگر نزنی ها.... 
ــم. کاغذهــای ســفید روی  و می رویــد. چشــم بند را برمــی دارم. عینکــم را می زن
میــز اســت و مــن اول ســال 1357 هســتم. ســالی کــه انقــالب کردیــم و شــما آن را از 

ملــت ایــران دزدیدیــد. 
**

ــام  ــوذ تم ــاال نف ــه ح ــی ک ــای مذهب ــد. بیانیه ه ــروع ش ــد ش ــدون عی ــال 57 ب س
می یافــت، ســال را در اربعیــن شــهدای تبریــز، عــزا نامیــد. اربعین هــا بــه هــم پیونــد 
روز 10  و  یافــت  در شهرســتان ها گســترش  اعتصاب هــا  و  تظاهــرات  خــورد، 

ــد.  ــل ش ــی تبدی ــرات بزرگ ــه تظاه ــز ب ــن در تبری فروردی
بعــداز ازدواج در بهمــن مــاه ســال 135۶، آپارتمانــی در کــوی نویســندگان 
و خبرنــگاران اجــاره کــردم. دوازدهــم  فروردیــن13۶7 خبــر رســید، خانــواده 
زندانیــان سیاســی مقابــل زنــدان قصــر تجمــع خواهنــد کــرد. رحمــان مــرا فرســتاد 
کــه زیــر پوشــش کیهــان بــرای نویــد گــزارش تهیــه کنــم و عکــس بگیــرم. دســتور 
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ــود:  العمــل قاطــع ایــن ب
ــدازی. عکــس هیــچ آشــنائی  - یــک فیلــم خــام میخــری و تــوی دوربیــن می ان

تــوی فیلــم نباشــد... 
تــازه شــروع کــرده بــودم، یــک ســوم حقوقــم را بــرای ســازمان نویــد پرداخــت 
ــود، جــزو ایــن یــک ســوم نبــود.  کنــم. خریــد فیلــم و هــر چیــز دیگــر کــه الزم ب
ــاز اســت... "و  ــورد نی ــده.... م ــی ب ــدر می توان ــر چق گاهــی رحمــان می گفــت: " ه
مــن دور از چشــم زنــم کــه همــه زندگــی مــا بــه معنــای مطلــق کلمــه مشــترک بــود، 

هــر چــه پــول داشــتم، مــی دادم. 
*

ــادم.  ــن شــخصی خــودم را برداشــتم و راه افت ــان شــدم، دوربی ــپ کیه ســوار جی
دوربیــن بســیار مجهــزی داشــتم. پــاداش ســال قبــل مــا از شــخص دکتــر مصبــاح زاده 
بــود. اســامی برنــدگان کنکــور ســال 5۶ را زود تــر از روزنامــه اطالعــات بــه دســت 
ــه  ــژه نام ــار آن وی ــم. روز انتش ــرده بودی ــر ک ــاعته منتش ــالش 2۴ س ــا ت آورده و ب
اختصاصــی تیــراژ کیهــان 500 هــزار نســخه بــود. دکتــر هــم مــا را فرســتاد بــه مغــازه 
عکاســی ایــوب کالنتــران زیــر پــل حافــظ تــا هــر کداممــان یــک ســرویس کامــل 
دوربیــن کانــن بگیریــم. مجموعــه ای نفیــس کــه در یــورش ســال 1382 بــه خانــه ام 

توســط اداره اماکــن بــه غــارت رفــت. 
خانــواده زندانیــان سیاســی مقابــل زنــدان قصــر جمــع شــده بودنــد. مــورد 
ــدند.  ــده ش ــراف پراکن ــای اط ــد و در خیابان ه ــری ش ــد. درگی ــرار گرفتن ــوم ق هج
ــود، در جــاده قدیــم  مــن عکــس می گرفتــم. دختــر جوانــی کــه پــدرش زندانــی ب
شــمیران، روی کاپــوت اتومبیلــی رفــت و ســخنرانی کــرد. آنچــه را دیــده بــودم، بــه 
صــورت گزارشــی نوشــته و همــراه فیلــم بــه رحمــان دادم. ایــن اولیــن گــزارش مــن 

بــرای نویــد بــود. 
ــواده ای کــه مــراد آن رحمــان و  ــودم. خان ــواده رحمــان شــده ب دیگــر جــزو خان
مریدانــش مــا بودیــم. زوج هایــی کــه مناسباتشــان از رفــت و آمــد خانوادگی شــروع 
ــت  ــش را در سیاس ــورد و معنای ــد می خ ــان پیون ــزرگ رحم ــل ب ــه فامی ــد، ب می ش
می یافــت. ارتبــاط عاطفــی بســیار نیرومنــد همســرم بــا رحمــان پیونــد مــا را اســتوار 
ــی کــه مــن  ــن هــم داشــتند و شــاید دیگران ــی وفردی ــاط را گیت ــن ارتب می کــرد؛ ای
نمی شــناختم. روز هــا در کیهــان بــا هــم بودیــم. ناهــار را دســته جمعــی می خوردیــم 
و اغلــب بــا بچه هــای روزنامــه. تــا آن زمــان اقلیــت نیرومنــدی از بچه هــای 
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ــد  ــا بودن ــکده م ــجویان دانش ــان دانش ــود. بیشترش ــه ب ــکل گرفت ــان ش ــپ در کیه چ
ــان  ــن جوان ــب ای ــان قل ــودم. رحم ــان آورده ب ــه کیه ــن ب ــم م ــان را ه و خیلی هایش

آرمانــی بــود. 
**

شــبی تلفــن خانــه ام زنــگ زد. آقــای خامنــه ای از مشــهد بــود. پیــش از ایــن چنــد 
بــار تلفنــی اخبــار را رد و بــدل کــرده بودیــم. از ایــن شــب بــه بعــد ارتبــاط مــا دائمــی 
شــد تــا 22 بهمــن ادامــه یافــت. آقــای خامنــه ای گفــت کــه فــردا در مشــهد تظاهرات 
بزرگــی برپــا می شــود و او در آن اجتمــاع ســخن خواهــد گفــت. روزشــمار تاریــخ 
ایــران می گویــد آن روز اول مــرداد 1357 بــوده اســت. آن تظاهــرات بــه درگیــری 
ــه او  ــه شــده باشــد، شــب ب خونینــی انجامیــد. نگــران کــه هــم ســلولم دچــار حادث
تلفــن زدم. خــودش گوشــی را برداشــت. ســر حــال بــود و شــرح ماجــرا را داد. اصــل 
گــزارش بــه نویــد رســید و خالصــه ای از آن را در البــالی گــزارش روز بعــد کیهــان 
جــا دادم. هنــوز خبر هــا را بــا احتیــاط کامــل نقــل می کردیــم. منابــع مــا خبرگــزاری 
پــارس یــا اطالعیه هــای سیســتم شــاه بــود کــه بــه نظــر می رســید پــا برجــا و اســتوار 
ــتم،  ــزارش را می نوش ــی گ ــت وقت ــادم هس ــت دارد. آن روز ی ــور را در دس اداره ام
ــرد  ــخو آن م ــل خوش ــد. جلی ــده بودن ــع ش ــه آرام آرام دورم جم ــای تحریری بچه ه
ــه خــواب ابــدی رفتــه اســت، درســت بیــخ گوشــم تکــرار  شورشــی کــه اکنــون ب
ــر  ــه گزارش هــای مردمــی هــم اســتناد کــن.... "ســرانجام در یــک تیت می کــرد: " ب
فرعــی آمــار کشــته شــدگان را از قــول نیروهــای انتظامــی و مــردم نقــل کــردم. دو 
آمــار متفــاوت. تیتــر را بــا تردیــد بــه پرویــز مصبــاح زاده دادم. او نگاهــی انداخــت 
و بــه پرویــز آذری داد کــه همیشــه مثــل عقــاب منتظــر بــود، فضایــی بــرای گریــز از 
سانســور گیــر بیــاورد. پرویزتیتــر را جــوری در صفحــه اول گذاشــت کــه حســابی 

دیــده می شــد. روزنامــه در آمــد؛ سیســتم هــم واکنــش نشــان نــداد. 
20 مــرداد در اصفهــان حکومــت نظامــی اعالم شــد. کاوه گلســتان به ســراغم آمد. 
تــازه بــا او آشــنا شــده بــودم. گفــت اگــر می توانــم او را از طــرف کیهــان بــه اصفهان 
ــت  ــد. می خواس ــور یاب ــه حض ــت در صحن ــب می توانس ــن ترتی ــه ای ــتم. او ب بفرس
ــیار  ــد. کار بس ــاوت باش ــش متف ــه کار های ــل هم ــی اش مث ــی مطبوعات ــن عکاس اولی
ســختی را از مــن خواســته بــود. کیهــان ســرویس عکاســی نیرومنــدی داشــت کــه 
"ســیروس" اداره اش می کــرد. تعــدادی از بهتریــن عکاس هــای مطبوعــات ایــران در 
آن کار می کردنــد و برخــی از آن هــا ماننــد باقــر زرافشــان شــهرت جهانــی داشــتند. 
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بــا مســئولیت خــودم کارت خبرنــگاری بــرای کاوه گرفتــم، هزینــه اش را پرداختــم 
و روانــه اش کــردم. کاوه وقتــی بــه اصفهــان رســید، اولیــن عکس هــای خبــری اش 
را تبدیــل بهشــاهکار کــرد. یکــی از آن هــا تیمســار ناجــی فرمانــده حکومــت نظامــی 
ــد و  ــرف می زن ــتی ح ــوی دس ــا بلندگ ــازار ب ــد. او در ب ــان می ده ــان را نش اصفه
زاویــه دوربیــن او را کوچــک و تحــت الشــعاع بلندگــو قــرار داده اســت. عکســی 
کــه بــه کمــک آن بــر اعتــراض شــدید و بــر حــق "ســیروس" غلبــه کــردم، امــا در 

دل او کدورتــی را رقــم زد کــه بعد هــا در دفتــر 1۶ آذر حــل شــد. 
تــا ســال ها کاوه را در خانــه فــروغ فرخــزاد می دیدیــم. هنگامــه هنــوز الغــر بــود 
و مهــرک کوچــک را همیشــه در آغــوش داشــت. بســیار ســخن از آن روز هــا و آن 
عکــس می رفــت. اکنــون نــه کاوه هســت کــه در عــراق بــر بمبــی پــا گذاشــت و بــه 
آســمان رفــت و نــه سرلشــکر ناجــی کــه انقــالب او را مقابــل جوخــه اعــدام قــرار 

داد، تــا بــه انقــالب نــام مــرگ بدهــد. 
ــد  ــا ش ــاز برپ ــه نم ــتم. در قیطری ــال 1357 نوش ــرداد س ــزارش دوم را روز 15 م گ
ــران  ــزی ته ــای مرک ــرف خیابان ه ــه ط ــمیران ب ــم ش ــاده قدی ــزاران از ج ــاز گ و نم
ــاز می شــد،  ــم ب ــه جــاده قدی ــه ای کــه بالکــن اش درســت ب ــه خان ــد. مــن ب می آمدن
رفتــم و بــا نشــان دادن کارت خبرنــگاری اجــازه گرفتــم تــا عکــس بگیــرم. بــه یــاد 
ــتم. در  ــار می گریس ــم و بی اختی ــس می گرفت ــودم، عک ــتاده ب ــن ایس دارم روی بالک
ــن  ــن وطــن وطــن نشــود.... "ای ــا شــاه کفــن نشــود، ای ــد: " ت ــان شــعار می دادن خیاب
شــعار را رحمــان ســخت دوســت داشــت. می گریســتم و عکــس می گرفتــم. 

ــاد.  ــت می افت ــر کبری ــان فق ــار کت ــه انب ــت و ب ــاواک می رف ــد. س ــالب می ش انق
ــید و  ــان رس ــه پای ــادان، ب ــس آب ــینما رک ــوختن س ــا س ــرداد ب ــه م ــر حادث ــاه پ م
شــهریور سرنوشــت ســاز آمــد. دولــت جمشــید آمــوزگار جــای خــود را بــه دولــت 
آشــتی ملــی مهنــدس شــریف امامــی داد. او در برنامه هایــش از بازگشــت آیــت اهلل 

خمینــی بــه تهــران گفتــه بــود. 
*

بــه راســتی، هنــوز چیــز زیــادی در بــاره آیــت اهلل خمینی کــه در نوجوانی دســتش 
ــا ایــن بخــش  ــاد ت ــه فکــر افت ــه ســرعت ب ــودم، نمی دانســتم. رحمــان ب را بوســیده ب
از برنامــه شــریف امامــی را در بــوق کنــد. خبــری تنظیــم شــد و بــه جســت و جوی 

عکــس آیــت اهلل برآمدیــم. یــاد آقــای خامنــه ای افتادیــم. بــه رحمــان گفــت: 
- اگر بتواند جور کند برای مصاحبه به خمینی عرق بروم. چطور است؟ 
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رحمــان موافــق بــود. بــه آقــای خامنــه ای تلفــن زدم و موضــوع را گفتــم. جــواب 
ــه، قــول  ــه تهــران برســاند. در مــورد مصاحب ــد عکــس را ب ــه ســرعت نمی توان داد ب
ــت اهلل  ــتگان آی ــاری -ـ از بس ــد خوانس ــان، محم ــادی کیه ــر اقتص ــاعد داد. دبی مس
– مشــکل عکــس را حــل کــرد. عکــس بــه کیهــان رســید و چــاپ شــد.  خوانســاریـ 
نمی دانــم بچه هــای روزنامــه اطالعــات هــم همزمــان ایــن کار را کردنــد یــا نــه، امــا 
بــرای اولیــن بــار لقــب امــام بــا خــط زیبــای رحمــان بــه تیتــر تبدیــل شــد و بــر بــال 
ــوز ســاعتی از پخــش  ــت. هن ــردم رف ــه خانه هــای م ــان ب ــی کیه ــراژ 500 هزارتای تی
روزنامــه نگذشــته بــود کــه خبــر رســید، مــردم آن را دســت بــه دســت می کننــد و 

ــته اند.  ــاز گذاش ــان نم ــخه های کیه ــر نس ــان ب بازاری
*

صبــح 17جمعــه شــهریور،در خانــه مادرهمســرم در یوســف آبــاد خبــر حکومــت 
نظامــی را شــنیدیم. بــه ســرعت خــود را بــه روزنامــه رســاندیم. رحمــان هــم آمــده 
بــود. تلفن هــا زنــگ مــی زد و مــردم کــه در آن زمــان بهتریــن منبــع خبــری 
ــدان  ــتقر در می ــای مس ــر تانک ه ــردم در براب ــع م ــر از تجم ــد، خب ــا بودن روزنامه ه

ــد.  ــتقر می دادن ــه مس ژال
نصــرت اهلل نوحیــان کــه هنــوز پــر شــور وامیــدوار درآمریــکا حافــظ را بــا حافظــه 
مثــال زدنــی اش تدریــس می کنــد، آن روز را دقیقــا بخاطــر دارد. او کــه تنهــا 
خبرنــگار حاضــر در صحنــه بــود، هنــگام تعریــف ماجــرا بغــض می کنــد. رحمــان 
هاتفــی ترتیبــی داده بــود کــه جیپ هــای کیهــان به کــوی نویســندگان و خبرنــگاران 
ــه  ــدان ژال ــه می ــرای شــرکت در تظاهــرات ب ــد ب ــد و کســانی را کــه می خواهن برون
ببرنــد. جیــپ آخــر کــه می رفــت، رحمــان از عبــاس ملکــی خواســت دوربینــی بــر 
دارد و بــه محــل بــرود. عبــاس ملکــی هنوزعــکاس کیهــان نبــود و در تاریکخانه کار 
ــان را  ــه کــوی نویســندگان رســید، تنهــا نصــرت اهلل نوحی ــی ب می کــرد. جیــپ وقت
یافــت، حاضــر و آمــاده بــرای رفتــن بــه محــل حادثــه. نــوح وملکــی بــا جیــپ کیهان 
بــه میــدان ژالــه رفتنــد. از نزدیــک شــاهد حادثــه بودنــد وعکــس گرفتنــد. آن هــا، 
تنهــا خبرنــگاران حاضــردر صحنــه بودنــد و لحظــات آن حادثــه را کــه بــه ســرعت 
ــه  ــان را ب ــد. انقــالب رحم ــت کردن ــه ســود انقــالب عــوض کــرد، ثب شــرایط را ب
مرگــی فجیــع از جهــان بــرد و نــوح را آواره آمریــکا کــرد. تنهــا عبــاس ملکی اســت 
کــه هرســال درســالگرد انقــالب از اوتقدیــر می شــود. آن عکس هــا سرنوشــتش را 

دیگــر کــرد. 
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**
ــه  ــۀ روزنام ــاب حرف ــن روح بی ت ــان برگشــت. ای ــر همســرم از خیاب ــک ظه نزدی
نــگاری رفتــه بــود تــا ببینــد چــه خبــر اســت. اول صدایــش را شــنیدم. از راهروهــای 
شیشــه ای کیهــان می آمــد و می گفــت: " کشــتند.... کشــتند.... "بعــد هــم هــق هــق 
گریــه اش همــه جــا را پــر کــرد. رحمــان بــه اســتقبالش رفــت. آن دو ســر بــر شــانه 
هــم گذاشــتند و گریســتند. ناگهــان دیــدم تحریریــه کیهــان دارد می گریــد. وقتــی 
ــود. فیلم هــا را  ــر عکاســی هــم آمــده ب ــگار کیهــان برگشــتند، مدی عــکاس و خبرن
ــز ســردبیری گذاشــت. درســت  گرفــت. عکس هــا را چــاپ کــرد و آورد روی می
21 عکــس در انــدازه بــزرگ بــود. تحریریــه بــزرگ کیهــان گــرد "ســیروس" حلقــه 
بســت. او عکس هــا را یکــی یکــی نشــان داد و بــرد. همــه می دانســتند امــکان 
چــاپ آن هــا نیســت. رحمــان ســراغ مــن آمــد و گفــت: " عکس هــا را بگیــر... بایــد 
جــوری یکــی از آن هــا را بــه خــارج بفرســتیم... "امــکان چــاپ عکــس در نویــد هــم 
ــو می رفــت. ســر اغ  ــود و همــه چیــز ل نبــود، چــون عکس هــا اختصاصــی کیهــان ب
"ســیروس" رفتــم و عکس هــا را خواســتم. مــن معــاون ســردبیر بــودم و او بــه لحــاظ 
اداری بایــد خواســت مــرا اجابــت می کــرد. امــا مــرد بــد اخــالق کــه یــک ســال بعــد 
فهمیــدم در سیاســت هــم کهنــه کار اســت، مخالفــت کــرد. رگــش گل کــرده بــود.

عکــس را نمــی داد و مرتــب می پرســید: 
- شما نمی توانید عکس ها را چاپ کنید، آن ها را برای چی می خواهید؟ 

ــیروس" دادن  ــرانجام "س ــید. س ــوا کش ــه دع ــاً ب ــان تقریب ــردم و کارم ــرار ک اص
ــه رحمــان تلفــن زدیــم و  ــه موافقــت آقــای هاتفــی کــرد. ب عکس هــا را مشــروط ب
ــه مــن داد و  ــود. "ســیروس" عکس هــا را یکــی یکــی شــمرد. ب ــق ب ــاً مواف او قاعدت

گفــت: 
- یک ربع بعد برای گرفتن آن ها می آیم. 

رحمــان را در جریــان گذاشــتم. عکس هــا روی میــز مــن بــود. رحمــان یکــی را 
انتخــاب کــرد. در صــورت لــو رفتــن عکس هــا هیــچ ردی نبایــد از او می مانــد. مــن 
بــا رعایــت احتیــاط عکــس انتخابــی را الی روزنامــه ای پیچیــدم و تــوی کشــویش 
انداختــم. بقیــه را هــم تــوی کشــویم گذاشــتم. درش را قفــل کــردم و تحریریــه را 
تــرک گفتــم. در حیــاط بــزرگ کیهــان می رفتــم کــه شــنیدم "ســیروس" صدایــم 
برگشــتم و دیــدم دوان دوان می آیــد. عکس هــا را می خواســت. در    می زنــد. 
ــت نشــان مــی دادم و  همــان لحظــه هــم می خواســت. مــن هــم موضــوع را بی اهمی
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ــر می گــردم  ــوی کشــوی مــن اســت و بعــد از انجــام کارم ب ــم عکس هــا ت می گفت
ــارج  ــس را خ ــان عک ــدم رحم ــن ش ــی مطمئ ــد وقت ــاعتی بع ــم. س ــه او می ده و ب
ــا  ــاالی ســرم حاضــر شــد. ب کــرده اســت،به تحریریــه برگشتم"ســیروس"بالفاصله ب
بی اعتنایــی عکس هــا را بــه او دادم. او بــه طــرف ســرویس عکاســی راه افتــاد. 
دیــدم دارد عکس هــا را می شــمرد. وســط راه برگشــت و گفــت: " یکــی کــم 
اســت... "مــن انــکار کــردم و دعوایمــان شــد. اگــر او بــه بــد اخالقــی شــهره نبــود، 

ــر شــود.  ــن گی می توانســت   همــان عکــس دام
ــه  ــه چــه طریقــی خــارج کــرد و چنــد روز بعــد ب ــم ب رحمــان عکــس را نمی دان
صــورت 5 ســتونی در صفحــه اول یــک روزنامــه خارجــی- احتمــاال لومونــد - بــه 

چــاپ رســید. 
*

ــودم، روزی، کســی از در  ــه ب ــردم رفت ــه م ــه روزنام ــازه ب ــد کــه ت ــز ســال بع پایی
ــرا بوســید و گفــت:  ــان م ــا چشــمان گری ــود. ب ــد. "ســیروس" ب ــو آم ــه ت تحریری

نمی دانســتم  ولــی  برداشــته اید،  را  عکــس  می دانســتم  ببخشــید...  مــرا   -
کنیــد...  چــکارش  می خواهیــد 

او مســئول بخــش عکاســی مــردم شــد. آخریــن بــار او را دیــدم کــه پیــر و شکســته 
بــا پیــکان شــخصی اش مســافر کشــی می کــرد. 

*
اوایــل پاییــز، رحمــان صدایــم زد و بــرای خــوردن ناهــار بــه   همــان کبابــی کوچــه 

ــم. گفت:  ــدان رفتی خن
- هر طور هست یک بهانه برای رفتن به خارج جور کن... 

گفتم: 
- بهترین بهانه ماه عسل است. آن را به خواست دکتر عقب انداخته ام. 

رحمــان هــم تاییــد کــرد. پیــش دکتــر رفتــم، او هــم بــا شــوخی پذیرفت و دســتور 
داد بلیــت ســفر مــا را بــه عنــوان پــاداش بخرنــد. گفت: 

- ایــن البتــه جایــزه زرنگــی توســت... بهتریــن دختــر کیهــان و دانشــکده را تــور 
زدی... 

ــل از  ــد. روز قب ــم ش ــدن فراه ــس و لن ــه پاری ــا ب ــفر م ــات س ــرعت مقدم ــه س ب
ــت:  ــن داد. گف ــه م ــی ب ــماره تلفن ــان ش ــت رحم حرک

- از باجــه تلفــن یکــی از کشــورهای اروپایــی بــا ایــن شــماره تمــاس می گیــری 



نامه هائی به شکنجه گرم 18۴

ــرادی کار  ــر م ــا دکت ــده ام، ب ــن آم ــرم دی ــک خ ــرف باب ــن از ط ــی: "م و می گوی
دارم." آن حــس ماجراجویــی از پشــت تــرس ســر برمــی کشــید و تبدیــل بــه 
رمانتیســمی انقالبــی می شــد: مــن آدم جســوری بــودم کــه داشــتم کارهــای انقالبــی 
می کــردم. رحمــان مثــل اینکــه افــکار مــرا بخوانــد کمــی مکــث کــرد، بنابــه عــادت 

ــه داد:  ــانه زد و ادام ــت ش ــا دس ــش را ب زلف های
ــب باشــد...  ــرای خــودت هــم جال ــد ب ــی جــذاب اســت و بای ــی خیل -کار انقالب
ایــن جملــه آلمانــی را حفــظ کــن: بایــد بــه پلیــس آلمــان شــرقی بگویــی کــه روی 

پاســپورتت مهــر نزنــد... 
ــر  ــن مه ــپورت م ــا روی پاس ــی لطف  -Bitte kein Stempel auf meinen Pass یعن

نزنیــد...
ایــن تنهــا جملــه آلمانــی اســت کــه یــاد گرفتــه ام و هنــوز هــم از خاطــرم نرفتــه 

اســت. 
*

ــه کیــان رفتیــم. او حــاال ازدواج کــرده بــود. روز بعــد بــدون  ــه خان در پاریــس ب
ــا کســی کــه پشــت  اطــالع همســرم از باجــه تلفنــی در پاریــس تمــاس گرفتــم و ب
خــط بــود، قــرار گذاشــتم. بــه همســرم گفتــم دکتــر مصبــاح زاده در آلمــان اســت، 
و مــن بــرای دیــدارش مــی روم. همســرم اصــرار داشــت مثــل همیشــه همــراه مــن تــا 
ایســتگاه قطــار بیایــد. بــه هــر شــکل بــود او را منصــرف کــردم و او نــزد کیــان مانــد؛ 
دوســت عزیــزی کــه کار سیاســی را در دانشــکده بــا هــم شــروع کــرده بودیــم. او 
انســان بســیار زیبایــی بــود. نمی دانســتم از وقتــی بــه فرانســه آمــده جــذب ســازمان 
پیــکار شــده اســت. بعــد از انقــالب، وقتــی مواضــع سیاســی مــرا فهمیــد یــک بــار 
ــت.  ــه رف ــرای همیش ــید و ب ــه ای درخش ــی اش کین ــم های آب ــش در چش ــه دیدم ک
همــواره بــه ایــن دوســتی بــر بــاد رفتــه افســوس خــورده ام. در مهاجــرت شــنیدم او 

هــم آواره غربــت شــده اســت. 
ــت  ــتگاهی اس ــن ایس ــرای م ــاال ب ــه ح ــس ک ــتگاه ]Gare du Nord[ پاری در ایس
مثــل بقیــه ایســتگاه های جهــان، احســاس می کــردم قهرمــان یــک فیلــم پــر هیجــان 
ــی دارم.  ــدم برم ــی ق ــده هولناک ــه آین ــمت چ ــه س ــتم ب ــتم. نمی دانس ــی هس سیاس
قطــاری سراســری از پاریــس بــه مســکو می رفــت و از زمــان ورود بــه آلمــان شــرقی 
ــن  ــت در همی ــت. و درس ــرار می گرف ــور ق ــن کش ــس ای ــار پلی ــرل آن در اختی کنت
موقــع رفــت و آمــد و بازرســی زیــاد شــد. مامــوران پلیــس آلمــان شــرقی را از روی 
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ــم،  ــان بده ــتم تشخیصش ــودم، می توانس ــده ب ــا دی ــه در فیلم ه ــان ک ــگ لباسش رن
مرتــب در رفــت و آمــد بودنــد و مــن بــه همــه آن هــا مثــل "رفقــا" لبخنــد مــی زدم. 
ــن  ــا گفت ــوم و ب ــتی بش ــوری سوسیالیس ــم وارد کش ــه می توان ــود ک ــب ب ــم جال برای

ــروم.  ــه دیــداری انقالبــی ب جمــالت رمــز ب
ــودم. در  ــادان نب ــی ن ــم، جــز جوان ــی می رفت ــه ســفر انقالب ــا آن شــور ب مــن کــه ب
ــرش را از  ــی. او س ــای آلمان ــر زیب ــک دخت ــن و ی ــم. م ــر بودی ــط دو نف ــه فق کوپ
ــق مــن اســت و  ــردم او یکــی از میلیون هــا رفی کتابــش برنمــی داشــت. گمــان می ب
در کشــور انقالبــی خــود بــرای نجــات توده هــای خلــق در جهــان مبــارزه می کنــد. 
ــرش را از  ــه س ــر بی آنک ــت. دخت ــه خواس ــد و گذرنام ــس آم ــر پلی ــرانجام، افس س
روی کتابــش بلنــد کنــد، پاســپورتش را داد. مــن هــم همیــن کار را کــردم. جملــه 
ــان آوردم. افســر  ــه زب ــودم، ب ــم تکــرار کــرده ب ــار در ذهن ــا ب ــی را کــه صد ه آلمان
پلیــس هــم ماننــد یــک کار عــادی اداری، برگــه صورتــی رنگــی را بیــرون آورد. 
روی آن مهــر زد و بــه مــن داد. دختــر بــرای اولیــن بــار ســرش را از روی کتــاب بلند 

کــرد. بــه مــن نگاهــی انداخــت. چمدانــش را برداشــت و از کوپــه رفــت. 
* 

ــدم. در  ــد شــب را در آنجــا می مان ــودم. بای ــی رســیده ب ــن غرب ــه برلی ــت ب دیروق
ــم. هــوا  ــدا کــردم. آمــدم بیــرون کــه گشــتی بزن نزدیکــی ایســتگاه قطــار هتلــی پی
ــار  ــتگاه قط ــی ایس ــا، در نزدیک ــزرگ اروپ ــهرهای ب ــه ش ــل هم ــود و مث ــی ب باران
چراغانــی بار هــا و روســپی خانه هــا. رفتــم و زود خوابیــدم. صبــح روز بعــد، ســوار 
قطــار شــدم. از دیــوار برلیــن کــه هنــوز بــود، گذشــتم. بــه فاصلــه 2 یــا 3 ایســتگاه 
بــه برلیــن شــرقی رســیدم. در یــک ایســتگاه خالــی قطــار، مــردی در انتظــارم بــود. 
ــدا  ــم چــه سرنوشــتی پی ــم از کادرهــای قدیمــی حــزب. اکنــون نمی دان عبــاس ندی
ــر خــالف ایســتگاه مشــابهش در  ــن شــرقی، ب کــرده اســت. ایســتگاه مرکــزی برلی
برلیــن غربــی ســوت و کــور بــود. نــه نئــون، نــه نــور. ندیــم بالفاصلــه متوجــه شــد 
مــن دارم بــا تعجــب بــه اطــراف نــگاه می کنــم. احتمــاالً مســافران دیگــر هــم کــه بــه 

ــن حــس را داشــتند. او گفــت:  ــد، همی ــوار می آمدن ــن طــرف دی ای
-غربی هــا، برلیــن غربــی را ماننــد وی تریــن درســت کرده انــد. همــه زرق و بــرق 

ســرمایه داری را در آنجــا می بینــی. 
بــه بازرســی پلیــس رســیدیم. او کارتــی نشــان داد و بیــرون آمدیــم. ســوار یــک 
اتومبیــل کوچــک شــدیم کــه بعــداً نمونــه اش را در مســکو دیــدم. چشــم انــداز هنوز 
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ــرج  ــر ب ــان آن و دور ت ــره ای در می ــیع و آرام و جزی ــت. رودی وس ــرم هس ــه خاط ب
ــوت وارد ســاختمانی  ــتیم و در کوچــه ای خل ــا گذش ــون. از خیابان ه ــع تلویزی مرتف
شــدیم. در طبقــه اول عبــاس ندیــم بــا کلیــد دری را بــاز کــرد. بــه درون آپارتمــان 
ــای جاسوســی می انداخــت.  ــای فیلم ه ــاد خانه ه ــه ی ــم کــه آدم را ب کوچکــی رفتی
وســایلم را آنجاگذاشــتم. بیــرون آمدیــم. بــه خیابــان کنــار رودخانــه رفتیــم. کســی 
ــان هایی  ــن انس ــی از زیبا تری ــناختم. یک ــران او را ش ــا در ای ــود. بعد ه ــر ب ــا منتظ آنج
کــه دیــده ام. مــردی بــه نــام ژیــال سیاســی. نمی دانســتم چنــد ســال بعــد صبــح روز 
ــدم  ــم ق ــا ه ــی ب ــوم. مدت ــتگیر می ش ــودم دس ــم و خ ــرار می ده ــتگیری او را ف دس
ــال  ــدم ژی ــم. دی ــی بخوری ــتم آبجوی ــم. خواس ــا رفتی ــره ماهیگیر ه ــه جزی ــم. ب زدی
دســت دســت می کنــد. فکــر کــردم اهــل مشــروب نیســت و یــا رفقــا از ایــن کار هــا 
ــی دارد.  ــکل پول ــدم مش ــش فهمی ــیدم و از جواب ــا را پرس ــد. از او همین ه نمی کنن
مــن پــول داشــتم. او را بــه اصطــالح میهمــان کــردم. بعد هــا فهمیــدم ژیــال و خیلــی 
از کادرهــای دیگــر حــزب در کشــورهای سوسیالیســتی، زندگــی بســیار محــدودی 

داشــته اند. 
ــود. از ژیــال خداحافظــی کــردم و ســوار اتومبیــل شــدم.   برگشــتیم. منتظرمــان ب

ندیــم پرســید: 
- جایی را می خواهی ببینی؟ 

گفتم: 
-نه، ترجیح می دهم رفیق طبری را ببینم. 

تتنهــا فــرد حزبــی کــه دیدنــش برایــم جالــب بــود، او بــود. شــعر هایش و 
داســتان هایش را در   همــان ســفر لنــدن خوانــده بــودم. ندیــم فکــری کــرد. جایــی، 
مقابــل یــک تلفــن عمومــی ایســتاد. داخــل آن شــد. بــا جایــی حــرف زد. برگشــت 

ــت:  و گف
- شــانس آوردی. رفیــق طبــری برلیــن اســت. تــا او را ببینــی رفیــق دیگرمــان از 

ــد.  ــک می رس الیپزی
از او خواستم به خانه قبلی برویم تا سوغات طبری را بیاورم. 

پرسید: 
 - چیست؟ 

جواب دادم: 
- صفحه موسیقی. 
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ــتری در  ــایل بیش ــم. وس ــی رفتی ــبیه قبل ــی ش ــه آپارتمان ــتیم و ب ــوغاتی را برداش س
ــه  ــد. در آن خان ــتقبالم آم ــه اس ــدان ب ــته و خن ــه آراس ــل همیش ــری مث ــود. طب آن ب
ــان  ــتم. در آن زم ــز گذاش ــوغات او را روی می ــی، س ــده بوس ــد از دی ــود. بع ــا ب تنه
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان یــک ســری موســیقی ایرانــی روی 
صفحه هــای 33 دور قدیمــی منتشــر کــرده بــود. طبــری بســته را بــاز کــرد. صفحه هــا 
ــون  ــا را روی گراماف ــی از آن ه ــکوت یک ــد و در س ــت. روی آن را خوان را برداش

گذاشــت: 
- باز ای الهه ناز... 

ــه را  ــن گری ــای ای ــران، معن ــا در ای ــت. بعد ه ــان گریس ــدای بن ــا ص ــت و ب نشس
ــم.  دریافت

 طبری گفت: 
- تو زیبا ترین هدیه را از ایران برایم آورده ای... 

ــه اشــاره عبــاس بلنــد شــدیم. طبــری تــا دم در مــا را بدرقــه کــرد.   کمــی بعــد ب
بیــرون آمدیــم. غــروب بــود و مــن   همــان شــب بایــد برمــی گشــتم. ندیــم مــرا در 
ــودم.  ــدار ســوم ب ــدم مــی زدم و در انتظــار دی ــت. ق ــی گذاشــت و رف آپارتمــان قبل
ــان  ــی   هم ــوری، یعن ــن کیان ــد. او نورالدی ــو آم ــی ت ــد و کس ــاز ش ــد در ب ــی بع کم
کســی بــود کــه در تلفــن بــه نــام دکتــر مــرادی برایــش اســم رمــز را گفتــه بــودم و 
تــازه از الیپزیــک رســیده بــود. ســرحال و بذلــه گــو بــود. ایــن بخــش زنــده و گــرم 
شــخصیت بســیار پیچیــده کیانــوری برایــم بســیار خوشــایند بــود. چنــد ســال بعــد که 
در آخریــن دیــدار بــا اتوبوســی از زنــدان اویــن بیرونمــان آورنــد، همیــن روحیــه را 

داشــت. 
ــا  ــود. آنچــه را اینجــا نوشــته ام، ب ــورد ســاواک ب ــوری در م ــن پرســش کیان اولی

ــد پرســش کــرد و گفــت:  ــاره همســرم چن ــم. درب ــش گفت ــت تمــام برای دق
- بااین وضع تو، اوباید شخصیت بسیار نیرومندی داشته باشد. 

ــه  ــاره اوضــاع ایــران حــرف می زدیــم، واو ب او آینــده خوفنــاک را می دیــد. درب
ســرعت شــام ســبکی فراهــم مــی آورد. دســت پخــت خوبــی داشــت. وســط شــام در 
زدنــد. کیانــوری رفــت و در را بــاز کــرد. دســتی تــو آمــد و چمدانــی آبــی رنــگ 
را بــه او داد. کیانــوری چمــدان را گوشــه ای گذاشــت. بعــد از شــام، برایــم غــذای 
ســفر را فراهــم کــرد و بــه دقــت یــک کدبانــو در کاغــذ روزنامــه پیچیــد. بعد هــا در 
زنــدان جمهــوری اســالمی ایــن وجــه صرفــه جویــی او را کــه بــه خساســت عجیبــی 
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راه می بــرد، از نزدیــک دیــدم. بعــد از شــام چمــدان را بــاز کــرد. دوربینــی از تــوی 
ــن داد  ــه م ــدان را ب ــن و چم ــی. دوربی ــای معمول ــبیه دوربین ه ــرون آورد. ش آن بی
ــه تهــران ببــرم. می دانســتم آن چمــدان خالــی جاســازی شــده اســت. امــا چــه  ــا ب ت

ــم.  ــه چــه درد می خــورد، هنــوز هــم نمی دان ــود و دوربیــن ب چیــزی د رچمــدان ب
بعــد از شــام بیــرون آمدیــم. بــاران می آمــد. کیانــوری پالتــو بلنــد و کاله شــاپو بــر 
ســر داشــت. ســواراتوموبیل جلــوی در شــدیم و بــه ایســتگاه قطــار رفتیــم. در بخــش 
بازرســی، کارتــی را نشــان داد. افســر آلمانــی بــه او ســالم نظامــی داد و رد شــدیم. 
ــش  ــر صورت ــی ب ــور چراغ ــتاده، ن ــه ایس ــدم ک ــدم، او را دی ــار ش ــوار قط ــی س وقت
ــن  ــاره ای ــز درب ــچ چی ــه هی ــن لحظ ــا ای ــد. ت ــکان می ده ــت ت ــم دس ــد و برای می تاب
مــرد نمی دانســتم. یــک کلمــه دربــاره اش نخوانــده بــودم، از گذشــته پــر ماجرایــش 

خبــری نداشــتم. او هــم مثــل بقیــه برایــم رحمــان بــود. 
*

تمــام راه در اندیشــه بافتــن داســتانی بــودم تــا وجــود چمــدان و دوربیــن را 
ــس  ــیدو در پاری ــم رس ــه ذهن ــزی ب ــم چی ــرانجام ه ــد. س ــه کن ــرم توجی ــرای همس ب
بــه او گفتــم. بعــد بــه رحمــان تلفــن زدم. اوگفــت اوضــاع دارد بــه ســرعت حســاس 
می شــود و مــن هــر چــه زود تــر بایــد برگــردم. یــادم هســت در آن ایســتگاه قطــار که 
تلفــن مــی زدم، بچه هــای ایرانــی جمــع بودنــد و مشــتاقانه بــا ایــران حــرف می زدنــد. 
اولیــن جرقه هــای انقــالب زده شــده بــود. بچه هــا کلــک تــازه ای پیــدا کــرده بودنــد 

ــد.  ــران تلفــن می زدن ــه ای ــی ب و مجان
*

ــه تهــران برگشــتیم. در  ــه ســرعت ب ســفر مــاه عســل را نیمــه تمــام گذاشــتیم و ب
هواپیمــا بــه همســرم گفتــم کــه بــه علــت ســوابقم ممکــن اســت در فــرودگاه برایــم 
مشــکلی ایجــاد کننــد، تــو چنــد نفــر بعــد از مــن بیــا و اگــر اتفاقــی افتــاد بــه رحمــان 
ــه روزنامــه رفتیــم و  ــه برگشــتیم. روز بعــد ب ــه خان ــا ب ــاد و م ــده. اتفاقــی نیفت ــر ب خب
رحمــان از مــن خواســت چمــدان و دوربیــن را در صنــدوق پشــت اتومبیــل بگذارم و 
او بــه بهانــه ای بیایــد، اتوموبیــل را بگیــرد و ببــرد. همیــن کار را هــم کــردم. چند روز 
بعــد همســرم ســراغ دوربیــن را از مــن گرفــت. آخــر گفتــه بــودم بــرای او خریــده ام. 
نمی دانــم چــه دروغــی گفتــم. ســال ها بعــد بــه مــن گفــت کــه هیچکــدام از 

دروغ هــای مــرا در ایــن ســفر بــاور نکــرده بــود.
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ساعت۵ و ۵ دقیقه صبح نهم بهمن ۱۳۸9 است و نوشتن نسخه 
آخر نامه دهم را شروع کرده ام...

تمام جانم مقاومت می کند. بازگشت به روزهایی که زندگی مرا 
ویران کرد. سخت است، خیلی سخت. مخصوصًا حاال .دارم به 
آن روز لعنتی می رسم که هنوز مثل یک فیلم ترسناک با همه 

اجزایش جلوی چشمم زنده است.
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به قول خودتان تازه داشت دستتان گرم می شد. دیگر مرتب می گفتید: 
- به من می گویند جالد... 

و به من هم دشنامی دادید که تا اعماق تنم لرزید: 
- می فهمی ساواکی؟ 

ــود، در دســت داشــتید و در    شــالقی را کــه انقــالب از دســت ســاواک گرفتــه ب
ــیدید:  ــاد می کش ــد و فری ــرا می زدی ــاواک م ــکنجه س ــای ش ــان اتاق ه هم

- شکنجه گر... 
ــوء  ــه وض ــد ک ــد. می گفتی ــرا می خواباندی ــکل م ــرادر هی ــک ب ــا کم ــم ب ــد ه بع
ســاخته اید و از حــاج امیــن حکــم تعزیــر تــا حــد مــرگ داریــد و شــروع می کردیــد 

ــد:  ــه، اول می گفتی ــه زدن. ن ب
ــاز و بســته کــن،   همــان  - هــر وقــت خواســتی حــرف بزنــی دســت راســتت را ب

ــش هســت.  ــان روی ــد قپانیت ــوز رد دســت بن ــد کــه هن دســتی را می گفتی
و بعدمی زدید: 

- یا فاطمه زهرا... 
ضبط صوت را هم به کارمی انداختید: 

-کربال... کربال... ما داریم می آییم... 
- ساواکی... شکنجه گر... 

باایــن کابــوس بیدارشــدم. کاغذسفیدراگذاشــتم جلویــم. شــروع کــردم بــه 
نوشــتن. ناگهــان احســاس کــردم قلبــم تیــر کشــید. محــل نگذاشــتم. درد بــه دســتم 
و پشــتم رســید. تکیــه دادم. اســپری زیــر زبانــی را برداشــتم و زدم. بعــد همســرم را 
صــدا کــردم. نیــم ســاعت بعــد زیــر بــاران روی صندلــی چرخــدار نشســته بــودم. مــرا 
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بــه بیمارســتان می بردنــد. تمــام راه حســرت می خــوردم. قبــل از تمــام کــردن کارم 
بایــد می رفتــم بــه دنیایــی کــه شــما معتقــد بودیــد آنجــا حســاب و کتابــی هســت. 
ــاران، وســط پــل صــراط بــه مــن رســیده اید و شــالقتان را  شــما را می دیــدم. زیــر ب

ــد.  ــکان می دهی ــکان ت ت
ــرا عمــل  ــب دنیاســت م ــن جــراح قل ــی کــه بهتری ــک ایران ــا گذشــت و ی روز ه
کــرد. زنــده مانــدم. وقتــی چشــم بــاز کــردم ســاعت 5 و 5 دقیقــه صبــح بــود. اتاقــم 
رو بــه خیابــان بــاز می شــد. متــرو از پــل بــاالی آن می گذشــت. اول چشــمان مهربــان 
ــر و مــه آمــد. صورتــش  ــان اب پروفســور گنــج بخــش را دیــدم. بعــد همســرم از می
غــرق انــدوه و خنــده بــود. بعــد چشــم هایم را بســتم و رفتــم و شــما آمدیــد بــرادر 
ــد. از  ــرا می زدی ــما م ــدم و ش ــودم و می چرخی ــاده ب ــه ای افت ــیاه چال ــد. در س حمی
تــرس چشــمانم را بــاز کــردم. چنــد پرســتار بــاالی ســرم بودنــد. می پرســیدند چــرا 
فریــاد می زنــم. نمی دانســتم. نــگاه کــردم بــه ایســتگاه. نمی دانــم چــرا منتظــر قطــار 
ــادم  ــرو افت ــاره ف ــود. دوب ــه ب ــاعت 5 و 5 دقیق ــوز س ــد. هن ــودم بیای ــر ب ــودم. منتظ ب
ــرود  ــم ف ــف پا های ــر ک ــالق ب ــدم. ش ــق می چرخی ــی مطل ــه. در تاریک ــیاه چال در س
می آمــد. دوبــاره چشــمانم را بــاز کــردم. کســی بــاالی ســرم نبــود. قطــار نمی آمــد. 

هنــوز ســاعت 5 و 5 دقیقــه صبــح بــود. 
**

دســتور رحمــان را انجــام دادم. چمــدان و دوربیــن را گذاشــتم تــوی صنــدق عقب 
اتومبیلمــان. او بــه بهانــه ای آمــد و اتومبیــل را بــرد. نمی دانســتم در آن چمــدان چــه 
هســت. دســتورالعمل تشــکیالتی بــه مــن می گفــت حــق نــدارم بدانــم چمدانــی کــه 
ــه آن  ــادم نگاهــی ب ــه فکــر نیفت ــار هــم ب ــی یــک ب ــم چیســت. و مــن حت حامــل آن
بینــدازم. حتــی می ترســیدم بــه آن نــگاه کنــم. ایــن رازی بــود کــه مــن نبایــد از آن 
ــه دســتم می رســد  ــا تاریــخ" ب ــاب "گفت و گــو ب ســر د رمــی آوردم. در غربــت کت
ــه  ــم، متوج ــوری را می خوان ــل کیان ــه مفص ــته، مصاحب ــت و جوی گذش و در جس
می شــوم: "مــا وســایلی بــرای نویــد فرســتادیم، دســتگاه چــاپ فرســتادیم، دســتگاه 
فتوکپــی فرســتادیم." )ص 588(. دوربینــی کــه مــن آوردم جــزو ایــن وســایل بــود؟ 
فــردای روزی کــه رحمــان چمــدان را بــرد، تــا بــه روزنامــه رســیدم، تلفــن مــن 

زنــگ زد. "آقــای احمــری" بــود. قلبــم فــرو ریخــت: 
- باخبر شده اند؟ 

ــرا  ــوری م ــی ف ــت خیل ــرد. می خواس ــکی ک ــک خش ــالم و علی ــول س ــق معم طب
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ببینــد. 
- خیلی فوری، یعنی کی؟ 

- قبل از ظهر.. 
گوشــی را گذاشــتم. بــا هریــک از ایــن تماس هــا فــرو می ریختــم. تنهــا رحمــان 
می توانســت مــرا بــه حــال عــادی برگردانــد. دنبالــش گشــتم. در آن ســاعت روز در 
اتــاق ســردبیر بــا چنــد نفر جلســه داشــت. چــاره ای نبــود. یادداشــتی برایش فرســتادم. 
رحمــان بــه ســرعت بیــرون آمــد. موضــوع را گفتــم. بــا لبخند زد بــه پشــتم. زلفش را 

مثــل همیشــه بــا دســت طرفــی داد و گفــت: 
-معطل نکن، برو. 

مردد بودم. رحمان دستم را فشار داد. 
-عالی است. داریم به قلب دشمن وارد می شویم. 

گفتم: 
-اگر فهمیده باشند.. 

لحظه ای به فکر رفت: 
-گمان نمی کنم... 

ــه جلســه برگشــت. تلفــن زدم. جیــپ کیهــان آمــد. می رفتیــم  ایــن را گفــت و ب
و شــهر دور ســرم می چرخیــد. مرکــز ســاواک در ســه راه ضرابخانــه، درســت 
ــی تابســتان ها آنجــا کارگــری  ــام نوجوان ــود. در ای ــن ب ــه کفــش وی پشــت کارخان
می کــردم. انــگار قرنــی طــول کشــید تــا کســی آن در لعنتــی را بــاز کــرد. اســمم را 
پرســید و مــرا بــه داخــل   همــان اتــاق بــرد. "آقــای احمــری"   همــان طــور خشــک و 
رســمی و بــا آن عینــک ســیاه پشــت میــزش نشســته بــود و داشــت پرونــده ای را ورق 

مــی زد. ســالم دادم. بــا دســت اشــاره کــرد بنشــینم. نشســتم. پرســید: 
- خبری نیست...؟ 

گفتم: 
- نه.. 

از کشویش پاکتی در آورد و به طرفم دراز کرد... 
- این رقم برای شما تعیین شده... 

آســمان بــه ســرم فــرود آمــد. تمــام نیرویــم را بــه کار گرفتــم تــا متوجــه ویــران 
شــدنم نشــود و لــرزش دســتم را نبینــد. نفهمیــدم چطــور بیــرون دویــدم. تــا روزنامــه 
ــل یــک  ــده خواســتم مقاب ــود. از رانن ــدان ب ــدم. همــه جــا راه بن ــه خــودم می لرزی ب
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عــرق فروشــی بایســتد. تــو رفتــم و یــک گیــالس بــاال انداختــم. حرکــت کردیــم. 
حــس می کــردم همــه شــهر دارنــد مــرا نــگاه می کننــد و بــا انگشــت نشــانم 
می دهنــد. وقتــی وارد کوچــه کیهــان شــدیم، دیــدم رحمــان دارد مــی رود. بادیــدن 

مــا ایســتاد. پیــاده شــدم. گفتــم: 
- برویم گیالسی بزنیم... 

پرسید: 
- چرا رنگت پریده؟ چی شده؟ 

بــه خیابــان فردوســی پیچیدیــم و وارد پاتــوق بچه هــای کیهــان شــدیم. ســفارش 
ــا لیــوان بــزرگ را خالــی کــردم،  آبجــو دادم. وقتــی پشــت پیشــخوان چــرب دو ت
ــاز  ــن انداخــت و پاکــت را ب ــه م ــی ب ــان نگاه پاکــت را کنارشــان گذاشــتم. رحم
کــرد. پول هــا را شــمرد. و لیــوان آبجویــش را بلنــد کــرد. لیوان هــا را بــه هــم زدیــم. 

مــن یــک نفــس نوشــیدم. اولــب زد:
ــذ  ــد کاغ ــرای نوی ــا ب ــن پول ه ــا ای ــف دارد ب ــع. کی ــه موق ــه ب ــن. چ -150 توم

ــم.  بخری
*

ــد.  ــور را در می نوردی ــر کش ــالب سراس ــعله های انق ــر ش ــود. دیگ ــان 1357 ب آب
کیهــان عمــاًل در اختیــار رحمــان بــود. اخبــار غیــر قابــل انتشــاردرکیهان را نویــد کــه 
حــاال بــا تیــراژ زیــاد منتشــر می شــد، در صفحــات خــود جــا مــی داد. روز اول آبــان 
بــه آذیــن دســتگیر شــد. و   همــان روز هــا "آقــای احمــری" از مــن خواســت فــوراً بــه 
ــم  ــر می کردی ــتم. فک ــان گذاش ــان را در جری ــول رحم ــق معم ــروم. طب ــدارش ب دی
ــه  ــا ب ــی ب ــیار نزدیک ــاط بس ــان ارتب ــند. رحم ــن بپرس ــه آذی ــاره ب ــد درب می خواهن
آذیــن داشــت. بــه بهانه هــای مختلــف ســراغش می رفــت. نمی دانــم بــه آذیــن چــه 
برداشــتی واحساســی داشــت، امــا رحمــان انــگا رکــه بایــک عضوکمیتــه مرکــزی 
داخــل کشــور مشــورت می کنــد، نظــر اورا در بــاره مســائل مهــم روز جویــا 
ــی  ــه او معرف ــرا ب ــان م ــی رحم ــعر، وقت ــروف ش ــب های مع ــان ش ــد. د رجری می ش
ــون  ــه همــه مظن ــن کــه ســخت ب ــه آذی ــون و کیهــان باشــم، ب ــط کان کــرد کــه راب
ــه  ــورد ب ــرار شــد اگــر درم ــق نظــر رحمــان ق ــت. طب ــود؛ بی شــک وشــبهه پذیرف ب
آذیــن پرســیدند، بگویــم چنــد بــار شــاهد بــوده ام او علیــه شــوروی و حــزب تــوده 
ــود. بســته ای از آن  ــار هــم صحبــت نویــد ب موضــع دارد. اشــتباه می کردیــم، ایــن ب
روی میــز "آقــای احمــری" قــرار داشــت. یکــی از آن هــا را برداشــت. بــه مــن داد و 
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بــدون مقدمــه گفــت: 
- فکر می کنیم در کیهان چاپ می شود. 

بدون تردید گفتم: 
- امکان ندارد... 

گفت: 
ــورد اســتفاده  ــرای چــاپ م - شــما فهرســتی از ســوراخ ســنبه های کیهــان کــه ب

ــم...  ــش می کنی ــان پیدای ــا خودم ــده. م ــرد ب ــرار می گی ق
بعد بلند شد، ایستاد و گفت: 

- خیلی فوری است، خیلی. شخص اعلیحضرت دستور اکید داده اند... 
بلند شدم. نوید توی دستم بود. روی میز گذاشتم. گفت: 

- می توانی ببری... 
ــن دســت داد.  ــا م ــز. ب ــن طــرف می ــد ای ــای احمــری" آم ــد را برداشــتم. "آق نوی
ــر  ــه زی ــم هایش را ک ــد؟ چش ــت بگوی ــزی می خواس ــرد. چی ــث ک ــه ای مک لحظ
ــه داخلــی رحمــان تلفــن  ــه روزنامــه رســیدم، ب ــا ب ــود، نمی دیــدم. ت عینــک ســیاه ب
زدم. قرارمــان بــود، بعــد از ایــن مالقات هــا مســتقیم بــه ســراغ او نــروم. قــرار ناهــار را 
گذاشــتم. قــرار ناهــار یعنــی خبــر مهــم اســت. در   همــان کبابــی کوچــه خنــدان ناهار 
ــه او دادم و ماجــرا را گفتــم. نویــد را پــس داد و گفــت تــوی  خوردیــم. نویــد را ب
کشــویت بگــذار. می فهمیــم اینجــا را بازرســی کرده انــد یــا نــه. گزارشــی هــم کــه 
می خواهنــد بــه نفــع مــا اســت. بگــذار فکــر کننــد نویــددر کیهــان چــاپ می شــود. 
ــم.  ــه می کنی ــاپ تهی ــین های چ ــی و ماش ــروف چین ــی و ح ــی از لیتوگراف گزارش
همیــن کار را کــردم. رحمــان گــزارش را خوانــد. اصــالح کــرد. آن را تایــپ کــردم 

کــه دســتخط مــن نباشــد. بعــد تلفــن زدم و گــزارش را برایشــان بــردم. 
دو ســه روز بعــد، نویــد در کشــوی میــزم نبــود. بازرســی کــی انجــام شــده بــود؟ 
هرگــز ندانســتیم. بــه نظــر می رســید شــک ســاواک بــر طــرف شــده اســت. ســال ها 
ــتور  ــاه دس ــدم ش ــوری خوان ــای کیان ــرات و گفت و گوه ــت، در خاط ــد در غرب بع
ــه  ــی ک ــر قیمت ــه ه ــه ب ــود ک ــتور داده ب ــاه دس ــود: "ش ــد را داده ب ــردن نوی ــدا ک پی
ــا تاریــخ، ص 588(  هســت ایــن روزنامــه را ببندیــد، امــا نتوانســتند." )گفت و گــو ب
و:"شــاه دســتور داده بــود کــه بــه هــر قیمتــی اســت بایــد روزنامــه نوید کشــف شــود. 
ــل  ــه عم ــت بالفاصل ــی داش ــن اطالع ــد کوچک تری ــازمان نوی ــاواک از س ــر س اگ

می کــرد." )خاطــرات، ص ۴77(
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چنــد روز بعــد "آقــای احمــری" تلفــن زد و اســامی چند نفــر را به مــن داد. آدرس 
ــندگان در  ــون نویس ــران کان ــای دبی ــب اعض ــتند. اغل ــوری می خواس ــان را ف خانه ش
ــودم، چنــد نفــر از بچه هــای  ــد. چنــد اســم کــه مــن اصــاًل نشــنیده ب آن زمــان بودن
کیهــان و اطالعــات و چنــد نویســنده. وجــود نــام علــی خدایــی در فهرســت برایــم 
ــاب  ــس کب ــار دی ــت را کن ــدان فهرس ــه خن ــی کوچ ــود. در کباب ــب ب ــی جال خیل
ــت. بعــد هــم غذایــش  ــرو رف ــه فکــر ف ــد ب ــی مدی ــده گذاشــتم. رحمــان مدت کوبی
ــینما او  ــل س ــب مقاب ــه ش ــت ک ــرار گذاش ــن ق ــا م ــت و ب ــورده رف ــورده و نخ را خ
ــردن اســم می دانســتیم  ــدون ب ــظ شــد. ب ــا حف ــن روز ه ــرار تاآخری ــن ق ــم. ای را ببین
ســینما یعنــی ســینما بولــوار. شــب، رحمــان ســر موقــع آمــد. رفتیــم و در بولــوار وارد 
یــک عــرق فروشــی شــدیم. لیســت را بــه ســه قســمت تقســیم کــرده بــود: کســانی 
کــه نتوانســته بودیــم آدرسشــان را پیــدا کنیــم. کســانی کــه بایــد نشــانی نادرســت 
می نوشــتیم و ســه نفــر کــه بایــد آدرس دقیقشــان را می دادیــم. قــرار شــد رحمــان از 
طریقــی کــه خــودش می دانســت همــه افــراد لیســت و مخصوصــاً دو نفــر کیهانــی را 
خبــر کنــد. مــن هــم مامــور خبــر کــردن ســیاوش شــدم. بایــد آنقــدر صبــر می کــردم 
تــا همــه باخبــر شــوند. بعــد لیســت را می رســاندم. ایــن کار دو روز بعــد بــه اشــاره 
رحمــان عملــی شــد. وقتــی از عــرق فروشــی بیــرون آمدیــم، رحمــان خبــری مخفــی 

را بمــن داد کــه چنــد روز بعــد آشــکار شــد: 
- دولــت آشــتی ملــی شــریف امامــی شکســت خــورده و حکومــت می خواهــد 

دســت بــه اقــدام شــدیدی بزنــد. 
*

حــدود 9 شــب بــه خانــه ســیاوش رســیدم. خــودش در را بــاز کــرد. گفتــم فــوراً 
لبــاس بپوشــد. وســایل شــخصی اش را بــردارد و خانــه را تــرک کند. ســیاوش دســت 
دســت می کــرد. طبــق قــرار بــا رحمــان بــه او گفتــم: "فامیلــی دارم در شــهربانی، بــا 
خبــر شــده اســت کــه عــده ای را می خواهنــد دســتگیر کننــد وتــو هــم جــزو آن هــا 
هســتی. جایــی مخفــی شــو تــا خبــرت کنیم."بیــرون آمدیــم وســیاوش چنــد کوچــه 
ــه  ــپ کیهــان ب ــا جی ــن هــر روز غــروب ب ــت. م ــادرش رف ــه م ــه خان ــر ب آن طرف ت
ــد  ــردم. بع ــش می ب ــار روز را برای ــا و اخب ــم و روزنامه ه ــیاوش می رفت ــه س در خان
ــب  ــر ل ــد، زی ــرا می دی ــز رو شــد، ســیاوش هــر وقــت م ــی همــه چی از انقــالب وقت

می خندیــد و می گفــت: 
- فامیلتان هنوز در شهربانی هست؟ 
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ــن  ــان را انجــام دادم. از تلف ــی شــدن ســیاوش، دســتور دیگــر رحم ــد از مخف بع
ــم:  ــگ زدم. گفت ــه ای زن ــای خامن ــه آق ــی ب عموم

-از طریــق کیهــان باخبــر شــده ایم در صــدد دســتگیری عــده ای هســتند. شــما هــم 
ــید.  مراقب باش

*
اقــدام شــدید 15 آبــان عملــی شــد. دولت نظامــی تیمســار ازهــاری روی کار آمد. 
عــده ای توســط حکومــت نظامــی دســتگیر شــدند. هیــچ کــدام از افــراد لیســت در 
ــود. ا  ــرده ب ــر ک ــی خب ــه طریق ــان ب ــه را رحم ــد، هم ــدگان نبودن ــتگیر ش ــان دس می
ــا شــانزدهم دی و آغــاز  زهمــان روز اعتصــاب بــزرگ مطبوعــات شــروع شــد و ت
ــندیکای  ــاب را س ــری اعتص ــت. رهب ــه یاف ــار ادام ــاپور بختی ــری ش ــت وزی نخس
ــت  ــم گرف ــده داشــت. ســندیکا تصمی ــگاران مطبوعــات" بعه "نویســندگان و خبرن
بولتــن اعتصــاب را منتشــر کنــد. کاد ربولتــن همــه از ســاکنان کــو ی نویســندگان 
انتخــاب شــدند تــادر یــک محــل باشــند. مــن ســردبیر بــودم، همســرم وهوشــنگ پور 
ــاری می رســاندند. غروب هــا آپارتمــان مــا  ــه مــن ی دولــت از روزنامــه اطالعــات ب
بــه دفتــر مخفــی بولتــن تبدیــل می شــد. بعدازآمــاده ســازی مطالــب، همســرم آن هــا 
ــه انجــام می رســاند و بولتــن را  ــز آذری صفحــه بنــدی را ب را تایــپ می کــرد. پروی
ــا روز بازگشــائی مطبوعــات منتشــر شــد و افســوس  ــن ت ــرد. بولت ــرای چــاپ می ب ب

ــدارم.  کــه نســخه ای از آن را ن
روز 19 یــا 20 بهمــن، "آقــای احمــری" بــه مــن تلفــن زد و گفــت   همــان موقــع بــه 

دیــدارش بــروم. رحمــان را در جریــان قــرار دادم و گفتــم: 
- بهتر است نروم.... 

جواب داد: 
- بر عکس در این شرایط حتما باید رفت. معطل نکن... 

ــدار  ــه دی ــوخت ب ــالب می س ــش انق ــه در آت ــهر ک ــان ش ــان از می ــپ کیه ــا جی ب
"آقــای احمــری" رفتــم. بــر خــالف دفعــات گذشــته دفتــر او بــه شــدت شــلوغ بــود. 
ــد. او  ــد و می رفتن ــف می آمدن ــراد مختل ــد. اف ــده می ش ــادی دی ــد زی ــت و آم رف

ــه مــن داد. گفــت:  چنــد فهرســت تایــپ شــده را ب
- تــا چنــد ســاعت دیگــر آدرس آنهــارا کــه جلویشــان ضربــدر زده ایــم 

اســت...  غلــط  هــم  خیلی هــا  نداریــم.  هــارا  خیلــی  می خواهیــم.. 
تلفنش زنگ زد. گوشی را برداشت. به کسی گفت: 
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- بله... بله... داریم لیست را آماده می کنیم... 
ــای  ــا "آق ــت، ام ــر اس ــه خب ــم چ ــم و بفهم ــت بمان ــتر می خواس ــم بیش ــاال دل ح
ــه ســرعت  ــروم. بیــرون آمــدم و خــودم را ب ــا دســت اشــاره کــرد کــه ب احمــری" ب
ــناختم.  ــا را نمی ش ــردم. خیلی ه ــگاه ک ــت را ن ــوی راه لیس ــاندم. ت ــان رس ــه کیه ب
جلــوی اســامی بچه هــای کانــون و مطبوعــات ضربــدر زده بودنــد. بعضی هــا نشــانی 
داشــت و تعــدادی هــم نداشــت. اســم رحمــان در ایــن فهرســت ها نبــود. امــا اســم 
ــت  ــرورت نداش ــه ض ــود ک ــلوغ ب ــدر ش ــاع آن ق ــود.  اوض ــم ب ــی بازه ــی خدائ عل
ــرح  ــان ش ــرای رحم ــود ب ــده ب ــه را دی ــم. آنچ ــی بروی ــه کباب ــان کاری ب ــرای پنه ب
دادم. او کــه در آن زمــان بــا شــورای انقــالب رفــت و آمــد مــداوم داشــت، فهرســت 
ــا...  ــه کیهــان هــم نی ــی پنهــان شــو. ب ــن گفــت: " هــر جــا می توان ــه م ــت. ب را گرف
ــم..." کاپشــنش  ــد... دیگــر الزم نیســت گــزارش بدهی ــات مهمــی می افت دارد اتفاق
را پوشــید و بــه ســرعت رفــت. مــن همســرم را خبــر کــردم. بــا هــم بیــرون آمدیــم 
ــان و  ــه رحم ــتم ک ــت دانس ــد درغرب ــال ها بع ــم. س ــرم رفتی ــادر همس ــه م ــه خان و ب
علــی خدایــی در مطــب پزشــکی از دوســتان خدایــی پنهــان شــده بودنــد. شــب ها 
ــد. عصــر   همــان روز از تلفــن  ــه کیهــان می آمدن ــد و روز هــا ب در آنجــا می خوابیدن
عمومــی بــه آقــای خامنــه ای زنــگ زدم و او را در جریــان گذاشــتم. شــاید بر اســاس 
ایــن اطــالع و یــا خبــری کــه احتمــاالً رحمــان بــه شــورای انقــالب داده بــود؛ روز 
ــم  ــرای در ه ــردم خواســت ب ــی در ســخنرانی خــود از م ــت اهلل خمین 21 بهمــن آی
شکســتن توطئــه در خیابان هــا بماننــد و بــه خانه هــا نرونــد.  ســال ها بعــد در غربــت 
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــور نظ ــس جمه ــژاد، رئی ــود احمدی ن ــه محم ــم ک می خوان
می گویــد: "21 بهمــن 57، بــه یــاری امــام زمــان کودتــای رژیــم حنثــی شــد..."و از 

ــود؟" ــان نب ــان رحم ــام زم خــودم می پرســم "آن ام
*

ــدند: "19  ــر ش ــر منتش ــن تیت ــا ای ــا ب ــن 1358 روزنامه ه ــنبه 22 فرودی روز چهارش
ــام 19  ــدگان نوشــت: "ن ــه آین ــد" روزنام ــرور کنن ــتند ت ــگار را می خواس ــه ن روزنام
روزنامــه نویــس در میــان اســناد ســاواک کشــف وبــه مقامــات داده شــد. بــر اســاس 
ایــن اســناد قــرار بــود روز 21 بهمــن کســانی کــه لیســت آن هــا تهیــه شــده بــود بــه 
ــتور  ــدان دس ــاواک و گارد جاوی ــوران س ــوند. مام ــرور ش ــون ت ــیوه های گوناگ ش
ــان در  ــه نویس ــه روزنام ــه خان ــی ب ــت نظام ــالم حکوم ــد ا زاع ــه بع ــتند بالفاصل داش
حــال اعتصــاب برونــد و ان هــا را در مقابــل خانواده شــان بــه قتــل برســانند." 11 نفــر 
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از ایــن لیســت کیهانــی ویکــی ازایــن 11 نفــر مــن بــودم. 
دکتــر ابراهیــم یــزدی د رآن زمــان وزیــر امورخارجــه بــود. او گزیــده ای از اســتاد 
مربــوط بــه "عملیــات نجــات" را در اختیــار مطبوعــات گذاشــته بــود. او ســال ها بعــد، 
متــن کامــل ایــن اســناد را د ر کتابــش تحــت عنــوان "آخریــن تالش هــا د راخریــن 
روز هــا" منتشــر کــرد. دکتــر یــزدی بــر اســاس اســناد بــه دســت آمــده از دفتــر ویــژه 
ــات از  ــن عملی ــرای ای ــدارک ب ــی در کتابــش می نویســد: "ت محــل کار ســپهبد امین
آبــان مــاه 1357 شــروع شــده بــود.... ایــن عملیــات قــرار بــوده در بهمــن مــاه 1357 
بــه اجــرا گذاشــته شــود. اعــالم حکومــت نظامــی در 21 بهمــن مــاه 1357 و حملــه به 
مراکــز نیــروی هوایــی توســط گارد شاهنشــاهی را می تــوان در واقــع آغــاز اجــرای 

ایــن طــرح محســوب نمــود." )ص ۴3۶-۴37( 
بــر اســاس ایــن طــرح قــرار بــود چندیــن نقطــه شــهر از جمله منطقــه نیــروی هوایی 
در فــرح آبــاد بمبــاران شــود و تعــداد بســیار زیــادی از عوامــل فعــال دســتگیر شــوند. 
اســناد بــاال بــا ایــن مقدمــه آغــاز می شــود: "بــا توجــه بــه جریانــات اخیــر کشــور و 
ــان در ســطح  افزایــش روزافــزون طرفــداران خمینــی و اقدامــات خــالف قانــون آن
تهــران و مســلح شــدن برخــی از افــراد فعــال، تحریــکات جرایــد بخصــوص کیهــان، 
اطالعــات و آینــدگان در روزهــای اخیــر و آزادی تعــداد زیــادی از زندانیــان ضــد 
امنیتــی و پیوســتن آن هــا بــه گروه هــای فعــال و مســلح شــدن عــده ای از آنــان، لــزوم 
بازداشــت عــده ای را طبــق صــورت پیوســت ایجــاب می کنــد." "صــورت پیوســت" 
ــدگان. ــات و آین ــان، اطالع ــای کیه ــت از روزنامه ه ــس اس ــه نوی ــامل 19روزنام ش

همــه آن هــا د رماههــای اولیــه انقــالب پاکســازی بیــکار شــدند و هرگــز نتوانســتند د 
رداخــل ایــران در روزنامــه ای کار کننــد. 

*
ــط  ــه ای دادگاه فق ــت ۶ دقیق ــم، در فرص ــه دادگاه رفت ــه ب ــتان 13۶۴ ک در تابس
توانســتم از 2 بنــد از 12 بنــدی کــه بــر اســاس آن برایــم تقاضــای اعــدام شــده بــود، 
ــدی  ــود و دیگــری بن ــر ریاســت جمهــوری ب ــوذ در دفت ــد نف ــم. یکــی بن ــاع کن دف
کــه مــرا همــکار ســاواک میدانســت. حجــت االســالم نیــری، وقتــی داشــتم از بنــد 
ــا بی اعتنایــی دســتش را تــکان داد  ــاع می کــردم، ب ــا ســاواک دف اتهــام همــکاری ب

و گفــت: 
ــوده... خــود آن هــا  ــان چــی ب ــه جری ــوری گفت ــده.. کیان ــد بی خــود آم ــن بن - ای

هــم فهمیــده بودنــد کــه... 
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و حرفش را ناتمام گذاشت. پرسیدم: 
- ممکن است بدانم چطوری؟ 

دستش را روی پرونده گذاشت و گفت: 
- اینجاست.. 

و دادگاه تمام شد. 
ــا  ــا ب ــه را اینج ــد. آنچ ــی بری ــته های مرام ــد و نوش ــرادر حمی ــد ب ــما می آئی و ش
جزئیــات نوشــتم، در کلیــات شــرح داده بــودم و بــا صداقــت کامــل. مــن می نشــینم 

ــم.  ــار می کش و انتظ
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روزهای  آن  سردی  به  اما  است،   ۱۳۸9 بهمن   ٢۳ سرد  صبح 
زمستان ۱۳۶۱ نیست که شما داشتید از دستم راحت می شدید 

برادر حمید یا من نزدیک بود از شر شما خالص بشوم.
دارم نامه یازدهم را بازنویسی می کنم ، شاید بیادتان 
بیاورم روزی را که یک زندانی مرگ رابر شکنجه ها تان 
ترجیح داد و شما حتما با دستانی که وضوء داشت و 
با حکم شرعی حاج امین 80 ضربه شالق به او زدید. 
شمردید و زدید. زدید و شمردید.و شمار نامه های من 

به یازده رسیده است...
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کســی می آیــد. در ســکوت آســتینم را می گیــرد و می بــرد. در حیــاط ســوز 
ــده.  ــنگینی آم ــرف س ــت ب ــوم اس ــم. معل ــا می روی ــان برف ه ــد. از می ــردی می زن س
تــا برســم پیــش شــما جوراب هایــم خیــس آب اســت. بــه قــول خودتــان بی صبرانــه 
منتظــر منیــد. در ســلولی دودره در ورودی بنــد 2 کــه اتــاق شــکنجه اســت و شــما بــه 

ــد:  ــد می گویی ــن". بع ــاق پائی ــد "ات آن می گویی
- حاال چهره واقعی مرا می بینی... می فهمی چرا به من می گویند جالد... 

اگــر ایــن را نگفتــه بودیــد، جــالد صدایتــان نمی کــردم. جالد هــا زیادنــد در ایــن 
دنیــا بــا شــالق و دســت بنــد قپانــی مثــل شــما وبــرادر مجتبــی، بــرادر رحیــم، بــرادر 
محمــود و... بی شــالق بــا   همــان سیســتم فکــری شــما: اگــر کســی هــم اندیشــه مــا 

نیســت، بایــد او را کشــت. بــا زخــم تازیانــه یــا نیــش قلــم یــا زخــم زبــان.... 
بعد می گویید: 

- جوراب هایت را در بیار... 
در می آورم. 

می پرسید: 
- راستش را می نویسی یا شروع کنم...؟ 

راســتش را نوشــته ام. ســال ها بعــد یــک روز در حیــاط اویــن بــرای مهــدی پرتــوی 
هــم همــه چیــز را می گویــم. کاری از دســت او ســاخته نیســت، غیــر از اینکــه گــوش 
کنــد و ســر تــکان بدهــد. امــا شــما همــه زندگــی مــرا در اختیــار داریــد. می گویــم: 

- راستش را نوشته ام... 
و می ترســم. فکــر می کنــم شــما می خواهیــد دربــاره تشــکیالت بنویســم. دربــاره 
ــاره همســرم و... امــا اشــتباه می کنــم. طبــق معمــول "کــد" را  بچه هــای حــزب، درب
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می دهیــد: 
ــدی،  ــاواکی ش ــوری س ــه چط ــتی ک ــتش را نوش ــی راس ــم... وقت ــروع می کن - ش

ــاز و بســته کــن..  دســتت را ب
ــرو  ــم ف ــه تن ــا ب ــه هــم زدن روی تخــت پهــن می شــوم. فنر ه و در یــک چشــم ب
مــی رود. شــما دســت هایم را می بندیــد. یکــی دیگــر کــه البــد بــرادر هیــکل اســت، 

پا هایــم را می بنــدد و شــروع می شــود. 
- یا فاطمه زهرا... 

 شالق فرود می آید. و صدا مغزم را می کوبد: 
- کربال.. کربال ما داریم می آییم... 

و می زنید. و فحش می دهید: 
- ساواکی، شکنجه گر... سر ما کاله می ذاری... ما همه چیزو میدونیم.. 

و می زنیــد. ضربــه بــه کــف پــا می خــورد و صدایــش در مغــزم می پیچــد. 
ــم. حتمــا حکــم شــرعی داریــد و بیشــتر از دســتور شــرع  ــا می زنیــد نمی دان چنــد ت
ــم.  ــوی دهان ــد ت ــی چپان ــزی رام ــتی چی ــم. دس ــاد می زن ــن فری ــد. و م ــور نمی زنی ان
ــی از  ــه علــت مشــکل بین ــه کــه مــن ب ــا ن جوراب هــای خیســم اســت. میدانســتید ی
دهــان نفــس می کشــم؟ دارم خفــه می شــوم. جوراب هــا روی دندان هــای شکســته 
فشــار مــی آورد. ترجیــح می دهــم شــالق بخــورم تــا دهانــم بســته باشــد. بــرای اولیــن 
بــار بــه فکــرم می رســد دســتم را بــاز و بســته کنــم. همیــن کار را می کنــم. شــالق ها 
قطــع می شــود. دســتی جوراب هــا را در مــی آورد. انــگار از زیــر آب بــاال آمــده ام. 

- خب... اول شفاهی بگو... 
صدای خودم را به زحمت می شنیدم: 

- درباره چی؟ 
- چطوری ساواکی شدی و رفتی تو حزب برای چی... 

مغــزم ســوت می کشــد. ســوز ایــن کلمــات از ضربــه شــالق بیشــتر اســت. فکــر 
ــه فــرود می آیــد. فریــاد می کشــم.  می کنــم حتمــاً داریــد بلــوف می زنیــد کــه ضرب

دســتمال تــوی دهنــم فــرو مــی رود. ضربــه فــرود آمــد. بــه خــودم می گویــم: 
- می میرم و این دروغ را قبول نمی کنم... 

ــب  ــردم ل ــی گ ــی برم ــی روم. وقت ــرو م ــی ف ــد و در تاریک ــرود می آین ــا ف ضربه ه
تخــت نشســته ام و نالــه می کنــم. کــف پا هایــم بدجــوری می ســوزد. نمی تــوام 
ــده  ــون آم ــم خ ــر می کن ــم. فک ــف پا های ــه ک ــم ب ــت می کش ــم. دس ــان کن بلندش
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ــنوم:  ــما را می ش ــدای ش ــت. ص اس
- حاال پاشو پا بزن برات خوبه... 

ــم شــکنجه  ــا زدن در عل ــد. پ ــرادر حمی ــی چــه ب ــا زدن یعن ــه ام پ از شــما یادگرفت
جــای بســیار مهمــی دارد. بــرای اینکــه ســلول های عصبــی کــف پــا از بیــن نرونــد، 
ــرود  ــد راه ب ــی را وا دارن ــد و قربان ــع کنن ــالق زدن را قط ــد کجاش ــا میدانن بازجو ه
ــد  ــن کار درد آور می گوین ــه ای ــکنجه ب ــم ش ــد. در عل ــه کار بیفتن ــلول ها ب ــا س ت
ــازه اســت وهــم  ــن روی پاهــای ورم کــرده هــم یــک شــکنجه ت ــازدن". راه رفت "پ
بــدن بــرای شــکنجه بعــدی آمــاده می کنــد. شــکنجه شــده اگــر ایــن را بدانــد عمــدا 
ــردم.  ــن کار را می ک ــه ای ــم همیش ــه بدان ــن بی آنک ــی رود و م ــره م ــا زدن طف از پ

نمی توانســتم روی پا هایــم حرکــت کنــم. در گوشــم می گوییــد: 
- حتما جزئیات را هم آموزش دیده ای.... "شیری"... پا بزن... 

بــه مــن "شــیری" می گوییــد. هــر وقــت ســر حالیــد شــما می شــوید جــالد و مــن 
ــرت  ــت پ ــدو روی تخ ــد، می برن ــم می گیرن ــرا محک ــر م ــان دو نف ــیری". ناگه »ش

ــت:  ــده اس ــر کنن ــد و ک ــنوم. بلن ــدا را می ش ــد. ص می کنن
- کربال... کربال ما داریم می آییم.. 

 دست و پایم را می بندند. جوراب ها در دهانم فرو می رود. 
- یا فاطمه زهرا... 

ــر  ــتر ب ــا بیش ــم، طناب ه ــودم می پیچ ــه خ ــتر ب ــه بیش ــد. هرچ ــرود می آی ــالق ف ش
ــد.  ــان می کن ــی آورد و زخمیش ــار م ــم فش ــت و پا های دس

ــا مخفــی  ــز بیشــتری داری ت ــوم اســت چی - هــر چــه بیشــتر مقاومــت کنــی، معل
ــی...  کن

ــه  ــم هم ــا ه ــا اینج ــن ت ــت. و م ــکنجه اس ــم ش ــری در عل ــم درس دیگ ــن ه ای
نوشــته ها را بــا صداقــت نوشــته ام. چیــزی نیســت پنهــان کنــم. ترســم از ایــن اســت 
کــه بــه حــزب برســید و از مــن اطالعــات بخواهیــد. امــا اشــتباه می کنــم. دارم خفــه 
ــم  ــا روی ــنگینی دنی ــه س ــه ای ب ــم. وزن ــودم بپیچ ــه خ ــم ب ــی نمی توان ــوم. حت می ش

ــنوم:  ــی ش ــما رام ــدای ش ــد. ص می افت
- باال تر بشین برادر هیکل که تکون نخوره. این آموزش دیده است... 

و ضربه هــا بــا شــدت بیشــتری فــرود می آیــد. و نمی دانــم دوبــاره کــی در 
تاریکــی فــرو مــی روم. از ســوزش شــدید پا هایــم بــه خــود آیــم. بســته نیســتم. کســی 
ــام  ــه تم ــت. کارش ک ــدری اس ــرادر حی ــد. ب ــم می مال ــف پا های ــه ک ــزی ب دارد چی
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ــد:  ــدم می کن ــرد و بلن ــم را می گی ــر بغل ــود، زی می ش
- به خودت رحم کن... هیچ کس اینجا نمی تونه مقاوم کند.. 

ــی  ــل کس ــر تحوی ــدم جلو ت ــد ق ــی آورد. چن ــرون م ــکنجه بی ــاق ش ــرا از ات و م
می دهــد. صــدای بــرادر کریمــی را می شــنوم: 

- بازجوت گفته پا بزنی... رو به دیوار... فقط پا بزن.. 
ــاد  ــابی ب ــم حس ــم. پا های ــا می زن ــته پ ــته آهس ــا زدن. آهس ــه پ ــم ب ــروع می کن ش
کرده انــد. می شــنوم کــه کســی را می آورنــد و تــوی "اتــاق پاییــن" می برنــد. کمــی 
بعــد صــدای فریــادی بلنــد می شــود. صــدای ســیامک )حســین قلمبــر( اســت و یــا 
مــن خیــال می کنــم اوســت. هــر وقــت پــا می زنــم و در ترافیــک شــدید بازجویــی 

ــا خــودم می گویــم:  ــد و فریــادی برمــی خیــزد، ب کســی را تــو می برن
- این صدای رحیم است... 
- این صدای فاطی است... 

- این صدای امیر است.. 
- این صدای فم است.. 

فریــاد ســیامک می آیــد و مــن پــا می زنــم. فشــار عجیبــی روی معــده ام احســاس 
ــم. کمــی  ــگاه کن ــم را ن ــم اطراف ــان گوشــه چشــم بند ســعی می کن ــم. از   هم می کن
ــاال می زنــم. آن دور ســایۀ محــو میلــه هــا را می بینــم و یــک  ــا ابــرو چشــم بند را ب ب
چــراغ خــوراک پــزی کــه همیشــه کتــری رویــش بخــار می کنــد و کنــارش یــک 
صندلــی اســت. بی اختیــار خــود را   رهــا می کنــم. و بعــد پیاپــی صــدای بلنــد خالــی 
ــی  ــم. صدای ــت می کش ــد. خجال ــی برس ــم کس ــنوم و می ترس ــده را می ش ــدن مع ش
می شــنوم. خــش خــش دمپایــی نیســت. تــاپ تــاپ پوتیــن اســت. دســتی بــه شــانه ام 

ــرادر کریمــی اســت:  می خــورد. ب
- معلومه خوب پا نزدی... من میرم که خجالت نکشی... پا بزن و بگوز... 

و ماجــرا ادامــه می یابــد. بــه طــور هولناکــی خســته شــده ام. دســتم را بلنــد 
می شــنوم:  دور  از  را  صــدا  می کنــم. 

- چیه؟ 
بــا دســت عالمــت می دهــم کــه می خواهــم بــه دستشــویی بــروم. بــرادر کریمــی 

می آیــد جلو تــر: 
- پا بزن تا از بازجوت بپرسم.. 

ــار  ــم. صــدای ســیامک قطــع شــده اســت. یکــی دوب ــا می زن او مــی رود و مــن پ
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ــود  ــا خ ــرد و ب ــتینم را می گی ــتی آس ــا دس ــوم ت ــد می ش ــینم و بلن ــو می نش روی زان
ــویم.  ــت، رد می ش ــده اس ــن ش ــد په ــر بن ــه در سراس ــا ک ــان پتو ه ــرد. از می می ب

- زود کارتو بکن، بعد در بزن... 
ــم  ــه صورت ــرادر کریمــی مــی رود. چشــم بند را برمــی دارم. مشــتی آب ســرد ب ب
ــت  ــزار مصیب ــا ه ــوزد. ب ــرده و می س ــاد ک ــم ب ــینم. پا های ــم بنش ــم. نمی توان می زن
ــرون.  ــروم بی ــر ب ــا دیر ت ــم ت ــش می ده ــوم. طول ــد ش ــم بلن ــد نمی توان ــینم. بع می نش
ــرون.  ــم بی ــد، می آی ــود مان ــد نمی ش ــا اب ــا ت ــت. ام ــم اس ــن پناهگاه ــتراح بهتری مس

ــورد.  ــه در می خ ــه ای ب ضرب
- چشم بندت را بزن.. 

ــو. اســمم را می پرســد. جــواب می دهــم. آســتینم را  ــد ت ــم. کســی می آی مــی زن
ــرد. مجبــورم دنبالــش بــدوم.  ــه ســرعت می ب ــرد. مــرا می کشــد و ب می گیــرد و می ب
از بنــد بیــرون می رویــم. حــوض آب وســط حیــاط کمیتــه را می شناســم. آنــرا دور 
ــر.  ــروی دیگ ــک راه ــه ی ــیم ب ــویم. می رس ــری می ش ــروی دیگ ــم. وارد راه میزنی

ــد:  ــدا می گوی ص
- دستت را بگذار پشت جلویی.... 

همین کار را می کنم. صف آهسته جلو می رود. صدای پچ پچ می آید. 
- ما را کجا می برند؟ 

باز هم امید احمقانه ای قلب ساده ام را روش می کند: 
- دارند آزادمان می کنند... 

ــی  ــف جای ــی دوم. ص ــان م ــروح در خیاب ــای مج ــا پاه ــم. دارم ب ــودم را می بین خ
می ایســتد. 

- چشم بندت را بزن باال... 
مــی زنــم. مــرد تنومنــد خندانــی را می بینــم. بعد هــا در اویــن می بینمــش و 
پیــکار. در کمیتــه  از بچه هــای معــروف ســازمان  "حســین" اســت.  می فهمــم 
ــتنی  ــف را برگش ــای کثی ــام. لباس ه ــرای حم ــی داد ب ــز م ــای تمی ــترک لباس ه مش

می پرســد:  می دهــد.  مــرا  لباس هــای  می گرفــت.  تحویــل 
 - رو بالشی می خواهی..؟ 

با تعجب می پرسم: 
- رو بالشی..؟ 

بالــش نــدارم کــه رو بالشــی بخواهــم. او هــم شــانه بــاال می انــدازد. وقتــی 
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بخــار آب بــه دماغــم می خــورد، می فهمــم بــه حمــام آمده ایــم. پشــت   همــان 
پــرده پالســتیکی ســیاه می ایســتیم. بعــد وارد دوش می شــویم. دوش هــا   همــان 
دوش هایــی اســت کــه بــا آقــای خامنــه ای در آنجــا حمــام می کردیــم. امــا تفــاوت 
کــرده اســت. دوش هــای جمهــوری اســالمی سردوشــی دارد و برخــالف زمــان شــاه 
ــاد  ــا پاهــای ب ــه نمی ریــزد. مــدت حمــام هــم شــده اســت ده دقیقــه. ب آب مثــل لول
ــرم  ــا آب گ ــت. ام ــکنجه نیس ــر از ش ــن کمت ــام گرفت ــن، حم ــان خونی ــرده و ده ک
ــده ای.  ــت آم ــه بهش ــم ب ــان از جهن ــی ناگه ــس می کن ــی آورد. ح ــال م ــدن را ح ب
ــد  ــم را خــوب می کن ــم. حــس پاکــی حال ــه ســرم می مال ــون را برمــی دارم و ب صاب
و یــادم مــی آورد چندیــن روز اســت رنــگ حمــام را ندیــده ام. ناگهــان دســتی بــه 
ــی آهســته اســمم را  ــرم. صــدای آشــنایی خیل شــانه خیســم می خــورد. از جــا می پ

ــم:  ــواب می ده ــد. ج ــرادر حمی ــمایید ب ــد. ش می گوی
- بله منم.. 

- زود بیا بیرون. کی گفت بیایی اینجا... 
لباســم را پوشــیده، نپوشــیده دســتم را می گیریــد و کشــان کشــان می بریــد. تــوی 
ــوز... ســاواکی... شــکنجه گــر..  ــد: "پفی ــد. مرتــب می گویی ــد و می بری ســرم می زنی
ــاق  ــم. وارد ات ــوض می گذری ــاط و ح ــرزم. از حی ــرما می ل ــم و از س ــس خیس "خی
ــم  ــه جان ــد ب ــت و لگ ــا مش ــت و ب ــد روی تخ ــرت می کنی ــرا پ ــویم. م ــن می ش پایی
ــزی  ــدن چی ــا. چپان ــت و پ ــتن دس ــود. بس ــروع می ش ــان دور ش ــد   هم ــد. بع می افتی

تــوی دهانــم. صــدای شــما: 
- یا فاطمه زهرا... 

صدای ضبط: 
-کربال... کربال... ما داریم می آییم. 

و  می خــورد  پا هایــم  کــف  بــه  می آیــد.  فــرود  می آیــد.  فــرود  شــالق  و 
ــاز و بســته می کنــم. ضربه هــا متوقــف  ــد. دســتم را ب دندان هایــم را از درد می ترکان

می شــود. دســتی دهانــم را خالــی می کنــد. 
- چیه... می خواهی حرف بزنی...؟ 

- دستشویی... 
همان دست چیزی را می چپاند توی دهنم. 

- خفه شو پفیوز... این بار اسم دستشویی بیاری گه به خوردت می دهم... 
ــود  ــه خ ــی ب ــار وقت ــن ب ــد. ای ــم را می لرزان ــام بدن ــدت تم ــا ش ــدی ب ــه بع و ضرب
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می آیــم بــا پاهــای بانــد پیچــی شــده روی تخــت افتــاده ام. بــه زحمــت برمــی خیــزم. 
ــی  ــت آهن ــی دارم. تخ ــم بندم را برم ــم. چش ــاورم کجای ــاد بی ــه ی ــم ب ــعی می کن س
فنــری بــدون تشــک، یــک صندلــی لهســتانی، طنابی کــه از چنــگک ســقف آویزان 
ــم  ــم تابتوان ــگ می کن ــمانم را تن ــد. چش ــده می ش ــزی دی ــی چی ــت. روی صندل اس
ــن  ــی قوطــی متادی ــگ آب ــی می گــردد. رن ــال معنای ــم دنب ــن.. "ذهن ــم: " متادی بخوان
می گــردد و می گــردد و بــه خانــه کوچکمــان می رســد. مثــل همــه روزهــای 
تعطیــل داریــم خانــه را تمیــز می کنیــم. همســرم می شــوید و مــن خشــک می کنــم. 
ــویی و  ــردن دستش ــی ک ــد عفون ــرای ض ــت ب ــی اس ــن داروی ــد. متادی ــا می آی معن

ــنوم:  ــرم را می ش ــدای همس ــت. ص توال
- دستاتو خوب بشور. سمی یه... سمی یه... سمی یه.. 

در بــاز می شــود و بــوی غــذا می آیــد تــو. از بــوی قرمــه ســبزی می فهمــم 
ــه  ــرف قرم ــک ظ ــذارد. ی ــذا را می گ ــان غ ــا روز؟ نگهب ــت ی ــب اس ــت. ش غذاس

ــم:  ــان. می گوی ــه ن ــک تک ــا ی ــبزی ب س
- تشنه ام... 

مــی رود و یــا پــارچ پالســتیکی قرمــز آب برمــی گــردد. می گیــرم و ســر 
می گویــم:  می کشــم. 

- دستشویی... 
- باید از بازجوت بپرسم.. 

ــد.  ــم درد می کن ــام دهن ــورم. تم ــذا بخ ــم غ ــد. نمی توان ــر نمی آی ــی ورد و دیگ م
ــا درد پــا فــرق دارد. شــوری خــون را تــوی دهانــم  یــک جــور دردی اســت کــه ب
احســاس می کنــم. ذهنــم ناخــودآگاه مشــغول تحلیــل رویداد هــا و کلمــات اســت. 
ــد؟  ــه می کنن ــاواک تکی ــاله س ــدر روی مس ــن ق ــرا ای ــد؟ چ ــه می خواهن ــن چ از م
ــی  ــم جواب ــپاهند؟ نمی توان ــای س ــا بچه ه ــده؟ این ه ــا ش ــاواکی اند؟ کودت ــا س این ه
ــار  ــد. بی اختی ــرادر حمی ــمایید ب ــی ش ــت، یعن ــی اس ــش دمپای ــش خ ــم. خ ــدا کن پی

ــد:  ــیده می گویی ــیده و نرس ــم. رس ــردم و می زن ــم بند می گ ــال چش دنب
- هنوز نمی خواهی حرف بزنی پفیوز...؟ 

- من نمی دانم دیگه چی باید بنویسم... 
ــا می فهمــم بازجــو انتظــارش را  ــد و بعد ه ــن جــواب از ناخــود آگاهــم می آی ای

ــد:  ــش نمــی آورد. می گویی ــه روی ــا ب می کشــد، ام
- حــاال یــادت می آیــد چــی بایــد بگــی... مــن نمی خواســتم کار بــه اینجــا 
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ــه....  ــر خودت ــد. تقصی بکش
ــردی  ــه س ــک لحظ ــد. در ی ــت می بری ــه پش ــد و ب ــت هایم را می گیری ــد دس بع
ــم  ــد. گمان ــر می کش ــم تی ــم و کتف های ــس می کن ــم ح ــد را روی مچ های ــت بن دس
ــم.  ــع می کن ــودم را جم ــت. خ ــد روی تخ ــم کنی ــته پرت ــت بس ــا دس ــد ب می خواهی
ــه  ــو.. "ب ــد ش ــد: "بلن ــد می گویی ــم. بع ــن نمی بین ــه م ــد ک ــد کاری می کنی ــا داری ام
ــد بســته شــده اســت.  ــه دســت بن ــزی ب ــم چی ــد می شــوم. حــس می کن زحمــت بلن
ــاب  ــم، تــازه بــه کاربــرد آن طن ــق می بین ــودم را در فضــا معل ــان خ وقتــی ناگه
ــرا  ــما م ــورم. ش ــاب می خ ــا ت ــت در فض ــته از پش ــت های بس ــا دس ــرم. ب ــی می ب پ
می گیریــد بــرادر حمیــد و پاییــن می آوریــد. وقتــی نــوک پا هایــم بــه زمیــن 

می رســد،   رهایــم می کنیــد. در   همــان حــال حــرف می زنیــد: 
ــد کاری  ــی هــم مقاومــت کنن ــل می شــوند... خیل ــد بلب ــد، بع ــش اللن - همــه اول

ــردم...  ــن برگ ــا م ــن ت ــت را بک ــد... فکر های ــگ واق واق کنن ــل س ــم مث می کنی
ــی اســت و بســتن در. و درد از مــچ دســت ها شــروع  صــدای خــش خــش دمپای
می شــود، بــه کتــف می رســد و در تمــام بــدن جــا بــاز می کنــد. نمی شــود 
ــالق و  ــا ش ــاوت ب ــت متف ــری اس ــت. درد دیگ ــه اس ــت درد چگون ــت کیفی نوش
وقتــی دندا  نهایــت تــوی دهــان خــرد می شــود. هــر دردی مــزه ای دارد. درد دنــدان 
ــورد و  ــت می خ ــف پای ــه ک ــوزاند. ب ــت. می س ــرخ اس ــالق س ــت. درد ش ــور اس ش
مغــزت را آتــش می زنــد. درد دســت بنــد قپانــی تلــخ اســت. تــکان بخــوری بد تــر 
ــی  ــد. احســاس می کن ــد و درد را بیشــتر می کن ــه حرکــت می افت ــاب ب می شــود. طن
کتف هایــت همیــن االن کنــده می شــود. قلبــت وحشــتناک می زنــد. دهانــت 
ــه همــه بدنــت. زور  خشــک می شــود. تلــخ می شــود. تلخــی مثــل زهــر می ریــزد ب
میزنــی تــا دوبــاره ثابــت شــوی. بعــد دوبــاره پیــچ می خــوری و طنــاب بــه حرکــت 
می افتــد. تمــام اعتمــادت، همــه نقطــه امیــدت بــه نــوک شــصت پایــت اســت کــه 
ــن  ــاط دارد. و همی ــتی-ـ ارتب ــادت داری روی آن بایس ــه ع ــی ک ــن ـ- جای ــا زمی ب
نقطــه اعتمــاد از نظــر روانــی مهم تریــن و هولناک تریــن شــکنجه دســت بنــد قپانــی 
اســت. یعنــی جایــی هســت کــه می توانــی برگــردی. محکــم روی آن بایســتی. رنــج 
نبــری. دوبــاره خــودت بشــوی. و شــرط ایــن بازگشــت حــرف زدن اســت. و فــارغ 
التحصیــالن دانشــکده شــکنجه خــوب میداننــد کــه حــد بــدن چقــدر اســت، چطــور 
ــاز  ــرا برگرداننــد روی زمیــن. دســت بنــد را ب بایــد اســتراحت بدهنــد. کــی بایــد ت
کننــد. بگذارنــد طعــم بــودن بــدون دســت بنــد، ایســتادن روی زمیــن را بچشــی و 
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ــا  ــی ی ــرف بزن ــه داری ح ــاره ای ک ــا چ ــو. تنه ــو، روزی از ن ــاره روز از ن ــد دوب بع
ــد.  ــرادر حمی ــد، ب ــی می آیی ــما گاه ــم. و ش ــره می زن ــم. نع ــره می زن ــن نع ــره. م نع
ــر  ــد. دردناک ت ــاز می کنی ــدم را ب ــت بن ــد. دس ــن می آوری ــرا پایی ــرف م ــدون ح ب
از همــه وقتــی اســت کــه دســت بنــد بــاز می شــود. مچ هایــت حــس نــدارد. کتــف 
ــادی،  ــت ع ــه حال ــرای بازگشــت ب ــت اول برنمــی گــردد. ب ــه حال ــد. ب کار نمی کن
تــو  و  بترکــد  درد  از  می خواهــد  کتف هــا  و  می دهــی  حرکــت  را  دســت ها 
ــت  ــر حرک ــد. ه ــاره می کن ــت نظ ــه دق ــم ب ــر ه ــکنجه گ ــی. ش ــت را می مال مچ های
ــد و  ــدت می کن ــی. بلن ــت بده ــت هایت را حرک ــد دس ــرار می کن ــی دارد. اص معن
ــی  ــز عــادی می شــود. اعمــاق وجــودت را لذت ــرد. کــم کــم همــه چی راهــت می ب
پــر می کنــد و درســت در همیــن موقــع پــرت می شــوی روی تخــت. در چشــم بــه 
ــا بفهمــی چــه  ــد قفــل می شــود و ت ــه دســت بن ــی دســت هایت از پشــت ب هــم زدن
شــده در هــوا آویزانــی و تنهــا نــوک شــصت پایــت بــه زمیــن می ســاید و اگــر از پــا 

آویــزان شــده باشــی مغــز ســرت. 
ــب  ــزار ش ــاعت، ه ــزار س ــم ه ــر می کن ــم. فک ــره می زن ــم. نع ــره می زن ــن نع و م
ــت.  ــوده اس ــج روز ب ــم پن ــاید ه ــت. ش ــوده اس ــم نب ــه ه ــج دقیق ــاید پن ــته. ش گذش
وقتــی آویزانــی زمــان قــرار دادی معنایــش را از دســت می دهــد. در ســیاه چالــه ای 
ــا  ــی ب ــود. کس ــاز می ش ــت، در ب ــی اس ــی ک ــه نمیدان ــی ک ــد، زمان ــی. بع می چرخ
ــوع  ــازت می کنــد. از بــوی غــذا می فهمــی وقــت غذاســت. از تفــاوت ن ــی ب مهربان
غــذا می فهمــی صبــح اســت یــا شــب یــا ظهــر. غــذارا بایــد بخــوری تــا زنــده بمانــی. 
ــی  ــو نمی توان ــا ت ــی. ام ــل کن ــکنجه را تحم ــی ش ــرود و بتوان ــت ن ــت از دس نیروی
ــراس  ــودت در ه ــام وج ــی رود. تم ــن م ــت پایی ــت از گلوی ــه زحم ــوری. آب ب بخ
اســت. میدانــی ایــن بــاز شــدن موقــت اســت. تمــام می شــود. و ایــن شــکنجه دیگری 
اســت. غــذا خــوردن، جــوری اســتراحت هــم هســت. تجربــه نشــان می دهــد بــرادر 
ــردد.  ــد تابرگ ــول می کش ــی ط ــوال خیل ــت. معم ــان اس ــن زم ــق ای ــم عاش ــد ه حمی

ــرداری.  ــم ب ــم بند را ه ــی چش ــازه، می توان ت
*

ــم.  ــی می بین ــن را روی صندل ــی متادی ــی آب ــی دارم، قوط ــر م ــم بندم را ب ــا چش  ت
ــه  ــت هایم را ب ــم. دس ــم بندم را می زن ــد. چش ــی می آی ــش دمپای ــش خ ــدای خ ص

ــد.  ــرادر حمی ــد ب ــت می بری پش
- از کدام طرف؟ کدام دست از رو؟ 
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ــاال  ــو، از روی شــانه ب ــی اســت کــه یــک دســت را از جل ــد قپان رســم دســت بن
می آورنــد و دســت دیگــر را از پشــت. انتخــاب را بــه عهــده مــن می گذاریــد ایــن 

بــار. می خندیــد و می گوییــد: 
- می بینی بر خالف گفته شــما در اســالم آزادی هست... 

ــم. دســت راســتم از پشــت  ــم اســتفاده کن ــن آزادی هــم نمی توان و مــن از ای
بــه دســت چــپ نمی رســد، بنابــر ایــن همیشــه از یــک طــرف دســت بنــد قپانــی 
می زنیــد. بــرای خوشــحال شــدن شــما بگویــم کــه کتــف چپــم را بــرای همیشــه 
ــه  ــتند ب ــتان می خواس ــی در بیمارس ــش وقت ــاه پی ــن دو م ــد. همی ــص کرده ای ناق

دســت چپــم ســرم وصــل کننــد، داد مــی زدم: 
- به دســت چپم نه.... نه.. مرا از دســت چپم آویزان نکنید... 

ــف کــرد،  ــم برایشــان تعری ــی زن ــم. وقت ــد چــه می گوی پرســتاران نمی فهمیدن
 C« est :ــد ــه گفتن ــان فرانس ــه زب ــد و ب ــرد کردن ــان را گ ــب چشم هایش ــا تعج ب

vrai، Ah bon، Ah bon ،یعنــی: -عجــب... عجــب... واقعــا؟ 

ــده اید.  ــن ش ــی م ــه وارد زندگ ــرای همیش ــه ب ــم ک ــد. گفت ــرادر حمی ــه، ب بل
ــان را  ــد. صدایت ــم می کنی ــت ه ــد، نصیح ــد را می بندی ــت بن ــد دس ــی داری وقت

ــد.  ــان کرده ای ــم مهرب ه
- عاقــل بــاش... بنویــس... مــا راستشــو میدونیــم... می خواهیــم خــودت 

ــاواک...  ــو س ــتادت ت ــی فرس ــی... ک بنویس
و مــرا بــاال می کشــید. خــوب مــن جزئیــات را ننوشــته بــودم. کاًل شــرح داده 
ــره  ــم. نع ــوا می مان ــن و ه ــن زمی ــرم. بی ــی را بب ــم کس ــتم اس ــودم. نمی خواس ب

ــم:  ــار می گوی ــک ب ــوم. ی ــته می ش ــاز و بس ــار ب ــد ب ــم. چن می زن
- دستشویی دارم.. 

ــرادر  ــه آن روز ب ــل اینک ــد. مث ــی کنی ــد. در را بازم ــن می آئی ــا م ــان ب خودت
ــه در.  ــد ب ــم. می کوبی ــی بکش ــه نفس ــم ک ــل می کن ــت. معط ــریفی نیس ش

پفیوز...  بجنب...   -
بشــویم.  را  دســت هایم  می خــوام  بیــرون.  می آیــم  می زنــم.  چشــم بند   

می گیریــد:  را  لباســم  آســتین  نمی گذاریــد. 
- تــو از گه بدتری... 

بیرون:  می آوریدم 
 - این دفعه بگی دستشــویی ســر تو می کنم تو گه... 
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فکــر می کنــم تهدیــد اســت. امــا بعد هــا می فهمــم در ذهنتــان چــه می گذشــته 
ــم از  ــاز نمی توان ــد. ب ــرا می بندی ــاز م ــن. ب ــاق پایی ــه ات ــم ب ــر می گردی ــت. ب اس

ــد:  ــم می کشــید، می گوئی ــی باالی ــم. وقت آزادی اســالمی اســتفاده کن
- نمی تونی ســر ما مثل حزب کاله بگذاری... راستشو بنویس... 

روش "کــد دادن" زندانــی را قــدم بــه قــدم نزدیــک می کنــد بــه آنچــه بازجــو 
ــورد نظــر بازجــو  ــی رود کــه "واقعیــت" م ــرو م می خواهــد. ذره ذره در مغــزت ف
چیســت. و درســت در فاصلــه ای کــه داریــد باالیــم می کشــید تیــر دیگــری 
ــد مثــل بلبــل حــرف می زننــد.... تــوی ســاواکی هنــوز  می زنیــد: "توده ای هــا دارن
لــب بــاز نکــردی..." و می رویــد. مــن می مانــم و کلمــات شــما. کلمــات در ذهنــم 
می چرخــد. آن هــا را بــا تنفــر بــاال مــی آورم و بــا درد بــر می گردنــد. از مچ هایــم، 
ــد  ــذرد. چن ــدر می گ ــم چق ــتم و نمی دان ــم. نمی دانس ــم، از دندان های از کف های
بــار بــاز و بســته می شــوم. از نــوع غــذا می فهمــم بایــد شــب باشــد. ظهر هــا 
ــه  ــا خورشــت و شــب ها تخــم مــرغ و ســیب زمینــی. تجرب ــج اســت ب معمــوالً برن
ــاز  ــد پی ــوی گن ــان ب ــم دهانت ــوالً ه ــد. معم ــی گردی ــر برم ــب ها دیر ت ــد ش می گوی
ــد تــوی اتــاق شــکنجه، شــما  ــاده می آمدن می دهــد. بازجوهــای ســاواک مســت ب
ــوی خــون مســت  ــا از ب ــد؟ ی ــان زده بودی ــه می عرف ــه پیال ــد؟ پیال مســت چــه بودی

بودیــد؟ 
*

ــاز هــم قوطــی متادیــن را می بینــم.  ــردارم. ب وقــت شــام می توانــم چشــم بند را ب
صــدای همســرم تــوی گوشــم می پیچــد: 

- مواظب باش ســمی یه.... سم.. زهر... سم.... زهر.... 
ــدل می شــود.  ــم ب ــه تصمی ــد و در یــک لحظــه ب ــه می زن ــم جرق ــزی در ذهن چی
چشــم هایم را می بنــدم: "نــه. دیــر یــا زودمــی فهمندمــن راســت گفتــه ام..." و "نــه، 
ــرادر حمیــد می خواهــد و نمی فهمــم  ــه چیــزی کــه ب ــاز آویــزان می شــوم." بایدب ب
طــرف صندلــی  بــه  را  کنــم. خــودم  "اعتــراف"  می خــورد  چــه دردش  بــه 
ــم بندم  ــت. چش ــده اس ــوش ش ــم گ ــام بدن ــی روم. تم ــو م ــم. ذره ذره جل می کش
ــا  ــد ت ــول می کش ــال ط ــزاران س ــگار ه ــم. ان ــاال می زن ــرو ب ــا اب ــود ب ــا می ش را ت
ــد. فکــر  ــد می افت ــا صــدای بلن ــم. ب ــی می زن ــه صندل ــا ســر ب ــی برســم. ب ــه صندل ب
قوطــی  نمی شــود.  خبــری  امــا  می ریزنــد.  االن  و  فهمیده انــد  همــه  می کنــم 
ــه  ــد. ب ــم می زن ــی صدای ــات بخش ــل نج ــت و مث ــن اس ــاال روی زمی ــن ح متادی
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ــی.  ــه قوط ــانم ب ــان می رس ــان کش ــودم را کش ــن. خ ــم روی زمی ــورت می خواب ص
ــم دارد  ــاره می نشــینم. کتف های ــا هــزار زحمــت دوب ــی دارم. ب ــرش م ــدان ب ــا دن ب
ــم می گــذارم  ــی آورم. قوطــی را وســط زانو های ــن م ــده می شــود. ســرم را پایی کن
و بــا دنــدان درش را بــاز می کنــم. قوطــی را بــا زانو هــا نگــه مــی دارم و ســرش را 
بــه دهــان می گیــرم. گوشــم بــه در اســت. صدایــی نیســت. بــا همســرم و زندگــی 
خداحافظــی می کنــم و قوطــی را یــک نفــس می بلعــم. از نــوک زبانــم تــا اعمــاق 
روده هایــم می ســوزد. قوطــی را می انــدازم و روی زمیــن می افتــم. بــه پشــت 
ــد.  ــوت می آی ــم. رخ ــرد می افت ــن س ــورت روی زمی ــه ص ــم و ب ــود. می غلت نمی ش
ــت.  ــرگ اس ــد. م ــواب می آی ــل خ ــزی مث ــوم. چی ــت می ش ــرم و راح دارم می می
ذره ذره می میــرم و چقــدر شــیرین اســت. چشــمان گریــان زنــم را می بینــم. 
رحمــان دارد او را دلــداری می دهــد. نمی دانــم چقــدر می گــذرد کــه لگــدی بــه 

پهلویــم می خــورد. صدایــی می گویــد: 
- کی گفت بخوابی پفیوز.... 

می گویم: 
- دارم از دســت شما راحت می شوم... 

ــن را  ــی متادی ــی خال ــد و قوط ــرادر حمی ــد ب ــگاه می کنی ــراف ن ــه اط ــا ب حتم
ــدای  ــد ص ــی بع ــی رود. کم ــنوم. دوان دوان م ــی را می ش ــدای دمپای ــد. ص می بینی
ــرادر حمیــد قوطــی متادیــن را  ــد ب ــد. الب ــادی پوتیــن را. شــتابان می آین تعــداد زی
بــه کــس یــا کســانی نشــان داده اســت. صــدای قهقهــه خنــده بلنــد می شــود. چنــد 
ــد روی تخــت. صــدای  ــد و پــرت می کنن ــم می گیرن دســت مــرا از دســت بند های
شــما را می شــنوم بــرادر حمیــد: " اینکــه خــوردی الــکل بــود بدبخــت... میدونــی 
مشــروب خــوردن در اســالم چقــدر حکــم داره... حــاج آقــا هــم اینجــا تشــریف 

ــه شــالق دادن... " دارن... و حکــم 80 ضرب
و شــروع می کنیــد. ایــن بــار می زنیــد و می شــمرید. یــادم نیســت شــماره 

چنــدم اســت کــه بیهــوش می شــوم. 



12
واق،واق...منجاسوسم...

بزور گیالسی شراب دوام می آورم در این ظهر نهم بهمن 
1389و نوشنت نسخه نهائی نامه دوازدهم. باید از شر 
و  به  زمستان سرد  باید  کنم.  پیدا  این خاطرات جنات 
پر برف ١٣٦١ برگردم. کدام روز؟ کدام شب؟ منی دامن. 
پاهایم باند پیچی است. دندان هایم درد کشنده ای دارد 

و می کوشم درد دستم را حتمل کنم و بنویسم. 
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ــه  ــرای هم ــالب ب ــم انق ــر می کردی ــا فک ــت. م ــش می رف ــرعت پی ــه س ــالب ب انق
ــل  ــی از مقاب ــوز وقت ــد. هن ــرا می کن ــه ســفره های فق ــان را هدی ــی آورد و ن آزادی م
گداهــای پاریــس رد می شــوم کــه بــه فرانســه روی تکــه مقوایــی نوشــته اند: " مــن 
گرســنه ام..." نمی توانــم تحمــل کنــم. دســت تــوی جیبــم می بــرم واز جیــره انــدک 
ــر  ــه فک ــه. همیش ــی چ ــودن یعن ــنه ب ــم گرس ــم. می دان ــا می ده ــه آن ه ــه ام ب ماهیان

ــود.  ــنه نخواهدب ــی گرس ــر کس ــد ودیگ ــالب می آی ــردم انق می ک
و انقــالب بــه ســرعت پیــش می رفــت. 15 آبــان 1357 بــود. کابینــه آشــتی ملــی 
ــروب  ــد. غ ــاری آم ــکر ازه ــی سرلش ــت نظام ــت، دول ــی رف ــریف امام ــدس ش مهن
یکــی از همیــن روز هــا دکتــر مصبــاح زاده، رحمــان ومــرا تلفنــی خواســت. وقتــی 
ــا  ــب، ام ــیک و مرت ــه ش ــل همیش ــت. مث ــاق راه می رف ــوی ات ــت ت ــیدیم داش رس

ــید:  ــه پرس ــتاد و بی مقدم ــان ایس ــود. ناگه ــران ب ــخت نگ س
- به نظر شما چی می شود؟ 

ــد.  ــرات از دور می آم ــدای تظاه ــرد. ص ــاز ک ــاق را ب ــره ات ــت، پنج ــان رف رحم
پرســید: 

- می شنوید؟ 
دکتر سرش را تکان داد. رحمان گفت: 

- رژیم سقوط خواهد کرد، دیر یا زود... 
ــد.  ــم می مالی ــه ه ــت هایش را ب ــن. دس ــه راه رفت ــرده ب ــروع ک ــاره ش ــر دوب دکت

ــا پرســید:  ــود بپرســد، ام ــگار ســخت ب ان
- به نظر شما من چه کنم؟ 

به رحمان و من نگاه کرد. هر دو با هم گفتیم: 
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- خارج شوید، هر چه زود تر... 
ــی  ــت. خداحافظ ــره را بس ــان پنج ــد. رحم ــم ش ــاق حاک ــر ات ــی ب ــکوت تلخ س
ــت های  ــردم آن دس ــس ک ــم، ح ــت می دادی ــی دس ــم. وقت ــرون آمدی ــم و بی کردی
ــه  ــا از مجموع ــرد، ی ــوش ک ــا گ ــرف م ــه ح ــر ب ــت. دکت ــخ اس ــل ی ــک مث کوچ
محاســباتش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد بــرود؟ و رفــت. او بــه کربــال و از آنجــا 

ــت.  ــا رف ــه اروپ ــش ب همــراه فرزندان
*

ده ســال بعــد از ایــن دیــدار وقتــی از فــرودگاه فرانکفــورت بــه او تلفــن زدم، تــا 
گوشــی را برداشــت و الــوی مــرا شــنید، گفــت: 

- کی آزاد شدی؟ 
ــکا در  ــت ودرآمری ــس رف ــا از پاری ــش. ت ــس می دیدم ــب در پاری ــا مرت  بعد ه
ــن  ــه م ــه ب ــت. همیش ــان بس ــر جه ــم ب ــان چش ــران و کیه ــه ای ــت ب آرزوی بازگش

می گفــت: 
- یاد کیهان جگرم را آتش می زند، دست اوباش افتاده است... 

نظامیــان روزنامه هــا را گرفتنــد و ســندیکای نویســندگان و خبرنــگاران مطبوعــات 
ــران کــه ۶1 روز  ــن اعتصــاب مطبوعــات ای ــن و آخری اعــالم اعتصــاب کــرد. اولی

طــول کشــید. 
رهبــری آن روز ســندیکا در دســت بچه هــای قدیمــی جبهــه ملــی و تــوده ای بــود. 
محمــد علــی ســفری کــه بعــد از انقــالب بــه دنبــال احضــار بــه اداره اماکــن ســکته 
کــرد و از ایــن جهــان رفــت، از رهــروان دکتــر مصــدق بــود. در روزنامــه اطالعــات 
ــای قدیمــی  ــار و مهــدی بهشــتی پور و نعمــت ناظــری از بچه ه غالمحســین صالحی
ــوران  ــروز گ ــزرگ، فی ــرد ب ــک م ــدگان کوچ ــه آین ــد. در روزنام ــوده ای بودن ت
تــوده ای نبــود، امــا چــپ بــود و گروهــی از جوانــان چــپ را همــراه داشــت. و ایــن 
ــه انقــالب می اندیشــید و  ــا ب ــا و تنه ــر شــخصیت رحمــان تنه مجموعــه تحــت تاثی

حــاال داشــت انقــالب می شــد. 
روز هــا در محــل کوچــک ســندیکا در خیابــان رامســر جمــع می شــدیم. خبر هــا 
رد و بــدل می شــد و بعــد بــه خیابــان می رفتیــم تــا انقــالب را یــاری کنیــم. کار در 

نویــد هــم ادامــه داشــت. حــاال تیــراژش بــه 200 هــزار تــا رســیده بــود. 
19 آذر مصــادف بــا تاســوعا بــود. اولیــن راه پیمایــی بــزرگ بــه رهبــری آیــت اهلل 
طالقانــی ســامان گرفــت. روز عاشــورا راه پیمایــی وســیع تر بــود. جمعیــت میلیونــی 
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ــروی  ــجدی روب ــل مس ــرم در مقاب ــن و همس ــت. م ــدان آزادی می رف ــوی می ــه س ب
خیابــان آذربایجــان، میــان جمعیــت فشــرده گیــر کردیــم. همســرم را ســخت 
درآغــوش گرفتــه بــودم تــا فشــار جمعیــت لــه اش نکنــد. آیــت اهلل بهشــتی قطعنامــه 
ــراض  ــا اعت ــه م ــت ب ــان جمعی ــی از می ــان و مردان ــد، و زن ــی را می خوان راه پیمای
ــه  ــی ک ــدارد. غول ــاب ن ــرم حج ــبیده ایم و همس ــم چس ــه ه ــرا ب ــه چ ــد ک می کردن
ــم.  ــا نمی دیدی ــد و م ــرون می آم ــک خــورد؛ از شیشــه انقــالب بی ــا را یکای ــه م هم
کــور و کــر بودیــم و ایــن جمعیــت انبــوه را از خــود میدانســتیم. جمعیتــی کــه حــاال 

ــرد.  ــد می ک ــر تایی ــا اهلل اکب ــه را ب ــای قطعنام بنده
ــه دفترکوچکــی در پشــت  ــی دادو ب ــن م ــه م ــی را ب ــر روزرحمــان گزارش های ه
ســفارت شــوروی ســابق می رســاندم. گمانــم دفتــر وکالــت یکــی از اعضــای جبهــه 
ــم. ۶ دی  ــان می رفت ــه خیاب ــرای شــرکت د رانقــالب ب ــود. بعــد هــم ب ــران ب ــی ای مل
مــاه 1357 در خیابــان امیــر آبــاد بــه ســیل جمعیــت برخــوردم کــه در پــی آمبوالنــس 
حامــل جنــازه کامــران نجــات الهــی می آمــد و در محاصــره ســربازان شــعار مــی داد. 
مســعود کیمیایــی داشــت بــا دوربیــن روی دســت فیلــم می گرفــت. گیتــی همســرش 
ــی  ــه نزدیک ــت ب ــی جمعی ــد. وقت ــش می دوی ــه دنبال ــفید ب ــای س ــا چکمه ه ــم ب ه
میــدان 2۴ اســفند )انقــالب( رســید، ســربازان راه را بســته بودنــد. اخطــار کردنــد اگر 
جمعیــت پراکنــده نشــود، شــلیک می کننــد. جمعیــت ایســتاد و ناگهــان کســی در 
بــاالی آمبوالنــس ظاهــر شــد. داریــوش فروهــر بــود. بــا آن قــد بلنــد، ســبیل تــاب 
ــاد و  ــه راه افت ــت ب ــرد. جمعی ــویق ک ــت تش ــه حرک ــردم را ب ــا م ــدای رس داده و ص

نظامیــان کنــار رفتنــد. 
13 دی کنفرانــس گوادالــوپ تشــکیل شــد. بعد هــا معلــوم شــد د رایــن کنفرانــس 

ســران غــرب ســر رفتــن شــاه و آمــدن آیــت الــه خمینــی توافــق کرده انــد. 
ــدل  ــار را رد و ب ــم و اخب ــرف می زدی ــه ای ح ــای خامن ــا آق ــی ب ــب تلفن ــر ش ه
ــا  ــه م ــود، ب ــی ب ــه مل ــوزه جبه ــگار ح ــه خبرن ــرم ک ــم. روز 15 دی همس می کردی
ــا مســئوالن  اطــالع داد شــاپور بختیــار نخســت وزیــری را پذیرفتــه وقصــد دیــدار ب
ــرح  ــندیکا مط ــدار در س ــن دی ــر ای ای ــار ب ــاپور بختی ــوت ش ــا را دارد. دع روزنامه ه

ــت.  ــرار گرف ــات رئیســه ســندیکا ق ــق هی شــد و موردتواف
*

ــان  ــای کیه ــران روزنامه ه ــم. دبی ــار رفتی ــاپور بختی ــدار ش ــه دی ــی ب روزی آفتاب
ــن  ــی وم ــان هاتف ــان رحم ــندیکا. از کیه ــدگان س ــات و نماین ــدگان و اطالع و آین
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ــروز  ــدگان فی ــتانی. از آین ــی باس ــار و عل ــین صالحی ــات غالمحس ــم. از اطالع بودی
گــوران و عمیــد نائینــی. از ســندیکای "روزنامــه نــگاران و خبرنــگاران مطبوعــات" 
ــپ  ــی چ ــری: ترکیب ــه ناظ ــت ال ــری و نعم ــی صف ــد عل ــتی پور، محم ــدی بهش مه
ــوری زاده  ــی. علیرضــا ن ــر مصدق ــه دو ســه نف ــه اضاف ــوده ای، ب ــه طــور عمــده ت و ب
می گویــد بــه پیشــنهاد زنــده یــاد بختیــار او ترتیــب جلســه را داده اســت. در مقابــل 
ــه بــزرگ بختیــار در فرمانیــه جمــع شــده بودیــم. تصمیــم ســندیکا در بیــن  در خان

ــود:  جمــع مــورد بحــث ب
ــا  ــان از روزنامه ه ــه نظامی ــم ک ــر می کنی ــرطی منتش ــه ش ــط ب ــا را فق -روزنامه ه

ــیم.  ــاًل آزاد باش ــد و کام برون
پشــت ایــن شــرط ســفت و ســخت، موضــع گیــری مــا و یــا اغلــب مــا علیــه بختیــار 
بــود. بقــای او را حفــظ شــاه می دیدیــم و مانــع انقــالب در آســتانه پیــروزی. انقالبــی 
ــای کامــل کلمــه  ــه معن ــی را ب ــگاران ایران ــه ن ــه ای روزنام کــه همــه آن جمــع حرف

نابــود کــرد. 
ــه  ــل ال ــدیم. خلی ــه ش ــم. وارد حوضخان ــاال رفتی ــا ب ــدیم. از پله ه ــه ش  وارد خان
مقــدم آنجــا بــود و حــاج محمودمانیــان، هــر دو از قدیمی هــای جبهــه ملــی. مقــدم 

ــم:  ــم. گفت ــراغش رفت ــناختم. س را می ش
- از طرف کانون نویسندگان برای آقای بختیار پیام دارم...  

مقــدم رفــت. کمــی بعــد بختیــار واردشــد. اول قــرار بــود همــه برویــم بــه اتاقــش. 
ــط  ــد وس ــوی بیای ــیون فرانس ــل سیاس ــود مث ــه ب ــم گرفت ــه تصمی ــن لحظ در آخری
روزنامــه نویس ها...خســته و عصبــی می نمــود. پشــت ســرش مقــدم رســید وتصویــر 
دکتــر مصــدق را گذاشــت پشــت ســر بختیــار. تمامــی صحنــه جــز ایــن نبــود. شــایعه 
ــل  ــگاران کــه بســرعت تبدی ــه ن ــگام ورودروزنام ــاک هن جمــع کــردن بســاط تری
ــراع شــد. جایــی کــه مــا  ــه اخت ــم چگون ــه "واقعیــت" انکارناپذیــری شــد، نمی دان ب
ــه  ــان بیانی ــه هیــچ چیــز دیگــر. اول حــاج مانی ــود و ن ــه خبــری از بســاط ب نشســتیم ن
ــی.  ــی عصب ــمرده و کم ــرف زد. ش ــار ح ــد بختی ــد. بع ــار را خوان ــتیبانی از بختی پش
گفــت حکــم نخســت وزیــری را گرفتــه اســت. می خواهــد ایرانــی آزاد بــا روزنامــه 
نگارانــی مســتقل را شــاهد باشــد. گمانــم گــوش نمی دادیــم چــه می گویــد. رحمــان 
ــه عنــوان روزنامــه  ــد. مــن پرســیدم الگــوی او ب و گــوران در مخالفــت حــرف زدن
آزاد چیســت؟ بختیــار از لومونــد نــام بــرد. بحــث بــاال گرفــت. ســرانجام دو شــرط 
ســندیکا اعــالم شــد و بختیــار بــا هــر دو موافقــت کــرد و جلســه را تــرک گفــت. 



221 واق، واق ... من جاسوسم ...

مــن ســراغش رفتــم. وقتــی می خواســت وارد اتــاق کنــاری شــود، خــودم را معرفــی 
کــردم: 

- معاون سردبیر کیهان و عضو کانون نویسندگان. 
و پیغام هیات دبیران کانون را دادم: 

- یــا بــه آذیــن آزاد می شــود و یــا کانــون نویســندگان اولیــن مخالفتــان خواهــد 
بــود. 

 با تعجب گفت: 
- آقای به آذین را خوب می شناسم. چرا ایشان را گرفته اند؟ 

 با لحن تندی گفتم: 
- باید آزادش کنید.. 

نگاهــی بــه مــن کــرد و رفــت. روز بعــد بــه آذیــن آزاد شــد. نظامیــان از روزنامــه 
ــق کلمــه  ــای مطل ــه معن ــا ب ــح روز بیســت و ســوم بهمــن روزنامه ه ــا صب ــد و ت رفتن
آزاد بودنــد. گمانــم در تاریــخ ایــران هرگــز روزنامه هــا بــه انــدازه ایــن 38 روز آزاد 
ــر  ــد راب ــا کــرد، امــا فرهنــگ مــا انتشــار لومون ــه عهــد خــود وف ــار ب ــد. بختی نبوده ان
نمی تابیــد. فرهنــگ مــا از متــن فردیــت، خشــونت و اســتبداد ی بــر می خاســت کــه 

د رحــال زائیــدن انقــالب بــود. 
شــب بــه آقــای خامنــه ای تلفــن زدم. ماجــرا را گفتــم. نگــران بــود مبــادا مطبوعات 
طــرف بختیــار را بگیرنــد. وقتــی متوجــه فضــا شــد، گفــت خــودش موافــق اســت، 
نظــر دوســتانش را هــم تــا آخــر شــب بــه مــن می گویــد. صبــح زود بــا تلفــن آقــای 
ــه  ــم اعالمی ــام" ه ــتند. "ام ــق هس ــتانش مواف ــت دوس ــدم. او گف ــدار ش ــه ای بی خامن

می دهــد. 
*

ــر  ــا را پ ــام راهرو ه ــت تم ــیدم، جمعی ــه رس ــه روزنام ــی ب ــح روز 1۶ دی وقت صب
ــت رد  ــان جمعی ــت از می ــه زحم ــرد. ب ــز می ک ــر ری ــه س ــه تحریری ــود و ب ــرده ب ک
ــرف  ــا ح ــایی روزنامه ه ــا بازگش ــت ب ــت در مخالف ــران داش ــی از کارگ ــدم. یک ش
مــی زد. کارگــران و کارمنــدان کیهــان هــم گــوش می دادنــد. همــه کارکنــان 
روزنامــه بــرای اولیــن بــار می خواســتند دربــاره سرنوشــت روزنامــه تصمیــم بگیرنــد. 
بچه هــای چــپ تحریریــه بــه ســرعت بــه دو دســته تــوده ای و ضــد تــوده ای تقســیم 
ــدا  ــد و بع ــف بودن ــی از گروههــای چــپ مختل ــا ترکیب ــد. ضدتوده ای ه شــده بودن
ــم  ــران ه ــی از کارگ ــا برخ ــا ب ــا ب ــد. آن ه ــر کردن ــان آزاد" را منتش ــه "کیه روزنام
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اندیشــه پیونــد خــورده بودنــد. حاصــل ایــن پیونــد، ایجــاد اولیــن شــکاف ابتــدادر 
تحریریــه و ســپس در کل کیهــان بــود. کمــی بعــد انجمــن اســالمی از میــان همیــن 
ــرد  ــان نمی ب ــس گم ــوز هیچک ــت. هن ــی اس ــت تلخ ــرآورد. واقعی ــر ب ــکاف س ش
ــاورده  ــر نی ــر ب ــم س ــالمی" ه ــن اس ــی "انجم ــود وحت ــد ب ــالمی" خواه ــالب اس "انق
بــود، کــه چپ هــا ـ دســتکم در ســطح کیهــان- بــه حــذف هــم پرداختنــد. تابــه میــز 
ســردبیری رســیدم، دیــدم رحمــان آمــاده اســت بــاال بــرود و جــواب بدهــد. تــا مــرا 

دیــد کنــار کشــید و گفــت: 
- به موقع آمدی. دارند جو را عوض می کنند... 

ــای  ــا آق ــی ب ــت تلفن ــود، ماجــرای صحب ــده ب ــه گوین همــان طــور کــه گوشــم ب
ــت:  ــد، گف ــت ش ــش راح ــم. خیال ــه ای را گفت خامن

- برو باال... 
هــر وقــت مــن بــودم، رحمــان کنــار می ایســتاد. قــرار نبــود وســط معرکــه باشــد. 
ــاالی میــز رفتــم. جمعیــت تــا پشــت راهرو هــا  ــه ســرعت ب مــن ســپرش می شــدم. ب

مــوج مــی زد. خیلــی کوتــاه گفتــم: 
ــرخی  ــرش س ــد ف ــا می توان ــم. روزنامه ه ــر می کنی ــه را منتش ــروز روزنام ــا ام - م
باشــد ســر راه بختیــار، یــا گلولــه ســربی بــر ســینه او... مــا دومــی را می خواهیــم. شــما 

ــد؟  ــه می خواهی چ
جمعیت یک صدا فریاد زد: 

- همین را... همین را... 
هنگامیکه صدا ها فرو نشست، پرسیدم: 

- پس با انتشار روزنامه موافقید؟ 
همه فریاد زدند: 

- بله... 
ــه  ــرد. اطالعی ــاز ک ــد از ۶1 روز آغ ــود را بع ــه کار خ ــت و تحریری ــت رف جمعی
ــه  ــد ب ــاعتی بع ــود، س ــا ب ــار روزنامه ه ــا انتش ــت ب ــه در موافق ــی ک ــت اهلل خمین آی

ــید.  ــتمان رس دس
* 

ــد. شــورای انقــالب روز 22 دی  ــان رفتن ــر ســر کار آمــد. نظامی ــار ب دولــت بختی
رســماً اعــالم موجودیــت کــرد و   همــان روز رحمــان بــه دیــدار شــورا دعــوت شــد. 
دیــداری کــه مرتــب ادامــه داشــت. طــرف صحبــت او یــا مرتضــی مطهــری بــود یــا 
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آیــت الــه بهشــتی. از اینجــا رحمــان یــک پــای انقــالب شــد. 
ــه  ــه پاریــس فرســتادیم. او همــراه داریــوش فروهــر ب همــان روز هــا همســرم را ب
پاریــس رفــت. دکتــر منصــور تاراجــی ســردبیر ســابق روزنامــه اطالعــات هــم انجــا 

بــود واوهــم خواســت بــا آیــت اهلل خمینــی مصاحبــه کنــد. 
ــود. رحمــان گوشــی تلفــن را  ــدار داشــتیم. نزدیــک ظهــر ب 25 دی 1357 دو دی

ــاالی ســرم. گفــت:  گذاشــت و آمــد ب
ــرو شــورای انقــالب. هماهنــگ  ــود. مــن مــی روم آنجــا. توهــم ب - از ســاواک ب

می کنــم.... 
از مدتــی پیــش، رحمــان مرتــب بــه شــورای انقــالب می رفــت. فکــر می کنــم دو 
بــار هــم از زمــان آمــدن ناصــر مقــدم بــه ســاواک رفتــه بــود. کیهــان ا زایــن طریــق 
ــان  ــم باکیه ــور مه ــع ام ــت. درواق ــرار می گرف ــا ق ــن رویداد ه ــان مهم تری د رجری
هماهنــگ می شــد. نمی دانــم بابچه هــای روزنامــه اطالعــات هــم ایــن رابطــه 
وجــود داشــت یــا نــه. حــاال دو قــرار رحمــان همزمــان شــده بــود. هــر کــدام بایکــی 
ــن  ــرای اولی ــی ب ــه قدیم ــم. د رآن خان ــد رفتی ــرف مقص ــان بط ــای کیه از جیپ ه
وآخریــن بــار آقــای مطهــری را دیــدم. بعــدا فهمیــدم رئیــس شــورای انقــالب بــوده 
و خیلــی زود شــد شــهید مرتضــی مطهــری. خانــه خیلــی شــلوغ بــودو آقــای مطهری 
وقتــی مطمئــن شــد مرارحمــان فــر ســتاده اســت، گفــت: " توافــق شــده شــاه بــدون 
خــون ریــزی بــرود. شــما هــم همــکاری کنیــد." مــن بی اختیــار پرســیدم:" ارتــش؟ 
ســاواک؟ "اوگفــت:" همــه توافــق کرده ایــم. "خداحافظــی کردیــم. دســت دادیــم و 
بیــرون آمــدم. نمی دانــم اگــر می دانســت مــن چــپ هســتم بازهــم دســت مــی داد یــا 
نــه. بســرعت خــودم را بــه کیهــان رســاندم. کمــی بعــد رحمــان رســید. ســپهبد ناصــر 
مقــدم هــم عیــن ایــن حــرف را بــه رحمــان زده بــود. مــن از آقــای مطهــری نپرســیده 

بــودم شــاه کــی مــی رود. امــا رحمــان جــواب را از مقــدم گرفتــه بــود: 
- همین فردا... 

ــه.  ــت یان ــرده داش ــت پ ــای پش ــق ه ــتری از تواف ــالع بیش ــان اط ــم رحم ــی دان نم
ــام" شــاه"-  ــش بن ــی در کتاب ــاس میالن ــن اواخــر دکترعب ــا روشــن شــد و ای ــد ه بع
متــن انگلیســی، بخــش بیســت-بر اســاس اســناد تــازه منتشــره آمریــکا و انگلســتان 
نوشــت کــه عمــال تارفتــن شــاه ،عوامــل آیــت الــه خمینــی در تهــران و پاریــس همــه 
ــا هماهنگــی چهــار قــدرت بــزرگ بــرای رفتــن شــاه و آمــدن آیــت  زمینــه هــا راب
ــان  ــه نویــس در جری ــوان یــک روزنام ــد. مــن، بعن ــی همــوار کــرده بودن ــه خمین ال
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رویــداد کوچکــی قــرار گرفتــم و ملــت ایــران دربــی خبــری تمــام درمتــن توافــق 
ــت. ــالب را می گداخ ــور انق ــی  تن ــکا- خمین آمری

همــان روز، عکســی بــه کیهــان رســید. ســربازی باتفنــگ بطــرف کســی درخیابان 
نشــانه رفتــه بــود. محمــد بلــوری شــرح کوتاهــی بــرای عکــس نوشــت و تیتــر زیبائی 

باالیش:
- نزن سرباز... 

با همه این اخبار، رفتن شاه را سخت می شد باور کرد. 
*

ــی  ــی امیرکیان ــود. مصطف ــه ب ــان غلغل ــه کیه ــاه 1357 تحریری ــح 2۶ دی م  صب
)باشــی(، آســتین ها را بــاال زده بــود و انتظــار می کشــید تــا از تلویزیونــی کــه 
ــاهرخ  ــد. ش ــد و بنویس ــاه را ببین ــروج ش ــزارش خ ــد، گ ــه آورده بودن ــه تحریری ب
صداقتیــان روزنامــه نویســی از نســل مــا کــه او هــم سرنوشــتی جــز مهاجــرت نیافــت، 
بــه فــرودگاه مهرآبــاد رفتــه بــود تــا از نزدیــک رفتــن شــاه را گــزارش بدهــد. مــن 
مســئول ارتبــاط مســتقیم بــا شــاهرخ بــودم و گزارش هــای لحظــه بــه لحظــه او را بــه 
اطــالع تحریریــه می رســاندم. بچه هــای روزنامــه ماننــد اشــباح بیــن میــز ســردبیری 
و تلویزیــون مصطفــی در گــردش بودنــد. از صبــح آن روز بحــث در" میــز ســردبیری 
ــا توافــق ســردبیری اطالعــات، هنــوز از شــاه  "جریــان داشــت. تــا روز قبــل از آن ب
ــن دســتاورد بزرگــی  ــد... "و همی ــد... رفتن ــرده می شــد:" گفتن ــام ب ــه فعــل جمــع ن ب
ــروز  ــا ام ــود. ام ــرده ب ــزل پیداک ــع تن ــل جم ــه فع ــه "ب ــاع ملوکان ــر مط ــود." اوام ب
اگــر شــاه می رفــت، هنــوز بایــد از فعــل جمــع اســتفاده می کردیــم؟ رحمــان 
ــه. در ایــن رفتــن بازگشــتی نیســت. شــاه مــرد.  لحظــه ای اندیشــید و جــواب داد:" ن
"و از مــن خواســت بــا ســردبیری اطالعــات هماهنــگ کنــم. قرارمــان ایــن بــود در 
ــه یــک شــیوه عمــل کننــد تــا خطــر  مباحــث اساســی دو روزنامــه اصلــی کشــور ب
ــا محمــد شــمس معــاون غالمحســین  ــی ب ــه نشــود. مــن تلفن ــر یــک روزنام دامنگی
صالحیارســردبیر اطالعــات صحبــت کــردم و موضــوع را در میــان گذاشــتم. بعــد از 
چنــد تمــاس تلفنــی قــرار شــد: تــا خــروج قطعــی شــاه صبــر کنیــم. تیتــر" شــاه رفــت 
"را بــا حــروف 8۴ ســیاه بــه عنــوان تیتــر اول روزنامــه بــه چــاپ برســانیم. ایــن توافــق 
دقیقــاً انجــام شــد. نمی دانــم چــرا اســتاد صالحیــار در ســال های پایانــی عمــر خــود، 
ــان حــوادث را از  ــم، زم ــت... "گمان ــر زدم: شــاه رف ــن تیت ــه ای گفت:"م در مصاحب

ــود. خاطــر او زدوده ب
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ــودم و آنچــه را شــاهرخ گــزارش  ــه تلفــن چســبیده ب ــن ب ــق م ــن تواف  بعــد از ای
ــا صــدای بلنــد تکــرار می کــردم. پرویــز آذری عجیب تریــن صفحــه بنــد  مــی داد ب
ــده  ــاه آزاد ش ــدان ش ــه از زن ــی ک ــد. او از وقت ــز می مان ــای مارک ــه قهرمان ه ــا ب دنی
ــوی  ــت "ت ــاه رف ــیاه" ش ــر 8۴ س ــاال تیت ــید. ح ــار می کش ــه را انتظ ــن لحظ ــود، ای ب
ــود. ســیگارش را می جویــد و راه می رفــت. گاه می آمــد و دســت روی  کشــویش ب
ــچ  ــت. هی ــی داش ــش عجیب ــان درخش ــبز رحم ــمان س ــت. چش ــن می گذاش ــانه م ش
ــا  ــه آن روز ه ــران ک ــه ای ــن روزنام ــگاران بزرگ تری ــندگان و خبرن ــدام از نویس ک
ــت  ــاه رف ــر" ش ــالم خب ــتیم اع ــد، نمی دانس ــر می ش ــی منتش ــزار تای ــراژ 700 ه در تی
"، بــه معنــای پایــان عمــر حرفــه ای همــه مــا، زنــدان و شــکنجه اســت. از آن جمــع 
110 نفــره اکنــون فقــط یــک نفــر در کیهــان مانــده، و بقیــه سرنوشــت های شــگفت 

ــی اســت.  ــی کــه خــود موضــوع کتاب ــد. ماجرائ یافته ان
سرانجام شاهرخ بی تاب از آن سوی خط گفت: 

- هوشنگ، هوشنگ، شاه رفت. 
باور نمی کردم. 

- خودت دیدی؟ 
- خودم دیدم. شاه رفت. 

گوشی را گذاشتم و با صدای بلند گفتم: 
- شاه رفت. 

ــا صفحــه اول روزنامــه  ــرو رفــت کــه ب ــان ف ــه کیهــان در ســروری بی پای تحریری
بــه خیابان هــا رســید ، باتیتــر اول روزنامــه اطالعــات یکــی شــد جشــن بــزرگ" شــاه 

رفــت "را بــه پــا کــرد. 
*

بــه خیابان هــا می رفتیــم. مــردم همــه جــا را در  بــا جیــپ کیهــان  روز هــا 
ــا را  ــود وهمــه قفل ه ــد. کیهــان اســم اعظمــی ب ــا راه می دادن ــه م ــار داشــتند. ب اختی
ــه آن  ــد و ب ــه می زدن ــان حلق ــپ کیه ــا دور جی ــردم در راه پیمایی ه ــود. م می گش

دســت می کشــیدند. بعضــی مثــل امامــزاده ای آن را می بوســیدند. 
رحمان مرتب به شورای انقالب و دفتر سپهبد مقدم دعوت می شد. 

*
بهمــن مــاه رســید. روز ششــم بهمــن از روزنامــه بیــرون آمــدم. پیــاده بــه طــرف 
ــک  ــار ی ــکده ای در اختی ــر دانش ــم. ه ــران رفت ــگاه ته ــه دانش ــادم. ب ــه راه افت خان
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ــود. همــه انتظــار ســقوط رژیــم را می کشــیدند و در پــس اتحــاد،  گــروه سیاســی ب
ــا  ــدم. ت ــرون آم ــگاه بی ــید. از دانش ــر می کش ــر ب ــالف س ــعله های اخت آرام آرام ش
ــه  ــد خــود را ب ــدان 2۴ اســفند )انقــالب( رســیدم، دیــدم گروهــی ســعی کنن ــه می ب
خیابــان ســی متــری )کارگــر( برســانند. مرکــز ژاندارمــری آنجــا بــود. ســرباز ها راه 
ــدازی آمــد. همــه خــود  ــم چــه شــد. ناگهــان صــدای تیران ــد. نمی دان را بســته بودن
را بــه زمیــن انداختنــد. همــراه باجوانــی ســینه خیــز خــود را بــه جــوی آب رســاندیم 
و تــوی آن پریدیــم. در یــک لحظــه ســرمان را بــاال آوردیــم کــه ببینیــم چــه خبــر 
اســت. صــدای گلولــه ای آمــد. برگشــتم، مغــز جــوان پریشــان شــده بــود. خــودش 
بــه هــوا رفــت و تــوی جــوی افتــاد. ســهم مــن تراشــه خــون روی دســت و صورتــم 
بــود. ســینه خیــز از جــوی بیــرون آمــدم. خــود را بــه خیابــان امیــر آبــاد رســاندم و تــا 

خانــه بــا دســت و صــورت خونــی گریســتم و رفتــم. 
*

 چنــد روز بعــد همســرم از پاریــس تلفــن زد. ســخت می گریســت. از مصاحبــه بــا 
آیــت اهلل خمینــی برگشــته بــود. می گریســت و از آن ســوی ســیم داد مــی زد: 

- نعلین استبداد دارد می آید. از این ها پشتیبانی نکنید.... 
سعی کردم آرامش کنم. وقتی از او پرسیده بود: 

- می گویند نعلین استبداد دارد جای چکمه استبداد می آید... 
در جــواب آیــت اهلل خشــونتی را حــس کــرده بــود. در پایــان هــم آیــت اهلل رو بــه 

او کــرده و انگشــتش را بــه نشــانه تهدیــد تــکان داده بــود: 
- وای به حالت اگر کلمه ای کم و زیاد شود... 

زنم می گریست و می گفت: 
- چشم هایش ترسناک است... 

ــه زحمــت آرامــش کــردم. مصاحبــه را خوانــد و مــن نوشــتم. در آن مصاحبــه  ب
منصــور تاراجــی هــم بــود. ظهــر آن روز کیهــان و اطالعــات بــا تیتــر اول مصاحبــه 
آیــت اهلل خمینــی منتشــر شــدند. ایــن اولیــن و آخریــن مصاحبــه آیــت اهلل بــا روزنامه 
نــگاران ایرانــی بــود. همســرم بــا پــرواز انقــالب برگشــت. در هواپیمایــی کــه آیــت 
اهلل خمینــی آن جملــه معــروف" هیچــی "را گفــت، همســرم هنــوز روســری بــه ســر 
نداشــت و در تمــام راه نــگاه غضبنــاک هــادی غفــاری را مرتــب متوجــه خــود دیــده 
بــود. پرســش همســرم از آیــت اهلل خمینــی اولیــن بــرگ پرونــده عضویــت در ضــد 

انقــالب را برایمــان گشــود و بعد هــا صد هــا صفحــه بــه آن اضافــه شــد. 
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*
ــم. حســین  ــرای ناهــار می رفت ــم. داشــتم ب ــه را بســته بودی ظهــر 19 بهمــن روزنام

ــد. پرســیدم:  ــه می آی ــه تحریری ــدان ب ــدم خن ــوی عــکاس کیهــان را دی پرت
- چه خبر... 

گفت: 
- هیچی... 

پرسیدم: 
- در خیابان ها خبری نبود... 

گفت: 
مثل هر روز تظاهرات بود.... عده ای ارتشی هم به خانه خمینی رفتند... 

- ارتشی؟ خانه خمینی؟ عکس گرفتی؟ 
- بله.. 

از حســین خواســتم عکــس را چــاپ کنــد و بیــاورد.   همــان عکــس معــروف رژه 
نیــروی هوایــی در برابــر آیــت اهلل خمینــی بــود. بــه ســرعت صفحــه اول را عــوض 
کردیــم. عکــس را گذاشــتیم. روزنامــه در آمــد. ارتــش بالفاصلــه تکذیــب کــرد و 
عکــس را مونتــاژ خوانــد. از طــرف آیــت اهلل خمینــی تاییــد شــد کــه عکــس مونتــاژ 

نیســت و انقــالب ورق تــازه ای خــورد. 
ــای  ــر از چهره ه ــن تقدی ــی در جش ــاس ملک ــراه عب ــوی راهم ــین پرت ــی حس وقت

ــدم.  ــر خندی ــازی تقدی ــر ب ــار دیگــر ب ــدم و یــک ب ــر انقــالب دی تاثیرگــذار ب
*

صبح 22 بهمن از تلفن عمومی به رحمان زنگ زدم. گفت: 
-معطل نکن. بیا روزنامه. 

با همسرم خود را به روزنامه رساندیم. رحمان گفت: 
- امروز روز روزنامه نگاری نیست... روز جنگ است... 

ــی می رفــت،  ــح پادگان ــه فت ــم. جمعیــت کــه شــتابان ب ــان در آمدی ــه خیاب ــا ب و م
مــا را از هــم جــدا کــرد. خــودم را در خیابــان عشــرت آبــاد دیــدم و بــا جمعیــت بــه 
پشــت پــادگان رســیدم.   همــان پادگانــی کــه ســال 13۶1 در صبــح دســتگیری مــرا 
بــه آنجــا بردنــد. صــدای شــلیک پراکنــده می آمــد. مــردم داشــتند دیــوار پــادگان را 
ــادگان  ــه پ ــم. خانه هــای مشــرف ب ــه کوچه هــای اطــراف رفت ــد. ب ســوراخ می کردن
ــوف می ســاختند. ناگهــان دهــان  ــل مولوت ــود. داشــتند کوکت ــا ب ــار جوان ه در اختی
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بــه دهــان خبــر رســید: 
- مردم دارند برای فتح ژاندارمری می روند. 

 بــه آن طــرف رفتــم. ژاندارمــری کمــی پایین تــر بــود. همــراه مــردم وارد 
ژاندارمــری شــدم و ســیل جمعیــت مــرا از پله هایــی پاییــن بــرد. اســلحه خانــه بــود. 
ــت  ــه دس ــت ب ــو دس ــالح های ن ــت و س ــر ها می گذش ــلحه از روی س ــای اس جعبه ه
ــرد.  ــم ک ــن پرتاب ــه زمی ــت ب ــار جمعی ــردارم. فش ــلحه ای ب ــتم اس ــد. می خواس می ش
عینکــم بــه زمیــن افتــاد. روی زمیــن نشســتم و بــا هــزار بدبختــی عینــک را کــه کــج 
ــا در آوردم و  ــت و پ ــر دس ــود، از زی ــته ب ــه اش شکس ــک شیش ــده و ی ــه ش و کول
ــا  ــری کودت ــراف گی ــای اعت ــک را در روزه ــن عین ــه چشــم زدم. شیشــه های همی ب
خــوردم تــا بمیــرم. بــا تفنگ هایــی کــه فشــنگ نداشــت و زیــر آفتــاب بــرق مــی زد، 
بیــرون آمدیــم. ســربازان از پــادگان می گریختنــد و در خیابــان لباس هــای ســربازی 
ــارت  ــه غ ــدارش ب ــد و دار و ن ــغال ش ــادگان اش ــد پ ــاعتی بع ــد. س ــی آوردن را درم

رفــت. 
بــه روزنامــه برگشــتم. رحمــان خبرهائــی از حضــور فعــال چریک هــای تــوده ای 
داد و خواســت کــه بصــورت خبــر درشــان بیــاورم. خبــری کــه بــا تیتــر چریک هــای 
ــوده ای در پائیــن صفحــه اول کیهــان چــاپ شــد و حکایــت از نقــش توده ای هــا  ت
در پیــروزی 22 بهمــن داشــت. بابــت ایــن خبــر حســابی در زنــدان کتــک خــوردم. 
همســرم هــم بــه روزنامــه رســید. تصویــر رحمــان را هنــوز بــه روشــنی در خاطــر 
دارم. انبــوه کاغذهــای مچالــه شــده دورش را گرفتــه بودنــد و او می کوشــید ترکیب 

رژیــم منحلــه را در تیتــر اول جــا بدهــد. 
روزنامــه در آمــد، بیــرون آمدیــم و بــا ســیل جمعیــت بــه طــرف بــاغ شــاه رفتیــم. 
بســیاری اســلحه داشــتند. بعضــی از دوســتانم را ســوار بــر تانــک می دیــدم. عالمــت 
ــل  ــوار اتومبی ــتیم. س ــرم برگش ــادر همس ــه م ــه خان ــرانجام ب ــد. س ــروزی می دادن پی
ــم.  ــری بروی ــان منوچه ــان در خیاب ــر رحم ــه مق ــه خان ــب ب ــر ش ــل ه ــا مث ــدیم ت ش
صــدای علــی حســینی از رادیــو پخــش می شــد. خبــر پیــروزی انقــالب را مــی داد. 
بعــد ســرود ای ایــران نواختــه شــد. در خیابــان می گریســتیم و می راندیــم. حــاال هــر 
ــی  ــادش مــی آورم. عل ــم، آن لحظــه را بی ــی حســینی را می بین وقــت در پاریــس عل

ــد.  ــد تلخــی می زن همیشــه لبخن
ــه  ــگ را ب ــد. تفن ــان منوچهــری رســیدیم، همــه آنجــا بودن ــه خیاب ــه خان ــی ب وقت
ــز تمــام شــد. رحمــان تفنــگ را گرفــت و گفــت:  رحمــان دادم و گفتــم همــه چی
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- نه. تازه همه چیز شروع شده است.... 
***

ــت  ــه پش ــم ک ــا را می بین ــد. بچه ه ــرادر حمی ــد ب ــرا می بری ــد و م ــما می آیی و ش
ــالق را  ــا رد ش ــت. بعد ه ــی اس ــد پیچ ــا بان ــه پا ه ــته اند. هم ــن "نشس ــاق پایی در" ات
روی پــای خیلــی از بچه هــا می یابــم. مــرا بــه اتــاق بــاال می بریــد. نوشــته ها را 

می گوییــد:  می گیریــد. 
- کار داشتی در بزن... 

ــه  ــت ک ــت اس ــمت راس ــیاب س ــزش آس ــد. مرک ــدان می آی ــد. درد دن  می روی
باالخــره کشــیدمش. وقتــی هــم زیــر بــاران پاریســی درســت مقابــل کلیســای مدلــن 
ســکته کــردم و افتــادم، اول همیــن دنــدان درد گرفــت. در طــول راه تــوی آمبوالنس 
هــم کــه از درد فریــاد مــی زدم، همیــن دنــدان درد می کــرد. پزشــک های فرانســوی 
نمی توانســتند رابطــه دنــدان و قلــب را پیــدا کننــد. ســر تــکان می دادنــد و می رفتنــد. 
خانــم دندانپزشــک ایرانــی ام هــم وقــت معاینــه ایــن دنــدان یــاد ماجــرای زنــدان مــن 
ــوری درد  ــد. بدج ــدان درد می کن ــم دن ــاال ه ــت. ح ــه اش می گرف ــاد و گری می افت
ــت.  ــواب نیس ــم. ج ــه در می زن ــار ب ــد ب ــی روم. چن ــوم و راه م ــد می ش ــد. بلن می کن

ــم:  ــد. می گوی آخــر ســر کســی می آی
- دارم از درد دندان می میرم... 

- از بازجویت می پرسم... 
بازجویــم کــه شــما باشــید، نیســتید. یــا هســتید و مشــغولید. نمی دانــم چقــدر طــول 

ــد.  ــا می آیی ــد ت می کش
- سالم... 

- چطوری شیری؟ 
 لحنتــان مهربــان و تمســخر آمیــز اســت. مخصوصــاً ایــن کلمــه شــیری کــه لقــب 
حمیــد شــیرزادگان فوتبالیســت محبــوب مــن بــود. او همیــن روز هــا بــا موهای ســپید 
از مــرگ گل خــورد و رفــت. روبــروی مــن ایســتاده اید. بــا چشــمان بســته جــواب 

می دهــم: 
- ازدرد دندان دارم می میرم... 

با تعجب می پرسید: 
- دندان؟ از بیرون هم درد می کرد قهرمان؟ رفتی روسیه درستش نکردی؟ 

ــم  ــی روی ــر جاسوس ــه مه ــت ک ــن اس ــه ای ــم همیش ــی آورم. ترس ــم نم ــه روی  ب
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بخــورد. بــه رویــم نمــی آورم. امــا حتمــا لــرزش انگشــتان دســتم را می بینیــد. 
- می تونی راه بری؟ 

می گوییــد و بلنــدم می کنیــد. آســتینم را می گیریــد و می بریــد. وقتــی بــه 
بــا مهربانــی می پرســید:  پله هــای ســنگی می رســیم، 

- می تونی سه طبقه بیایی؟ 
ــای  ــا پاه ــا ب ــد ت ــول می کش ــی ط ــم. خیل ــداری می روی ــه به ــم ب ــم داری  می فهم
بانــد پیچــی شــده پله هــای ســنگی قدیمــی را بــاال برویــم. شــما بــا صبــوری تحمــل 
می کنیــد. حتــی برایــم حــرف می زنیــد. می گوییــد تــازه کتــاب" آخریــن مــرد "را 

خوانده ایــد. می پرســید: 
-اوریانا فاالچی را می  شناسی...؟ 

مــن ســر تــکان می دهــم و شــما می گوییــد ســازمان های جاسوســی دنیــا 
خبرنگار هــا را اســتخدام کننــد. مخصوصــا" ســیا "و" انتلیجنــت ســرویس ". در 

رمانــم" گربــه "از زبــان" بازجــو "حرف هــای شــما را مفصــل نوشــته ام. 
ــد، طبــق معمــول  ــم را عــوض می کن - برادرحیــدری بعــد از اینکــه پانســمان پای

می پرســد: 
- کاری نداری... 

می گویم: 
- این درد دندان مرا می کشد.... 

و صدای شما را می شنوم: 
-این بنده خدا گناه داره. چرا نمی بریش پیش دندان پزشک...؟ 

برادرحیدری یک لوله خمیر دندان به من می دهد: 
- هروقت درد گرفت اینو بذار روش تا بینیم دکتر دندون کی میاد... 

*
ــی و ســرد اســت.  ــوار بایســتم. آفتاب ــه دی ــد رو ب ــرون. می گویی ــد بی مــرا می آوری
می لــرزم. می رویــد تــوی بهــداری و مدتــی طــول می کشــد تــا بــر گردیــد. آســتینم 

ــد:  ــد شــعری می خوانی ــب داری ــر ل ــم. زی ــر می گردی ــد و ب را می گیری
- آری ،آری زندگی زیباست... 

چه جالب. شما هم آرش می خواندید. بعد می گویید: 
ــا و شــما ســاواکی ها  ــن ســگ توده ای ه ــد. وســط ای ــا می گوین ــه این ه - شــعر ب

یکــی هســت ایــن شــعر را خوانــده باشــد...؟ 
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بی اختیار می گویم: 
- این شعر معروف سیاوش کسرایی است... 

می گویید: 
- ا ا...... این یارو هم اینجاست... میرم ازش می پرسم راست میگی یا نه.... 

قلبم فرو می ریزد. به خودم می گویم: 
- پس سیاوش را هم گرفته اند... 

ظاهــراً حرکــت لــب، دســت و همــه بــدن مــرا بــا دقــت دنبــال می کنیــد. 
 : ییــد می گو

- نترس. زنتو نیاوردیم... با اینکه یه جا مخفی... 
و حرفتان را می خورید.  زیر هشت مرا می دهید دست نگهبان: 

- برو استراحت کن... 
 کمی مکث می کنید: 

- راستش نمی دانستم این قدر برای انقالب زحمت کشیده اید.. 
ــش  ــاس آرام ــود. احس ــته می ش ــد. در بس ــر می گردان ــلول ب ــه س ــرا ب ــان م نگهب
عجیبــی می کنــم. می خواهــم هــزار ســاعت بخوابــم. دراز می کشــم. خســتگی، درد 
پــا و دنــدان را بی معنــا کــرده اســت. تــا خوابــم ببــرد، شــعله ای از امیــد قلبــم را گــرم 
ــو  ــه بازج ــت ک ــالحی اس ــن س ــی خطرناک تری ــم مهربان ــا می فهم ــد. بعد ه می کن
ــع ســالح  ــی خل ــر دوم ــی در براب ــم، قربان ــه ه ــی ب ــل شــالق و مهربان دارد. در تبدی
اســت. شــکنجه قــدرت دفاعــی بــدن را بــر می انگیــزد. مکانیســم جســم بــه خــودی 
ــد.  ــع ســالح می کن ــی را خل ــر عکــس قربان ــی ب ــد. مهربان خــود مقاومــت می آفرین

ــاز می شــود:  ــوز چشــم هایم گــرم نشــده اســت کــه در ب هن
- بلندشو. بهداری. 

ــه  ــردن ب ــور ب ــهر. مام ــوب ش ــه جن ــدی بچ ــد ق ــدار بلن ــت. پاس ــرادر داود اس ب
بیمارســتان و دنــدان پزشــکی. این هــا را بعــداً می فهمــم. 

- چشم بند بزن. 
مــی زنــم و می آیــم بیــرون. آســتین پیراهنــم را می گیــرد و می بــرد وســط 
راهــرو. ایــن نشــانه ایســت کــه او نگهبــان خیلــی خشــنی نیســت. خشــن تر هــا چــوب 

ــتمان.  ــد دس می دهن
- دستتو بذار روی شونه جلویی.... 

بــا ســمفونی دمپایی هــا  صــف راه می افتــد. وارد حیــاط می شــویم. صــف 
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مــی رود و تــوی بــرف کــه دارد آب می شــود چلــپ چلــپ می کنــد. حــوض آبــی 
را دور می زنیــم، وارد محوطــه ای کوچــه ماننــد می شــویم. 

- سوار شین... 
ــد  ــاال. بای ــم ب ــی می روی ــی یک ــد. یک ــره ای می آی ــدن در کرک ــاز ش ــدای ب ص

استیشــن باشــد. بعد هــا بچه هــا می گوینــد: 
- استیشن حزب است... مصادره اش کرده اند... 

ســعی  می افتــد.  راه  استیشــن  و  می مانیــم  می نشــینیم.معطل  استیشــن   کــف 
ــدای  ــر و ص ــط س ــت. فق ــوده اس ــا بیه ــم. ام ــا می روی ــم کج ــدس بزن ــم ح می کن
ــول  ــاد ط ــان دارد. زی ــی جری ــن زندگ ــوی استیش ــنوم. در دو س ــک را می ش ترافی
ــرادر داود  ــتد. ب ــد و می ایس ــن دوری می زن ــیم. استیش ــی می رس ــه جای ــد. ب نمی کش
ــد:  ــم می گوی ــوم، در گوش ــاده ش ــم پی ــی می خواه ــرد. وقت ــک می ب ــک ت ــا را ت م

-چشم بندت را بردار.. 
برمــی دارم. در نــور خیــره کننــده آفتــاب بــر بــرف روی کاج هــا می تابــد. 
حیــاط بــزرگ پــر درختــی اســت بایــک کاله فرنگــی وســطش. مــرا کنــار کاجــی 
می نشــاند. عینکــم را می زنــم. چنــد نفریــم. طــوری بــا فاصلــه مــا را نشــانده اند کــه 
نتوانیــم حــرف بزنیــم. دقــت می کنــم. هیــچ کــدام را نمی شناســم. حــاال بــه روشــنی 
حیــاط زیبــای قدیمــی را می بینــم. بعد هــا می شــنوم اینجــا خانــه مصــادره ای دکتــر 
ــرادر داود  ــی ب ــت. وقت ــده اس ــل ش ــپاه تبدی ــکی س ــز پزش ــه مرک ــوده و ب ــدق ب مص
چنــد نفــر را می بــرد، فکــر می کنــم راحــت می شــود فــرار کــرد. در حیــاط بــزرگ 
غیــر از مــا هیــچ کــس نیســت. آن دور، در قدیمــی بــه خیابــان بــاز می شــود و مــن 
نگهبانــی نمی بینــم. حــس آزادی قلبــم را لبالــب از شــادی می کنــد. بــه همیــن زودی 
از یــاد بــرده ام آفتــاب هســت، آزادی هســت و زندگــی. نمی دانســتم همیــن روز هــا 
از یــک جــوان قلمــی عاشــق انقــالب بــه یــک جاســوس انگلیــس و ســاواکی کثیف 
ــت دارد،  ــوده ای "ارجحی ــه" ســگ ت ــد ب ــرادر حمی ــه نظــر ب ــل می شــوم کــه ب تبدی
چــون کمونیســت نیســت. نفــر دوم بــه آخــرم. بــرادر داود مــرا می بــرد. خانــه زیبــای 
ــل شــده اســت. در ســالن  ــدان پزشــکی تبدی ــه یــک کلینیــک مجهــز دن قدیمــی ب
بــزرگ، در پرتــو نــور پنجره هــای بلنــد ســبک قاجــاری، تعــدادی دنــدان پزشــک 
ــالم  ــار س ــرد. بی اختی ــا می ب ــی از آن ه ــش یک ــرا پی ــرادر داود م ــد. ب ــغول کارن مش
می کنــم. دنــدان پزشــک جــوان نــگاه نفــرت آمیــزی بــه مــن می انــدازد و بــه جــای 

ــد:  ــم می کن ــواب حک ج
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- بشین... 
می نشینم. 
- چته..؟ 

چنــد دنــدان شکســته و دردنــاک را نشــان می دهــم. بــا بی دقتــی روی تــک تــک 
ــد:  می کوب

- کدوم بیشتر درد می کنه...؟ 
دندان آسیاب راست را با دست نشانش می دهم. 

می گوید: 
- درش میارم.... 

وسایل را آماده می کند، حرف می زند: 
- امثال شما ها را باید کشت... آن وقت برای معالجه میارن اینجا... 

خطابش به من است. چه جوابی دارم بدهم؟ 
- داروی بیهوشی هم حرومش کنم؟ 

ــون  ــده مارات ــم دون ــاد فیل ــرادر داود. ی ــا ب ــد ی ــودش می پرس ــم از خ ــی دان نم
می افتــم. کســی در مــن از مــن پرســد: 

- اینجا واقعاً دندان پزشکی است یا بخشی از بازجویی؟ 
ــغول کار  ــر مش ــک های دیگ ــدان پزش ــم. دن ــگاه می کن ــراف ن ــه اط ــار ب بی اختی
روی بیماران انــد. چشــم هایم را می بنــدم. دهانــم را بــاز می کنــم. از مــن کاری 
ــدان پزشــک کارش را بکنــد. مدتــی  ســاخته نیســت. بایــد بگــذارم ایــن بازجو-دن
دســتش تــوی دهانــم اســت. ســوزش آمپــول بیهوشــی. کمــی مکــث. بعــد صــدای 
ــد.  ــد. زور می زن ــدان را می کش ــم دارد دن ــس می کن ــث. ح ــنوم. مک ــه را می ش مت
ــرادر داود اســت:  ــد. صــدای ب ــانه ام می زن ــه ش ــد. کســی ب ــت می کن ریشــه مقاوم

- پاشو... 
چشم هایم را باز می کنم. بازجو- دندان پزشک می گوید: 

- نیمه کاره س. 
برادر داود آستینم را می کشد. 

- معطل نکن.. 
ــرا کشــان  ــرادر داود م ــم. ب ــن می آی ــدان پزشــکی پایی ــی مخصــوص دن از صندل

کشــان می بــرد. می گویــد: 
- چشم بند بزن... 
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ــم  ــاس می کن ــرد. احس ــرد و دوان دوان می ب ــم را می گی ــه پیراهن ــم. گوش ــی زن م
ــول  ــرا ه ــود و م ــاده می ش ــر پی ــک نف ــت. ی ــاز اس ــیده ایم. در ب ــی رس ــه اتومبیل ب
ــی.  ــر صندل ــد زی ــو. می نشــینم. وســط دو نفــرم. یکیشــان ســرم را می کن می دهــد ت

ــد.  ــرعت راه می افت ــه س ــل ب اتومبی
- چه شده؟ کجا می رویم...؟ 

ذهنــم کار می کنــد. فکــر می کنــم رفقــای شــوروی مــرا دزدیده انــد. درد 
هولنــاک دندانــم دوبــاره دارد شــروع می شــود. ظاهــراً داروی بی حســی دارد تاثیــر 

ــت:  ــم اس ــدا در گوش ــد. ص ــت می ده ــود را از دس خ
-نیمه کاره.... 

اتومبیــل بــا ســرعت مــی رود و مــن نالــه می کنــم. یــک دســت خشــن روی ســرم 
ــاز شــدن  ــل می ایســتد و صــدای ب ــی اتومبی ــکان بخــورم. وقت اســت. نمی گــذارد ت
ــرد و  ــرا می گی ــتی م ــته ایم. دس ــترک، برگش ــه مش ــه کمیت ــم ب ــد، می فهم در می آی
ــرادر حمیــد.  از در بیــرون می کشــد و تحویــل دســت دیگــری می دهــد. شــمایید ب

ــید:  ــرا می کش ــار م ــه انتظ ــرا بی صبران ظاه
- کی گفت بری پفیوز...؟ 

ــد. وارد"  ــده می بری ــای آب ش ــان برف ه ــرا از می ــم. م ــود می پیچ ــه خ از درد ب
ــید:  ــانید و می پرس ــت می نش ــرا روی تخ ــویم. م ــن "می ش ــاق پایی ات

- کدام دست؟ 
چــون نمی توانــم از آزادی اســالمی اســتفاده کنــم، دســت راســتم رامــی گیریــد و 
بــاال می کشــید. تــا بــه خــودم بیایــم دســت بنــد قپانــی بــه دســت و آویزانــم. و شــما 
ــم  ــن ه ــم. ای ــد. نمی فهم ــی می روی ــوالی و توضیح ــچ س ــم بی هی ــد ه ــرادر حمی ب
بخشــی از بازجویــی اســت، یــا اتفاقــی پیــش آمــده. هــر چــه اســت، نعــره می کشــم. 
ــورد و در  ــوج می خ ــم م ــف در بدن ــا، درد کت ــدان، درد پ ــم. درد دن ــره می کش نع
ــاکت  ــدن در س ــاز ش ــدای ب ــا ص ــزد. ب ــرو می ری ــدام ف ــم م ــزد. قلب ــم می ری نعره های

ــد:  ــرادر حمی می شــوم. شــمایید ب
- وضــوء گرفتــم و حکــم تعزیــر... حــاال هــر وقــت خواســتی حــرف بزنــی، بگــو: 

واق واق. 
- یا فاطمه زهرا... 

شــالق فــرود آیــد. از صــدای ضبــط صــوت خبــری نیســت. هــر شــالق بــر پــای 
ــی گــردم.  ــاب می خــورم و برم ــدم. ت زخمــی از جــا می کن
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- گفتم به واق واق می افتی جاسوس... ساواکی... 
شالق مرتب فرود می آید: 

- جاسوس... ساواکی.. 
سوزش این دشنام ها از شالق بیشتر است. 

داد می زنم: 
- جاسوس نیستم... ساواکی نیستم... 

شالق فرود می آمد و من فرو می پاشم. 
- هر چه بیشتر مقاومت کنی، معلومه راز بزرگ تری داری... 

ــدان  ــه درد دن ــم ب ــف پای ــوم. درد ک ــه می ش ــن تجزی ــد و م ــرود می آی ــالق ف ش
ــم چقــدر  ــزد، می ســوازند. نمی دان ــرو می ری ــم را کــه مرتــب ف قفــل می شــود و قلب
ــد. نفــس  ــرادر حمی ــد ب ــازم می کنی طــول می کشــد. ســکوت می شــود. بعــد شــما ب
ــاز کــردن دســت بنــد در هــم آمــی زد. کتف هایــم  نفــس می زنیــد. درد و لــذت ب

خشــک شــده اســت. 
- دستتو تکون بده جاسوس... 

نمی توانــم. شــما بــرادر حمیــد دســت هایم را می گیریــد و تــکان می دهیــد. 
ــم.  ــی می زن ــره دلخراش نع

ــه  ــا هم ــن... م ــت را بک ــده و فکر های ــون ب ــت هایت را تک ــزن، دس ــا ب ــاال پ - ح
ــو ســاواک...  ــی ت ــم. چطــوری جاســوس شــدی... چطــوری رفت ــزو میدونی چی

*
ــه زور  ــه زحمــت راه مــی روم و ب ــم. ب ــد و مــن می مان ــرادر حمی ــد ب شــما می روی
ــی  ــم صدای ــت. درون ــه درد اس ــم یکپارچ ــه بدن ــم. هم ــکان می ده ــت هایم را ت دس

می پیچــد: 
- جاسوس... ساواکی... 

ــدارم. صــدای  ــای گریســتن هــم ن ــد. ن ــه ام می گیــرد. بغضــم در گلــو می مان گری
ــی  ــی بفهم ــی نمی توان ــته باش ــت داش ــه دس ــم ب ــاعت ه ــد. س ــدن در می آی ــاز ش ب
چقــدر گذشــته اســت. زیــر چشــم بند همیشــه شــب اســت و زمــان بی معنــا می شــود. 
ممکــن اســت پنــج دقیقــه را پنــچ ســال حــس کنــی، یــا برعکــس. دســت هایم بــه 

ــا صــدای مــرگ بســته می شــود.  ــد ب هــم می رســد. قفــل دســت بن
- حرف وقت خواستی حرف بزنی.... اول باید بگی واق واق... 

و آویزان می شوم. آخرین نیرویم را جمع می کنم: 
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- مــرا بکشــید راحــت بشــوم... مــن جاســوس و ســاواکی نیســتم. اونایی جاسوســن 
کــه بــا مــا اینــکار رو می کنــن... 

ــه  ــاش. ب ــتنم نب ــران کش ــنو...... نگ ــروس بش ــادر ع ــم از م ــه ه ــه دو کلم ــه ب - ب
ــش...  وقت

 می گوییــد و می رویــد بــرادر حمیــد. چــاره ای جــز نعــره کشــیدن نــدارم. 
نیــروی نعــره کشــیدن را هــم نــدارم. انــگار همــه انــرژی حیاتــی ام را در آن جملــه 
ریختــه ام. مثــل آدم هــای ســرطانی کــه کمــی قبــل از مــرگ، ناگهــان انــرژی خــود 
ــد و بعــد  ــا شــور و نشــاط حــرف می زنن ــد دقیقــه ب ــد. می نشــینند. چن ــاز می یابن را ب
ــم. کمــی دیگــر" خــود م"را و  ــرم و خــودم نمی دان ــن هــم دارم می می ــد. م می میرن
ــم.  ــا نمی گــذرد. نمی دان ــان می گــذرد ی ــم. زم ــه دســت شــما می کشــم و نمی دان ب
ــاز  ــدای ب ــذرد. ص ــدر می گ ــم چق ــم. نمی دان ــم. نمی دان ــا نمی زن ــم ی ــره می زن نع

ــنوم:  ــما را می ش ــدای ش ــی دور. ص ــنوم. از دور. خیل ــدن در را می ش ش
- خودتو زدی به بیهوشی... 
این من نیستم که می گویم: 

- وا... ق... و... اق... 
 می خندید: 

- چخه... 
- واق... واق.. 

- دیر کردی شیری... 
- من جاسوس ام... 

- بارک اهلل... جاسوس کی؟ 
- جاسوس شوروی.... 

خنده تمسخر آمیزی می کنید: 
- همه توده ای ها جاسوس روسیه اند. تو جاسوس کجایی؟ 

باز می گویم: 
- جاسوس شوروی.... 

ــل  ــر اص ــرو س ــه... ب ــوروی نمیش ــوس ش ــاواکی، جاس ــی... س ــو آدم  نمیش - ت
ــب...  مطل

می گویید و می روید. 
*
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ــره  ــس دارم نع ــا نف ــم. ت ــره می زن ــن نع ــد و م ــما رفته ای ــد، ش ــرادر حمی ــاال ب ح
را  پا هایــم  و  دســت  می کنیــد  وادارم  می کنیــد.  بــازم  و  می آییــد  می زنــم. گاه 
ــم  ــه ای ه ــی کلم ــرف. حت ــد. بی ح ــد و می روی ــاره می بندی ــم. دوب ــت بده حرک
نمی گوییــد. بــوی گنــد پیــاز را می شــنوم. چــه عطــری، چــه روحانیتــی از خودتــان 
می پراکنیــد. حرف هایتــان در ســرم دور می زنــد. در اوج درد می آیــد و مغــزم 
را پــر می کنــد. در عمــق وجــودم جدالــی خامــوش بیــن مــرگ و زندگــی هســت. 

یکــی می گویــد: 
- حرف بزن و نجاتم بده. تحمل ندارم. 

دیگری جوابش می دهد: 
- نه. این تهمت کثیف را نپذیر. 

 آنکــه در ایــن جــدال دســتبند قپانــی بــا گوشــت و اســتخوان، در نبــرد نابرابــر رنج 
بــا روح پیــروز می شــود، تکلیــف زندانــی را روشــن می کنــد. تجربــه رئیــس پلیــس 
آتــن کــه بــه اوریانــا فاالچــی می گویــد و شــما هــم حفظــش کرده ایــد، ایــن اســت: 

- از هر یک میلیون نفر، یک نفر تاب می آورد... 
ــه در  ــر و بقی ــن آن یــک نف ــن بی ــر باشــند. و م ــد آن یــک نف همــه دوســت دارن
نوســانم. در زیرزمیــن کمیتــه مشــترک آویختــه از طنابــی، مــی روم و می آیــم. آنکــه 
ــکافد و  ــد را می ش ــرادر حمی ــخنان ب ــد. س ــخ را می یاب ــود، پاس ــا ش ــد   ره می خواه

ــد:  ــز می رس ــه مغ ب
- تــو... جاسوســی... امــا جاســوس شــوروی نیســتی... پــس بایــد جاســوس ســیا 

باشــی... 
ــه.... مــن  ــه.... ن ــادی از نفــرت می کشــد: "ن ــد، فری ــوز مقاومــت می کن  آنکــه هن
همــه عمــر از ســیا و مخصوصــاً اینتلیجــت ســرویس متنفــر بــوده ام... از غــرب... حتی 
ــرای شــوروی هــم متنفــرم..."  آنکــه در پــی رهایــی اســت، زمزمــه  از جاسوســی ب
می کنــد: "بلــه دروغ اســت... امــا بــه کســی لطمــه نمی زنــد.... بعــد در دادگاه 

می گویــی دروغ اســت... "
چــه شــگفت اســت زندگــی. درســت می گویــد. مــن نگرانــم ســفر بــه شــوروی 
ــاً می ترســم  ــزی کــه از آن واقع ــد. تنهــا چی و افغانســتان را مــدرک جاسوســی کنن
ــا ســفیر افغانســتان اســت در آن  ماجــرای حضــور در دیــدار حبیــب الــه فروغیــان ب
تریــا. جاسوســی بــرای هــر جــای دیگــر دروغــی اســت کــه مــرا نجــات می دهــد.  

ــد.  ــه می یاب ــدال ادام در اوج درد، ج
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- با همین اعتراف تو را اعدام می کنند.. 
ــه  ــگار ک ــد ان ــرادر حمی ــما ب ــود و ش ــاز می ش ــع در ب ــن موق ــت در همی و درس
جــدال دو" مــن "مــرا روی مانیتــور دیده ایــد، می آییــد. هنــوز هــم می توانــم خــش 
خــش دمپایــی شــما را وســط هــزار تــا خــش خــش دیگــر تشــخیص بدهــم. هــزار 
ســال می کشــد تــا بــه مــن برســید. و در جــدال درون مــن، منــی کــه تــازه می توانــم 

ــه تمامــی لمســش کنــم، تصمیــم آخــر را می گیــرد:  ب
- برادر حمید... 

- یادت رفت شیری. وا ق واق یادت رفت. 
و آن من که برنده شده است، از دهان من می گوید: 

- واق.... واق... 
می خندیــد و بــازم می کنیــد. می نشــانید روی تخــت.درد بــاز کــردن دســت بنــد 
تــوی جانــم دورمــی زنــد. این"محبــت دســت بنــدی "از خشــونت آن تاثیــر بیشــتری 
دارد. حاضــری همــه جانــت را بدهــی و خشــونت بســتن را دیگــر تجربه نکنــی و آن 

صــدای تــق قفــل شــدن فلــز را نشــنوی. بی اختیــار می پرســم: 
- چه باید بگویم؟ 

 حتمــا از خشــم منفجــر می شــوید. می زنیــد تــوی گوشــم. حتــی از ضربــه شــب 
اول محکمتــر اســت. 

ــم  ــم... می خواهی ــزو میدونی ــزن... مــا همــه چی - از مــن می پرســی؟ خــودت زر ب
خــودت در بــاره جاسوســی حــرف بزنــی... 

- گفتم. من جاسوس شوروی... 
ــل از  ــم قب ــه ه ــت. هم ــوروی اس ــوس ش ــر از جاس ــا پ ــوز. اینج ــو پفی ــه ش - خف

ــا...  ــق کی ــه رفی ــد. اول از هم ــرف زده ان ــل ح ــل بلب ــک مث ــک چ ــوردن ی خ
- در مورد من از او هم می توانید بپرسید... 

بلند بلند می خندید: 
- نمی خــواد بــه مــا یــاد بــدی، آموزشــاتو بــرای خــودت نیگــر دارد... بــرای رفیــق 

کیــا هــم جالبــه بدونــه خبر هــای حــزب را بــه کــدوم ســفارت مــی دادی.. 
ــاب  ــد. ت ــد و می روی ــزان می کنی ــد، آوی ــاره می بندی ــد. دوب ــدم می کنی ــد بلن  بع
می خــورم و نعــره می کشــم. وقتــی بــه هــوش می آیــم تــوی ســلولم بــا دســت های 
از پشــت بســته. ســرمی بــه مــن وصــل اســت. در را هــم نبســته اند. بــرادر موســی رامی 

بینــم. در آســتانه در نشســته اســت. می آیــد بــاالی ســرم و بــا مهربانــی می گویــد: 
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- تــو مگــه چیــکاره ای؟ چــرا ایــن جــوری باهــات رفتــار می کنــن؟ چــرا حــرف 
نمی زنــی؟ 

احساس می کنم به نحو وحشتناکی ادرار دارم. کم مانده بترکم. می گویم: 
- دستشویی... 

برادر موسی با تاسف سرش را تکان می دهد: 
- اجازه نداریم باید خود بازجوت بیاد... 

در را بــاز می گــذارد و مــی رود. پا هایــم تیــر می کشــد و درد تــا بیــخ دندان هایــم 
ــده می شــود. فشــار ادرار  ــد دارد کن ــر فشــار دســت بن ــم زی ــد. کتف های ــاال می آی ب
دیوانــه ام می کنــد. دردش بــا دردهــای دیگــر فــرق دارد. زرد اســت. احســاس 
ــم  ــه جــای خــون در رگ هایــت می چرخــد. تصمی ــد و ب ــاال می زن ــی ادرار ب می کن
ــن داری  ــه ت ــاس ب ــا لب ــد: ت ــت می ده ــن عالم ــم. ذه ــا کن ــودم را   ره ــرم خ می گی
نمی شــود. عادتــی بــه انــدازه همــه عمــر اســت. پشــتم را بــه زمیــن می کشــم. یــک 
ــعی  ــدازم و س ــی می ان ــه آن یک ــوی پاچ ــری دارد. آن را ت ــی کمت ــد پیچ ــم بان پای
ــه در  ــم ب ــه گوش ــذارد. هم ــی نمی گ ــد پیچ ــم. بان ــن بکش ــلوار را پایی ــم ش می کن
اســت. بــه صــدای خــش خــش دمپایــی. بــا هــزار بدبختــی شــلوارم را کمــی پاییــن 
می کشــم. خــودم را   رهــا می کنــم. نمی شــود. می ســوزد و نمی شــود. فشــار را 
ــاز هــم فشــار  ــم منتقــل می شــود. ب ــم و دندان های ــه کتف های ــم، درد ب بیشــتر می کن
می دهــم. دفــع انجــام نمی شــود. ذهنــم می گویــد روی زمیــن نمی شــود. پتــو 
ــمم  ــزی. چش ــاری تمی ــی. بیم ــادات آدم ــرد. آه ای ع ــو می گی ــود و ب ــس می ش خی
ــن  ــدم از بهم ــت. چن ــب اس ــس ش ــت. پ ــیده اس ــد. آش ماس ــذا می افت ــه غ ــه کاس ب
یــا اســفند؟ کجــای ابدیــت؟ نمی دانــم. خــودم را بــه طــرف کاســه آش می کشــم. 
ــم. دســت هایم کــه از پشــت بســته  ــرار می ده ــه زحمــت باســنم را روی کاســه ق ب
ــم را تحمــل کنــد. ســعی می کنــم تمرکــز داشــته باشــم.  شــده، نمی توانــد وزن بدن
فشــار مــی آورم و بــا دهانــم صــدای ریختــن آب را تکــرار می کنــم. 25 ســال بعــد 
ــکان  ــوم. پزش ــت می ش ــن حال ــار ای ــم دچ ــاز ه ــب ب ــل قل ــد از عم ــت و بع در غرب
ــد  ــاش بن ــان" ش ــود هم ــش می ش ــه معنی ــد ک ــب دارن ــب و غری ــات عجی اصطالح
ــا را  ــگار دنی ــی اســت.  و ناگهــان، ان ــاض شــدید عصب ــان کــه ناشــی از انقب "خودم
ــی  ــرادر موس ــزد. ب ــد می ری ــود و بع ــروع می ش ــه ش ــه چک ــد. چک ــن می دهن ــه م ب
مــی دود تــو. بــا عجلــه چشــم بندم را می زنــد. بعــد صــدای شــما را می شــنوم بــرادر 

حمیــد: 
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- پفیوز... توی برکت خدا... 
دســتی، دســت بنــدم را می گیــرد و بلنــدم می کنــد. تــا بــه خــودم بیایــد ســرم تــوی 
ــد.  ــو و در می آوری ــد ت ــرو می کنی ــار ســرم را ف ــد ب کاســه آش و شــاش اســت. چن
بعــد کشــان کشــان می بریــد. حتمــاً بــرادر موســی اســت کــه وســط راهــرو شــلوارم 
ــم. از  ــر نمی گردی ــن ب ــاق پایی ــه ات ــس ب ــم. پ ــاط می گذری ــد. از حی ــاال می کش را ب
پلــه هاکشــان کشــان می بریــدم بــاال.  در تمــام راه نتوانســته ام جلــوی دفــع را بگیــرم. 
ــدش آور  ــای چن ــم از گرم ــاس می کن ــی احس ــد روی صندل ــم می کنی ــی پرت وقت
ــی  ــز چیزهای ــاال می کشــید. روی دســته می ــد پشــتم. چشــم بندم را ب خیســم. می روی
اســت. نمی بینــم. می گویــم: " عینــک...  دســت بنــدم را بــاز می کنیــد. درد و 
ــم. عینکــم را در  ــاک می کن ــم را پ ــا آســتین لباســم صورت ــذت یکــی می شــود. ب ل

ــنوم:  ــان را می ش ــم. صدایت ــی آورم و می زن م
- ما همه چیزو میدونیم.... درست ده دقیقه دیگر بر می گردم.. 

و می رویــد. روی میــز چنــد تائــی عکــس اســت. در آن ســفر ســال 135۶ روزی 
همگــی بــرای ناهــار بــه وزارت هنــر انگلســتان دعــوت شــدیم. زیــر آالچیــق زیبایــی 
از مــا پذیرایــی کردنــد. پشــت هــر کــدام از میزهــای گــرد یکــی از مــا بــود و بقیــه 
ــران  ــاع ای ــر. اوض ــدان وزارت هن ــگار و کارمن ــه ن ــد و روزنام ــی ها از هنرمن انگلیس
ــوالت  ــه تح ــم از جمل ــرف زدی ــز ح ــه چی ــاره هم ــرد و درب ــر می ک ــت تغیی داش
ایــران. بعــد از ناهار،وقتــی بیــرون آمدیــم، بــه شــوخی بــه هــم می گفتیــم: " برنامــه 
ــی  ــته صندل ــود. روی دس ــا ب ــا اینج ــاال عکس ه ــا."و ح ــرویس بود ه ــت س اینتلجین
ــا بچه هــای مطبوعــات گرفتــه بودیــم، هنــوز  اتــاق بازجویــی. عکس هایــی را کــه ب
هــم داریــم. امــا عکــس آن میــز گــرد را نداشــتم و حــاال اینجــا بــود. ازکجــا آمــده 
بــود؟ نــه آن موقــع می توانســتم جوابــش را بیایــم و نــه حــاال. یــک روز هــم بــرای 
ــازه  ــدم. ت ــنا ش ــن آش ــی نازنی ــز فرخ ــا کامبی ــا ب ــم. آنج ــی رفتی ــی س ــد از بی ب بازدی
ــاور نمی کــرد  ــود و هیچکــس ب ــه کــرده ب ــی را ترجم ــاب اشــعار شــاعران چین کت
ــد. در  ــودش را بکش ــد خ ــال بع ــد س ــدان چن ــان و خن ــاق مهرب ــوان چ ــرد ج آن م
ــی در  ــد عکس ــی. بع ــی س ــاختمان بی ب ــوی س ــم ت ــم می روی ــری داری ــس دیگ عک
کاخ باکینگهــام بــا جــوان انگلیســی راهنمایمــان. عکس هــا بــه مــن می گویــد بایــد 
ــش  ــش خ ــدای خ ــع ص ــن موق ــت در همی ــم. و درس ــراف کن ــزی اعت ــه چی ــه چ ب

ــد.  ــرادر حمی ــید ب ــما می رس ــد و ش ــی می آی دمپای
- خوب.... فکراتو کردی...؟ 
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- بله... بله... 
- یادت رفت. اول واق... واق... 

- واق... واق... 
 - حرف نزن. بنویس. 

خــودکار و کاغــذ را می گذاریــد روی دســته صندلــی. کاغــذ ســفید ســفید کــه 
چنــد دقیقــه بعــد کثیف تریــن ســند تاریــخ می شــود. دســت هایم بــاد کــرده اســت. 
نمی توانــم خــودکار را بــه طــور معمــول بــا شــصت و دو انگشــت کنــارش بگیــرم. 
خــودکار را بــه زحمــت می گــذارم وســط انگشــت هایم و بــا خــط کــج و معوجــی 

ــد، می نویســم:  ــر می کن کــه همــه صفحــه را پ
- من جاسوس انگلیس هستم.... 

کاغذ را برمی دارید. نه می قاپید. می پرسید: 
- در تهران با کی قرار می گذاشتی؟ 

ســرم گیــج مــی رود. مــن بــا چــه کســی از انگلیس هــا می توانســتم قــرار بگــذارم؟ 
ــم:  ــار می گوی بی اختی

- سفیر انگلیس... 
- کجا قرار می گذاشتید؟ 

ــفارت  ــراف س ــای اط ــم خیابان ه ــعی می کن ــت. س ــخت تر اس ــی س ــوال اول از س
ــم:  ــاورم . می گوی ــاد بی ــه ی انگلســتان را ب

 - کافه نادری... 
دسته کاغذ را از پشت محکم می زنید توی سرم. 

- تو کار کشته تر از آنی که ما فکر می کنیم.. 





13
همهچیزتازهشروعشدهاست

- اینجانب هوشنگ اسدی جاسوس انگلیس هستم....
خیلی زحمت کشیدید برادر حمید تا من باخطوط کج و 
کنم.  ،اعتراف  کرد  رمنی  کا  عمال  که  بادستی  و  معوج 
نامه  دارم  که  تاحاال  و  بود  پیش  سال  وهشت  بیست 
در  ترقی  مدارج  متام  تقریبا   ، می نویسم  را  سیزدهم 
اول  اعتراف  ام.  کرده  طی  را  جاسوسی  سازمانهای 
راشما گرفتید و درست همین روزها برادرهای کیهانی 
شما برای چندمین مرا بعنوان عضوسیا، موساد، ک گ 

ب  و البته انتلیجنت سرویس چندین بار لو داده اند...





2۴5 همه چیز تازه شروع شده است

بــاز هــم شــما را گــم کــرده ام بــرادر حمیــد. تــا دیــروز وقتــی می نوشــتم، شــما را 
مجســم می پشــت میــز ســفیر ایــران در تاجیکســتان مجســم می کــردم: نشســته اید و 
ــاره  دســتور خیلــی کار هــا را می دهیــد. حتــی داریــد کنســرت راه می اندازیــد. درب
زبــان فارســی حــرف می زنیــد. راســتی چــرا آدم فکــر می کنــد کــه بازجــو از هنــر 
ســر در نمــی آورد، ادبیــات را نمی شناســد، عشــق نمیدانــد چیســت؟ از بشــر متنفــر 
اســت؟ شــاید چــون آدم ر ا زیــر شــالق می انــدازد، دســت بنــد قپانــی بــه دســتش 
ــای عشــق  ــه خــوردش می دهــد، معن ــد، گــه ب ــش می کن ــد، از ســقف آویزان می زن
ــن  ــاه، در همی ــان ش ــد. زم ــاک می کن ــن آدم پ ــا را از ذه ــه دنی ــد و هم و گل و امی
ــه قــول  ــه می کنیــد، ب ــه توب اتاق هایــی کــه شــما در آن می زنیــد و آدم هــا را وادار ب
ــم  ــد، روزی بازجوی ــات می گیری ــد اطالع ــکنید و بع ــا را می ش ــان اول آدم ه خودت
در مــرگ پــدرش زار زد. بــاور نمی کــردم، بازجــو پــدر داشــته باشــد. بازجــو بتوانــد 
ــم چــرا حــرف زدن شــما  ــد. بازجــو دل داشــته باشــد. حــاال هــم نمی دان ــه کن گری
ــت  ــه واقعی ــا ن ــد. ام ــی می آی ــرم قالب ــه نظ ــی ب ــط فارس ــاع از خ ــر و دف ــاره هن درب
دارد. بازجــو هــم آدم اســت، دل دارد. بعــد از شــکنجه کــردن تــو مــی رود و 
چلوکبــاب حســابی می خــورد بــا پیــاز. آروغ می زنــد. شــب وقتــی بــه خانــه مــی رود 
بچه هایــش را در آغــوش می گیــرد... بعــد اگــر مثــل شــما مومــن و مقــدس باشــد، 
بــا گفتــن بســم الــه بــا زنــش" نزدیکــی "می کنــد. یــاد کتــاب" مــرگ کســب و کار 
ــود کــه در آن  مــن اســت "می افتــم. رودلــف فرانتــس هــوس رئیــس اردوگاهــی ب
یهودی هــا را در کوره هــا می ســوازندند. او در حــال گــوش دادن بــه موســیقی 
ــره  ــار پنج ــد کن ــت. می آم ــتش می گرف ــرخ را دس ــراب س ــالس ش ــزارت گی موت
ــر آن  ــد مت ــتند چن ــه داش ــرد ک ــاق می ک ــانی را استنش ــزاران انس ــاب ه ــوی کب و ب
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ــرای  ــان ب ــفارت دلت ــی؟ در س ــما چ ــدند. ش ــتر می ش ــا خاکس ــر در کوره ه طرف ت
ــردان و  ــاد م ــد ی ــان می زنی ــه کمرت ــاز ب ــی نم ــود؟ وقت ــگ نمی ش ــا تن ــای م نعره ه
زنانــی نیســتید کــه زیبا تریــن گل هــای ایــران بودنــد و زیــر شــالق شــما پرپــر شــدند؟ 
حــاال می فهمــم چــرا اینقــدر بــه ســفارتخانه های خارجــی عالقــه داشــتید. وقتــی 
ســکته کــردم و درســت روی پله هــای ســفارت انگلســتان در پاریــس افتــادم، 
نمی توانســتم جلــوی خنــده ام را بگیــرم. اگــر پرونــده ام را داشــتم، نشــان ایــن 
ــتند وآن  ــد می گش ــی دادم. الب ــوس م ــم "بی نام ــش قاس ــول" م ــه ق ــی های ب انگلیس

ــته ام:  ــش نوش ــوج روی ــج و مع ــوط ک ــا خط ــد. ب ــدا می کردن ــه راپی صفح
- اینجانب هوشنگ اسدی جاسوس انگلیس هستم.... 

 و متوجــه می شــدند مــن از پیــش از انقــالب اســالمی جاســوس آن هــا هســتم و 
ــد.  ــزا معطلــم نمی کردن ــرای دادن وی ســه ســال ب

**
وقتــی بــا خطــوط کــج و معــوج بــه جاسوســی انگلیــس اعتــراف می کنــم، گمانــم 
دروغ بزرگــی بــه خــود بســته ام و راحــت شــده ام. نمی دانــم پــا در چــه تــور امنیتــی 
وحشــتناکی گذاشــته ام. درســی قدیمــی اســت کــه خنجــر زهــر آگیــن بازجــو زیــر 
گلــوی زندانــی اســت، هــر چــه بیشــتر ســرت را پاییــن بیــاورد، خنجــر بیشــتر فــرو 
مــی رود. مهــم اعتــراف اول اســت. بازجــو بــا گرفتــن ایــن اعتــراف، بــا یــک خیــز 
وارد ســنگرت شــده اســت و از ایــن بــه بعــد جنــگ تــن بــه تــن اســت بیــن زندانــی 
ــرادر  ــراف اول "را نوشــته ام. ب ــدان مســلح. حــاال مــن" اعت ــا دن ــه و بازجــوی ت برهن

ــان شــده اســت و دارم می نویســم.  ــد مهرب حمی
**

ــرون زد.  ــات بی ــد. اختالف ــروع ش ــازه ش ــز ت ــه چی ــن هم ــح روز 23 بهم از صب
بچه هــای چــپ تحریریــه کــه بیشترشــان را هــم مــن بــه کیهــان آورده بــودم، تــالش 
پنهــان و آشــکاری بــرای تصاحــب ســردبیری و دبیــری ســرویس ها آغــاز کردنــد. 
ــر  ــرگ ب ــدای م ــد ص ــی دو روز بع ــنج. یک ــود و تش ــه ب ــی جلس ــه نوع ــر روز ب ه
ــا مشــت های  ــد. ب ــه آمدن ــه تحریری کمونیســت برخاســت و عــده ای از کارگــران ب
ــی  ــه چــاپ مطلب ــد. ظاهــراٌ ب ــا می آمدن ــه طــرف م ــد و ب ــاد می زدن گــره کــرده فری
معتــرض بودنــد. همســرم می گریســت. ایــن ماجــرا تــا اشــغال کیهــان ادامــه یافــت. از 
بیــرون، شــورای انقــالب بــا تلفن هــای متعــدد بــه رحمــان از چــاپ مطالــب مختلــف 
ایــراد می گرفــت. حکومــت از روز بعــد از تشــکیل، تــالش بــرای در اختیــار گرفتــن 
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کیهــان راآغــاز کــرده بــود. 
شــاید 2۴ یــا 25 بهمــن بــود. رحمــان گفــت کــه انتشــار کتاب"حکومــت اســالمی 
ــاب را    ــم. کت ــه خمینــی را در صفحــات الئــی کیهــان متوقــف کن "نوشــته آیــت ال
همــان روز هــا یوســف محمــدی بــا سفارشــی از دکتــر امیــر حســین آریانپــور آورده 

بــود: 
- اطالع مردم از این کتاب خیلی مفید است... 

کتــاب را داده بــودم بــرای حــروف چینــی و فکــر کنــم دو روزبــود کــه بصــورت 
پاورقــی در کیهــان چــاپ می شــد. همیــن را بــه رحمــان گفتــم. ســکوت معنــا داری 
کــرد. روز بعــد تلفــن زنــگ زد. ایــن بــار مــرا می خواســتند. مرتضــی مطهــری بــود. 
بــه ســابقه دیــدار قبلــی ســالم و علیــک گرمــی کــردم، امــا لحــن صــدای او دیگــر 
ــار  ــف انتش ــتور توق ــع دس ــود. د رواق ــه ب ــا آمران ــه ،ام ــان مودبان ــود. همچن ــده ب ش

پاورقــی را مــی داد:
- االن بصالح انقالب نیست... 

بــه مطهــری قولــی نــدادم. بــه صحبــت بــا ســردبیر واگــذار کــردم. بالحــن تهدیــد 
آمیــزی گفــت: 

- انشاء اله... فردا ادامه نیابد... 
ــه روزا  ــوز دوس ــودم. هن ــی ب ــم. عصبان ــان رفت ــراغ رحم ــتم. س ــی را گذاش گوش
زانقــالب نگذشــته ، آقــا بــاال ســر پیــدا کــرده بودیــم. رحمــان آرامــم کــرد. انتشــار 

پاورقــی را متوقــف کردیــم. 
*

روزی دیگــر، جوانــی تفنــگ بــر دوش، وارد تحریریــه کیهــان شــد و مقابــل میــز 
مــن ایســتاد. اعالمیــه ای را روی میــز گذاشــت. گلنگــدن را کشــید و گفــت: 

- تا چاپ نشود نمی روم... 
اعالمیــه کیهــان را متهــم بــه ضــد انقالبــی بــودن می کــرد و همــه را کمونیســت و 
ملحــد می خوانــد. جــوان می خواســت   همــان لحظــه مطلــب چــاپ شــود و کیهــان 
را بگیــرد و بــرود. بــا هــزار تــو بمیــری رضایــت داد. قــول شــیخ رهنمــا تنهــا آخونــد 
ــر فیلــم قیامــت عشــق ســاخته هوشــنگ حســامی نقــد  کیهــان را پذیرفــت. شــیخ ب
نوشــته بــود. اســم بچه هایــش لیــال خالــد و یاســر عرفــات و.... بودنــد. عضــو کانــون 
نویســندگان هــم بــود. بعضــی شــب ها، وقتــی از جلســه بیــرون می آمدیــم و معمــوالً 
بــا اســماعیل خوئــی و ناصــر مــؤذن و فریــدون تنکابنــی می رفتیــم" نــوش خــواری 
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ــم:  ــود. می گفتی "همراهــان ب
- شیخ برویم عرق خوری.... 

 می گفت: 
 - من می آیم و نمی خورم.. 

 و می آمــد. شــیخ روزهــای انقــالب زیــر عبایــش اعالمیه هــای مختلــف از جملــه 
نویــد را پخــش می کــرد. روزی رحمــان گفــت: 

- بهــروز حقــی در نامــه ای شــرح شــکنجه هایش را در زنــدان بنــدر عبــاس نوشــته 
اســت و بــه صــورت اعالمیــه چــاپ شــده. شــیخ رهنمــا یــک نســخه اش را دارد. از 

او بگیــر. 
 ســراغ شــیخ رفتــم. قــرار شــد عصری بــه خانــه اش بــروم. خانــه دنگالــی در خیابان 
فردوســی، بــاالی منوچهــری در یــک کوچــه بــن بســت کوتــاه. اتــاق شــیخ پــر از 
کتــاب و روزنامــه و اعالمیــه بــود. نامــه حقــی رابــه مــن داد. گفــت:" بخــوان و بــرو... 

"
بــا اصــرار راضــی اش کــردم کــه بگــذارد نامــه راببــرم. قــول گرفــت کــه   همــان 
روز بــر گردانــم. نامــه رابــردم. یــک کپــی گرفتــم و برگردانــدم. نویــد نامــه را در 
تیــراژ وســیع منتشــر کــرد. چنــد روز بعــد شــیخ مــرا کنــاری کشــید.   همــان نســخه 

ــش در آورد و گفــت:  ــد را از جیب نوی
- دست شما درد نکند... 

همین شیخ، بعد از انقالب به بهایی کشی افتاد. 
*

وقتــی مــن بعــد از انتخــاب طاهــر احمــد زاده بــه اســتانداری خراســان، نوشــتم و 
ــتر  ــان بیش ــر کیه ــار ها ب ــت، فش ــد زاده اس ــعود احم ــد و مس ــدر مجی ــر زدم او پ تیت
شــد. مرتــب از شــورای انقــالب تلفــن می زدنــد، بــه انتشــار برخــی مطالــب اعتــراض 
می کردنــد.  در پــی یافتــن راه چــاره جوئــی بــه داریــوش فروهــر رســیدیم. همســرم 
از او وقــت گرفــت. پشــت موتورعلــی خدایــی نشســتم وبــه دیــدار داریــوش فروهــر 
رفتیــم. از فروهروزیــر کارهــم، هــم کاری ســاخته نبــود. دولــت موقــت و خــود او 
شــدیداً زیــر فشــار بودنــد. فشــار از داخــل تحریریــه، بــه برگــزاری انتخابــات اولیــن 
ــر ســر  ــا بچه هــای چــپ ب ــا اینکــه ب و آخریــن شــورای واقعــی روزنامــه انجامیــد. ب
ترکیــب شــورا تفاهــم کــرده بودیــم، روز انتخابــات آن هــا رحمــان را دور زدنــد و 

بــه او رای ندادنــد. در نتیجــه ترکیــب آمــاری شــورا بــه ایــن شــرح شــد: 
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ــدی  ــی، مه ــی راج ــدی، مجتب ــنگ اس ــی، هوش ــان هاتف ــوری، رحم ــد بل - محم
ــحابی.  س

نفــر علــی البــدل هــم علــی خدایــی بــود. تــا رای گیــری تمــام شــد، تلفــن مســتقیم 
میــز ســردبیری زنــگ زد. دکتــر مصبــاح زاده بــود. او تقریبــاً هــر روز بــا رحمــان یــا 
ــت  ــرد. می خواس ــال می ک ــک دنب ــات را از نزدی ــه اتفاق ــت و هم ــاس داش ــن تم م

نتیجــه رای گیــری را بدانــد. آرا را برایــش خوانــدم. کمــی مکــث کــرد. گفــت: 
ــر  ــما دو نف ــه ش ــان را ب ــت. کیه ــر اس ــوری خ ــم. بل ــر را نمی شناس - آن دو نف

می ســپارم. 
نــه دکتــر در پاریــس و نــه مــا در تهــران نمی دانســتیم چــه خوابــی بــرای 

دیده انــد.  ایــران  مطبوعاتــی  موسســه  بزرگ تریــن 
*

ــر  ــپ غی ــای چ ــی بچه ه ــده اصل ــازمان دهن ــعید "، س ــری" س ــان رای گی در پای
ــت:  ــک گف ــت داد و تبری ــن دس ــا م ــد ب ــوده ای، آم ت

- خیلی سعی کردیم توده ای ها رای نیاورند... 
ــعید ".  ــف" س ــن تکلی ــت و تعیی ــردبیر گذش ــاب س ــه انتخ ــورا ب ــه ش ــن جلس اولی
معلــوم بــود و رحمــان بی چــون و چــرا بــه عنــوان ســردبیر انتخــاب شــد. در مــورد" 
ســعید "رای گیــری بــر ســر ابقــاء یــا اخــراج او بــود. ایــن تصمیــم را مجمــع عمومــی 
تحریریــه گرفتــه بــود. مــن موافــق اخــراج بــودم. نظــر موافــق بلــوری را هــم داشــتم. 
ــی آرای مخفــی  ــد داد. وقت ــاء رای خواهن ــه ابق راجــی و ســحابی هــم روشــن بودب
را بــاز کردیــم، ســه بــر دو بــه نفــع ابقــاء بــود. خــط رحمــان را شــناختم. او هــم بــه 
ابقــاء رای داده بــود. بــرای اولیــن بــار بــا او بحــث شــدیدی کــردم. جــواب او درســی 

انســانی داشــت: 
- باید یادبگیریم با مخالف خودمان انسانی رفتار کنیم... 

ســال ها بعــد روزی" ســعید " ســر زده بــه مجلــه گــزارش فیلــم در خیابــان جامــی 
آمــد. دهانــش بعــد از ســکته ای کــج شــده بــود و می گفــت بــه شــغل پــدری یعنــی 
ــن  ــود و م ــر نب ــه دیگ ــان ک ــا از رحم ــود ت ــده ب ــت. آم ــته اس ــی برگش ــرغ فروش م

حاللیــت بطلبــد. 
*

بــه محــض تشــکیل شــورا نبــرد بــر ســر تصاحــب دبیــری ســرویس ها شــروع شــد. 
غیــر از جــواد طالعــی کــه حقــش بــود بــه عنــوان دبیــر ســرویس شهرســتان ها انتخاب 
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شــود، دبیــر بقیــه ســرویس ها نــه بــر اســاس اســتحقاق حرفــه ای، بلکــه در متــن رقابت 
سیاســی انتخــاب شــدند. مــرز کشــی ها، تقســیم آدم هــا بــه" خــودی "و" غیرخــودی 
"نــه هنــوز از درون حکومــت، از میــان روشــنفکران آغــاز شــده بــود. رفقــای دیــروز 
ــه  ــی ک ــه بچه های ــاً هم ــد. تقریب ــده بودن ــل ش ــمن تبدی ــه دش ــی ب ــه کوتاه در فاصل
مــن بــه کیهــان آورده بــودم و بــه خطــوط مختلــف" چــپ "گرایــش داشــتند، حــاال 
دشــمن مــن و رحمــان بودنــد، چــون تــوده ای بودیــم. توده ای هــای کیهــان هــم از 
ــا  ــد. مذهبی ه ــان را می رفتن ــا راه خودش ــا و مصدقی ه ــد. ملی ه ــر بودن ــا متنف آن ه
هنــوز یکــی بودنــد، علیــه بقیــه. روح اســتبداد دیرســال ایرانــی از درون تــک تــک 
مــا ســر کشــیده و هرکــدام بــرای خــود" شــاه "شــده بودیــم. و خوفناک تــر از همــه" 
ــه تعبیــر کســروی – کــه داشــتند یکــی یکــی ریــش  میــوه چین هــای انقــالب "– ب

می گذاشــتند. 
*

ــد.    ــی باش ــی تاریخ ــد مثال ــته و می توان ــش بس ــره ام نق ــب در خاط ــداری عجی دی
همــان روزهــای اول انقــالب، وقتــی بــا رحمــان هاتفــی در خیابــان اردیبهشــت وارد 
کتابفروشــی شــبگیر می شــدیم؛ ســینه بــه ســینه ســعید ســلطان پور در آمدیــم. ســعید 
نگاهــی بــه رفیــق ســال های دراز زنــدان و شــکنجه اش رحمــان انداخــت. ســبیل های 
کلفتــش را جویــد و گفــت" خائــن. " رحمــان تــا فــرق ســرش ســرخ شــد. رحمــان و 
خیانــت؟ ســعید بهتــر از همــه اورا می شــناخت، نــام حــزب رحمــان را بــر لــب رانــد 
ــن رفیقــش را  ــب جــوی نشســته ورفت ــت رحمــان کــه حــاال ل ــل خیان ــت. دلی و رف

ــه حزبــی بــود کــه ســعید آن را خائــن می دانســت.  می نگریســت، اعتقــاد ب
فشــار بیرونــی بــا" تظاهــرات خودجــوش مردمــی "شــروع شــد. هــر روز عــده ای 
ــد. مرتــب هــم  ــر کمونیســت "در کوچــه کیهــان گــرد می آمدن ــا شــعار" مــرگ ب ب
ــه  ــواب ب ــرای دادن ج ــورا ب ــای ش ــی از اعض ــم یک ــر روز ه ــدند. ه ــر می ش زیاد ت
آن هــا می رفــت. تــازه روزهــای اول انقــالب بــود. نمیدانســتیم ایــن شــیوه تشــکیالتی 
حکومــت بــرای ســرکوب اســت و ســر نــخ ایــن مــردم در دســت باند هــای قــدرت 

قــرار دارد. 
ــور  ــاون مهدی پ ــی مع ــی قاض ــری عل ــه رهب ــان ب ــای کیه ــالمی نوپ ــن اس انجم
ــی  ــرد. عل ــل می ک ــه منتق ــه تحریری ــی را ب ــار بیرون ــا، فش ــش آگهی ه ــعید در بخ س
ــد  ــا لبخن ــود ب ــی ب ــر آرام و مهربان ــناختم. پس ــکاری می ش ــال های دور هم را از س
ــم  ــا ه ــد و ب ــا می مان ــدی آگهی ه ــه بن ــرای صفح ــتر او ب ــب ها بیش ــگی. ش همیش
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ــود.  ــده ب ــی مان ــالم و علیک ــت س ــاال از آن رفاق ــم. و ح ــم زده بودی ــه ه ــی ب رفاقت
ــه  ــا ب ــان م ــدم در زم ــد، فهمی ــم پاکســازی کردن ــان او را ه ــا اشــغالگران کیه بعد ه

ــوده اســت.  ــی وصــل ب ــد مهــدوی کن بان
ــورای  ــای ش ــد. از دیداره ــه آم ــه تحریری ــتی ب ــه بهش ــت ال ــا، ای ــن روزه در همی
انقــالب رحمــان را می شــناخت. ســخنان او و جــواب هــای رحمــان خبــر از وقــوع 

ــه ای مــی داد. حادث
ــرای ســخنرانی دعــوت  کمــی بعــد، انجمــن اســالمی ابوالحســن بنــی صــدر را ب
کــرد. بنــی صــدر د رمیــان فریادهــای الــه واکبــر اعضــای انجمــن اســالمی بــه ســالن 
ــدی  ــیار تن ــخنان بس ــدر س ــی ص ــود. بن ــت ب ــرق جمعی ــیدکه غ ــان رس ــزرگ کیه ب
ــاز  ــالمی را ب ــن اس ــدگاه انجم ــود دی ــوم ب ــا معل ــرد، ام ــام نمی ب ــی ن ــت . از کس گف
ــدم  ــه را می دی ــای تحریری ــه ه ــد. بچ ــان را می ده ــخیر کیه ــان تس ــد و فرم می گوی
کــه ردیــف هــای جلــوی ســالن نشســته بودنــد . جــال ل ســرفراز از همــه عصبانــی تــر 
بــود. بنــی صــدر جــوری حــرف مــی زد کــه انــگار در ســنگر دشــمن اســت. حرفهای 
تحریــک آمیــز او بــه تمامــی علیــه تحریــر یــه ای بــود کــه در نبــودن بنــی صــدر، در 
صــف اول انقــالب قــرار داشــت. بنــی صــدر، حــر ف هایــش را باایــن شــعر تمــام 

کــرد:
- چراغی راکه ایزد بر فروزد،  هر آنکس فوت کند ریشش بسوزد

*
 جــز کیهــان، آینــدگان و اطالعــات هــم درنوبــت بودنــد. روزی هادی خرســندی 
سراســیمه در کیهــان پیدایــش شــد. چنــد روز بــود کارگــران اطالعــات مطالــب او 
را حــروف چینــی نمی کردنــد و هــادی مطلبــش را بــه کیهــان آورده بــود. جمعیــت 
نمی دانــم از چــه طریــق بــه حضــور او در کیهــان پــی بــرده بودنــد و باشــعار" هــادی 
ــه داخــل  ــد گــردد "در کوچــه کیهــان جمــع شــده و حــاال ب خرســندی اعــدام بای
حیــاط آمــده بودنــد. هــر آن امــکان داشــت بــه تحریریــه بریزنــد. در ایــن صــورت 
تکــه بــزرگ هــادی گوشــش بــود. رحمــان در گوشــم گفــت بــه بهانــه ای هــادی را 
کنــار بکشــم و از در پشــتی فــرارش بدهــم. همیــن کار را کــردم. از پله هــای فلــزی 
ــم و  ــده بوســی کردی ــدان دی ــار در کوچــه خن ــا هــادی کن ــم. ب ــن آمدی پشــتی پایی

همیشــه رفــت تــا ســال ها بعــد در غربــت دیدمــش. 
فشــار بیرونــی فقــط توســط" مــردم "اعمــال نمی شــد. گروه هــای مختلــف 
ــد. روزی  ــاگری می کردن ــتند و افش ــه می نوش ــان مقال ــه کیه ــب علی ــم مرت ــپ ه چ
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ــا  ــدار ب ــتار دی ــد و خواس ــن زدن ــق تلف ــی خل ــای فدای ــی چریک ه ــط عموم از رواب
نماینــده شــورای ســردبیری شــدند. شــورا مــرا انتخــاب کــرد. روزی کــه بچه هــای 
فدایــی آمدنــد بــه استقبالشــان رفتــم و در راهــروی شیشــه ای بــا فــرخ نگهــدار روبــرو 
ــی  ــرویس اجتماع ــابقم در س ــکار س ــن و هم ــکده ای م ــم دانش ــه ": ه ــدم و" اله ش
کیهــان. دختــری خنــدان و بســیار مهربــان. یــک روز ناپدیــد شــد و بــا کمــال تعجب 
ــی  ــش خیل ــت. از دیدن ــده اس ــی ش ــته و مخف ــا پیوس ــه چریک ه ــدیم ب ــر ش ــا خب ب
خوشــحال شــدم. بــا آغــوش گشــاده بــه ســویش رفتــم، اســمش را گفتــم و ســالم 
کــردم. اخــم تلخــی کــرد. گفــت: "مــن الهــه نیســتم... "او در خانه هــای تیمــی بــه نــام 
دیگــری شــهرت یافتــه بــود. انقــالب مــا را هــم از هــم جــدا کــرده بــود. بچه هــای 
فدایــی بــه اینکــه کیهــان مشــی تــوده ای دارد، اعتــراض داشــتند. بحــث دوســتانه ای 
بــا هــم کردیــم و جــدا شــدیم. حــاال همــه کســانی کــه آن روز اســفند 1357 در اتاق 

ــد.  ــان پراکنده ان ــر جه ــد در سراس ــث می کردن ــردبیرکیهان بح ــه ای س شیش
ــرکت  ــا ش ــورا ب ــد. ش ــان انجامی ــورای اداره کیه ــکیل ش ــه تش ــار ها ب ــن فش  ای
ــه  ــرا ب ــد. م ــکیل ش ــه تش ــدان و تحریری ــری، کارمن ــوراهای کارگ ــدگان ش نماین
ــرت  ــه، از حی ــن جلس ــد. در اولی ــاب کردن ــه انتخ ــورای تحریری ــده ش ــوان نماین عن
ــش داشــتند  ــر دو ری ــدگان دو شــورای دیگــر ه ــه شــوم. نماین ــود دیوان ــک ب نزدی
ــد. یکیشــان از ویزیتورهــای آگهــی و دیگــری از کارگــران  و تســبیح می چرخاندن
ــه فروشــی ســر کوچــه می دیــدم. شــاید هــم  ــود. هــر دو را مرتــب در پیال کیهــان ب
بــه همیــن دلیــل ایــن دو نفــر زیــاد تنــد نمی رفتنــد، مخصوصــاً عســگر ویزیتوربخــش 
آگهــی. او ســعی می کــرد نوعــی تفاهــم نشــان بدهــد. بنابــر ایــن تصمیم هــای شــورا 
معقــول و تــا حــدود زیــادی منطبــق بــر نظریــات تحریریــه بــود. انجمــن اســالمی بــا 
ــرون کــه  تصمیم هــای شــورا مخالفــت کــرد. فعالیــت شــورا متوقــف و فشــار از بی
تمــام شــده بــود، دوبــاره شــکل گرفــت و ســیل" مــردم "دوبــاره بــه طــرف کیهــان 

ســرازیر شــد. 
ــگر  ــودم، روزی عس ــکار ب ــده و بی ــدان آزاد ش ــازه از زن ــی ت ــد وقت ــال ها بع س
ــود و  ــه ب ــرا گرفت ــاال دکت ــا ح ــابق آگهی ه ــوار س ــور س ــگ زد. موت ــه ام زن ــه خان ب

ــت:  ــن گف ــه م ــود. ب ــم ب ــه ه ــک مجل ــردبیر ی ــاز و س ــب امتی صاح
ــم  ــت می کن ــتی... دعوت ــی هس ــه یک ــگار درج ــه ن ــما روزنام ــم ش ــن می دان - م

ــی...  ــده کن ــرا زن ــه م ــی و مجل بیای
گفتم: 
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- فقــط بــه یــک شــرط می آیــم: تــو و امثــال تــو را از تخــم در تحریریــه کیهــان 
آویــزان کنــم... 

و گوشی را گذاشتم. 
*

ــه ای  ــای خامن ــم. آق ــر مفتــح رفت ــدار دکت ــه دی ــن راه حــل ب ــرای یافت ــار ب یــک ب
در زنــدان خیلــی از او و آقــای حجتــی تعریــف کــرده بــود. مفتــح مــرا بــه گرمــی 

ــت:  ــوش داد و گف ــم را گ ــت. حرف های پذیرف
-از من کاری ساخته نیست. 

ــه هــم  ــرای اعضــای شــورا تحریری ــات کــه شــرحش را ب ــن مالق ــده ای تتنهــا فای
ــود.  ــران ب ــه ای در ته ــای خامن ــدا کــردن نشــانی آق دادم، پی

ــده  ــس ش ــر عک ــز ب ــه چی ــالب هم ــد از انق ــاه بع ــک م ــر از ی ــه کمت  در فاصل
ــا  ــر آن ه ــردم، پیش ت ــد. م ــه می ش ــان حمل ــای کیه ــه جیپ ه ــا ب ــود. در خیابان ه ب
ــر،  ــک روز عص ــد. ی ــان کنن ــد واژگونش ــعی می کردن ــاال س ــیدند و ح را می بوس
ــا  ــوش ب ــده پ ــوان ژن ــد نوج ــم، چن ــرون می آمدی ــان بی ــگ کیه ــه از پارکین همینک

ــد:  ــا داد می زدن ــد. آن ه ــه کردن ــا حمل ــل م ــه اتوموبی ــنگ ب س
- مرگ بر طاغوتی... 

یــاد صحنــه ای افتــادم کــه روزهــای پیــش از انقــالب در مقابــل پــارک دانشــجو 
ــای  ــدن پ ــران مع ــه کارگ ــد در جام ــردان تنومن ــی از م ــف طویل ــم. ص ــده بودی دی

ــم:  ــد. گفت ــعار می دادن ــی ش ــه ترک ــا ب ــد. آن ه ــان می لرزی ــد وخیاب می کوبیدن
 - این ها کجا بودند؟ 

رحمان گفت: 
- دو هزار سال تاریخ از اعماق سر بر آورده است... 

ــرد جهــان  ــه نب ــه می شــد و ب ــا ســخنان مذهبــی برانگیخت  ایــن اعمــاق تاریخــی ب
ــا ایــن واقعیــت  ــو می آمــد. ســال ها بایــد می گذشــت و خون هــا جــاری می شــد ت ن
آشــکار گــردد کــه انقــالب اســالمی در باطــن خــود پیــروزی کهنــه بــر نــو، غلبــه 
بخــش قــرون وســطایی جامعــه ایــران بــر بخش هــای مــدرن آن بــود. دیــروز 
امــروز را می خــورد و مشــروعه بــه کشــتن مشــروطه برخاســته بــود. صــد ســال بعــد 
از پیــروزی انقــالب مشــروطیت، شــبح پــدر روحانــی اســتبداد دینــی از دار میــدان 

ــش را بســیج می کــرد.  ــود و فرزندان ــده ب ــن آم ــه پایی توپخان
ــان-  ــتبداد در کیه ــیخ اس ــدان ش ــود و فرزن ــان ب ــی کیه ــد قدم ــه در پانص توپخان
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ــد.  ــم بودن ــالب ه ــتاز- انق ــه پیش روزنام
ــه  ــه ای ب ــارج در نقط ــل و خ ــارهای داخ ــار آزادی "فش ــن" به ــن و آخری در اولی
هــم رســید. شــبی د راوائــل اردیبهشــت، کــورس بابایــی بــه مــن تلفــن زد و گفــت: 
ــه مســئول حراســت داده اســت تــا  - انجمــن اســالمی یــک لیســت 20 نفــره را ب

فــردا مانــع ورود آن هــا شــوند. 
ــوح - دو  ــه ن ــرت ال ــی و نص ــی خدای ــد. عل ــن خوان ــرای م ــامی را ب ــورس اس ک
تــوده ای - در لیســت بودنــد. مــن و رحمــان نبودیــم. بــه رحمــان تلفــن زدم و او را در 
جریــان گذاشــتم. روز بعــد وقتــی بــه کوچــه کیهــان رســیدیم، بچه هــای اخراجــی 
پشــت در ایســتاده بودنــد. پیش تــر بــا وزارت فرهنــگ کــه هنــوز ارشــاد نشــده بــود، 

تمــاس گرفتــه بودیــم و قــرار بــود آن روز نماینــده وزارت ارشــاد بــرای   بیایــد. 
ــر ارشــاد در  ــه و معــاون وزی جلســه مشــترک انجمــن اســالمی، شــورای تحریری
اتاقــی تشــکیل شــد کــه دکتــر مصبــاح زاده ســال ها از آن کیهــان را اداره می کــرد. 
ــه نمایندگــی انجمــن حــرف مــی زد، ســفت و ســخت معتقــد  علــی قاضــی حــاال ب
ــات شــورای  ــه و برگــزاری انتخاب ــه حضــور نماینــدگان انجمــن در امــور تحریری ب
تحریریــه توســط مجمــع عمومــی روزنامــه بــود. روشــن بــود در آن مجمــع بــه طــور 
ظاهــراً قانونــی تحریریــه اشــغال خواهــد شــد. جلســه بی نتیجــه پایــان گرفــت. وقتــی 

ــم از قاضــی پرســیدم:  ــرون می آمدی بی
- این لیست را چطوری انتخاب کردید؟ 

گفت: 
ــپ شــده و  ــن اســامی تای ــی بی امضــاء ای ــذ کاه ــک کاغ ــم. روی ی ــا نکردی - م
آن را بــه داخــل صنــدوق انجمــن انداختــه بودنــد. مــا فقــط یکــی دو نفــر را جابجــا 

کردیــم... 
 بعد هم گفت: 

- بــه نفــع شماســت کــه بــا رفتــن ایــن عــده موافقــت کنیــد. بعــد در مــورد ترکیب 
شــورا بــا هــم تصمیــم می گیریــم. 

به شانه اش زدم و به شوخی و جدی گفتم: 
- تــو همیشــه ســر اینکــه تــوی صفحــه پنــج، اگهــی بایــد بیشــتر از مطلــب باشــه 

چونــه مــی زدی. از کــی تــا حــاال نویســنده شــدی؟ 
گفت: 

- همین امروز می فهمی... 
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ــه  ــی را ب ــری نهای ــم گی ــا تصمی ــم ت ــه رفتی ــه تحریری ــم. ب ــرون آمدی ــه بی از جلس
عهــده جمــع بگذاریــم. در راه بــه رحمــان گفتــم علــی قاضــی چــه گفتــه اســت. نظــر 
ــد، بقیــه دســت از کار بکشــیم  ــود کــه اگــر اخراجی هــا را راه ندادن رحمــان ایــن ب
ــه خاطــر  ــه را ب ــد تحریری ــم نبای ــودم. می گفت ــف ب ــم. مــن مخال ــه ســندیکا بروی و ب
ــه نظــر رحمــان رای داد. بعــد از  20 نفــر از دســت بدهیــم. جلســه تحریریــه طبعــاً ب
جلســه دســته جمعــی بیــرون آمدیــم و بــه ســندیکا رفتیــم. و درســت یــک ســاعت 
بعــد کیهــان  توســط انجمــن  اســالمی از چــاپ در آمــد. چنــد روز بعــد هــم معلــوم 
شــدحاج مهدیــان آهــن فــروش معــروف بــازار تهــران، کیهــان را رســماً از طــرف 
حکومــت جدیــد تحویــل گرفتــه اســت. او رســما خواســتار بــاز خریــد نویســندگان 
ــندگان و  ــق نویس ــت مطل ــود. اکثری ــری نب ــاره دیگ ــد. چ ــان ش ــگاران کیه و خبرن
ــت،  ــالب داش ــروزی انق ــش را در پی ــن نق ــه بزرگ تری ــه ای ک ــگاران روزنام خبرن

بیــکار شــدند. 
ــان در  ــه رحم ــه خان ــی ب ــاج گل بزرگ ــا ت ــان ب ــران کیه ــا کارگ ــان روز ه در   هم
کوچــه بابــا طاهــر خیابــان فاطمــی رفتنــد و در مراســم پــر شــوری از او خواســتند بــه 

کیهــان برگــردد. رحمــان شــرطی گذاشــت غیــر ممکــن: 
- من همراه همه بچه های کیهان برگردم. 

 در واقــع او نمی خواســت بــه کیهــان برگــردد. رهبــری حــزب یکایــک بــه ایــران 
برمــی گشــتند و او در اندیشــه دیگــری بــود. حــزب دوبــاره پــا می گرفــت و رحمــان 

جــز آبــادی آن خانــه عشــق خــود رویــای دیگــری نداشــت. 
*

ــت او  ــه تبعی ــی ب ــای حزب ــک از بچه ه ــچ ی ــت و هی ــان بازنگش ــه کیه ــان ب رحم
برنگشــتند. امــا عــده کمــی دوبــاره روی   همــان صندلی هــای اشــغال شــده نشســتند. 
شــاخص ترین آن هــا" فرنــود "بــود. نویســنده و شــاعری معــروف و یکــی از 
بهتریــن روزنامــه نویســان ایــران در عرصــه گــزارش، هنــر و مصاحبــه. و" جمشــید 
"کاریکاتوریســت معــروف کــه هنــوز هــم در ایــران مجلــه ای دارد. هــر دوی 
این هــا از هــواداران حــزب رنجبــران بودنــد. البتــه خیلــی زود پــاک ســازی شــدند. 
" جمشــید "را بعــد از آزادی از زنــدان در تهــران دیــدم، همدیگــر را بوســیدیم و بــا 
دریــغ از دشــمنی سیاســی کــه همــه مــا را نابــود کــرد، دوســتی دورادوری را آغــاز 

کردیــم کــه هنــوز هــم هنــوز هــم ادامــه دارد. 
دلــم می خواهــد روزی" فرنــود "را هــم ببینــم و از آن روز هــا یــاد کنــم. در گوشــه 
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ــه ســابق کیهــان، او، خســرو گلســرخی و هوشــنگ حســامی می نشســتند و  تحریری
ــاده نوشــی می رفتیــم. اورا مجســم می کنــم:  ــرای ب ــا او و خســرو ب خیلــی عصر هــا ب
ــم تنــد روی  پیرمــردی پیشــاپیش گروهــش پرچــم ســرخ بدســت مــی دود. می توان

امــروزش رادرک کنــم
*

کــورس بابایــی تــالش کــرد در کیهــان بمانــد. از آمــوزش و پــرورش اخراجــش 
ــت. او را  ــان نداش ــز کاردرکیه ــی ج ــرش راه ــرای اداره دو همس ــد و ب ــرده بودن ک
ســخت تحقیــر کردنــد. بهتریــن خبرنــگار حــوادث تاریــخ مطبوعــات را بــه عنــوان 
ــه مــواد مخــدر  ــدان ب ــد. آن مــرد خن کشــیک شــب گذاشــتند و روزمــزدش کردن
پنــاه بــرد و روزی هــم خــود را کشــت. پســرش، ایــن روز هــا مرابــه برکــت اینترنــت 
ــم  ــدوارم روزی اوراببین ــدرش راکشــته اند. امی ــق اســناد او پ ــد طب ــد، می گوی می یاب

و بشــود اســنادش رامنتشــر کــرد. 
**

کیهــان کــه سرنوشــت آن بــه راســتی می توانــد موضــوع کتابــی باشــد، چنــد بــار 
میــان گروه هــای مختلــف اســالمی دســت بــه دســت شــد و ســرانجام بــه تندرو تریــن 

آن هــا رســید. بازجویــان روزنامــه نویس. 
پــول بازخریــد کیهــان را بــا وام 300 هــزار تومانــی بنــی صــدر روی هــم گذاشــتیم 

و بــرای اولیــن بــار خانــه ای خریدیــم کــه بایــد تــا 15 ســال قســطش را می دادیــم. 
ــود کــه درســش را  ــه ای ب ــا از حرف ــه اول" حــذف "م پاکســازی از کیهــان مرحل
خوانــده و تجربــه آموختــه بودیــم. نمی دانســتیم مرحلــه نهایــی حــذف در راه اســت. 
ــه  ــه محســوب شــویم..... و ب ــان غریب ــم کــه در کشــور خودم فکــرش را نمی کردی

ــم....  ــر آمدی ــت و جوی کار ب جس
**

اولیــن اعتــراف، ســپر دفاعــی ات را می گیــرد. در برابــر بازجــو کــه او را نمی بینــی، 
برهنــه می ایســتی. بازجــوی حکومت هــای خودکامــه الئیــک بیشــتر یــک کارمنــد 
اســت. بــا تــو درگیــری شــخصی نــدارد. او از سیســتمی دفــاع می کنــد کــه 
ــات  ــی اطالع ــن. وقت ــد. همی ــات می خواه ــو اطالع ــت. از ت ــرده اس ــتخدامش ک اس

ــدارد.  ــه تــو ن دادی دیگــر کاری ب
 بازجــوی حکومت هــای خودکامــه ایدئولوژیــک یــا ایدئولــوژی دارد و یــا 
ــودش  ــف خ ــو را مخال ــد. او ت ــر می کن ــوژی تظاه ــتن ایدئول ــه داش ــر از آن ب بد ت
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می بینــد. و چــون معمــوال از طبقــات فرودســت اجتمــاع آمــده اســت، تــو را کســی 
می بینــد کــه از همــه نعمــات برخــوردار بــوده ای و حــاال هــم می خواهــی از مزایــای 
حکومــت جدیــد اســتفاده کنــی. ایدئولــوژی اش رنــگ تنــد طبقاتــی هــم دارد. بــه 
ــو را از  ــو را در هــم بشــکند. ت ــردی هــم آغشــته اســت. پــس می کوشــد ت ــه ف کین
خــودت خالــی کنــد. ایــن را بــه اثبــات برســاند کــه ایدئولــوژی او بر تــر اســت. تــو 
حریــف شــخصی و دشــمن سیاســی او هســتی و خصــم ایدئولوژیــک. اول یــا آخــر، 
پیــش از اولیــن یــا آخریــن اعتــراف تــو را بایــد خــرد کنــد، از بیــن ببــرد. لجــن مــال 

کــردن تــو برایــش از کشــتنت لــذت بخش تــر اســت. 
بــرای بازجــوی کارمنــد تــو فقــط یــک مخالفــی. یــک انســان مخالــف." ســاقی 
"بازجــوی معــروف رژیــم شــاه از مقاومــت زندانیــان لــذت می بــرد. آن هــا را کــه وا 

ــتود.  ــاوم را می س ــای مق ــرد و آدم ه ــر می ک ــد تحقی داده بودن
بــرای بازجــوی جمهــوری اســالمی کــه عیــن کپــی بازجوهــای دوران اســتالینی 
اســت، زندانــی" آدم "نیســت. از ســگ نجس تــر اســت. بــه او دســت نمی زنــد کــه 
نجــس نشــود. اول بایــد تــو مثــل ســگ واق واق کنــی، بعــد اطالعاتــت رابدهــی. 
ــد  ــای بن ــب پ ــه مذه ــخت ب ــه س ــد ک ــد می کن ــالمی تاکی ــوری اس ــوی جمه بازج
اســت. هنــگام شــکنجه تــو وضــوء دارد. بــدون رضایــت خــدا و اجــازه شــرعی آب 
نمی خــورد. هــر ضربــه تعزیــرش از روی حســاب اســت. اگــر ناحــق باشــد بایــد آن 
دنیــا جــواب بدهــد و او حاضــر نیســت عاقبتــش را بــه جیفــه دنیــا بفروشــد. بازجــوی 
جمهــوری اســالمی خــودش را میهــن پرســت میدانــد و امثــال تــو در خدمت دشــمن 
ــالب از  ــظ انق ــرای حف ــته و ب ــش را گذاش ــور زندگی ــات کش ــرای نج ــتید. اوب هس
دســتبرد نامحرمــان زندگیــش را وقــف کــرده اســت. امــا تــو حقــوق بگیــر بیگانه ای. 
مهــم نیســت کــه چپــی یــا راســت. دینــداری یــا کافــری. در بینــش مذهبــی کــه همــه 
ــاک  ــوده. او پ ــو آل ــت و ت ــزه اس ــو من ــردد، بازج ــر می گ ــه ب ــن تن ــه پایی ــزش ب چی
ــه  ــی تکی ــه امداد هــای غیب ــو نا محــرم. او ب ــو نجــس. او محــرم اســت و ت اســت و ت
ــه امــور مــادی.  و همــه ایــن خصایــص او را قهرمــان می کنــد و تــو را  دارد و تــو ب
ــد  ــی می نازیدی ــان خیل ــی خودت ــن وجــه قهرمان ــه ای ــی. و شــما ب ــوز و بچــه قرت پفی

ــد، می پرســید:  ــم می کنی ــی آویزان ــار وقت ــد ب ــد. چن ــرادر حمی ب
- چقدر می تونی مقاومت کنی؟ 

 چــه جوابــی داشــتم؟ مــن نــه داعیــه قهرمانــی داشــته ام و نــه حتــی خــواب اینطــور 
روزهایــی را هــم دیــده بــودم. تــا پیــش از دســتگیری خــودم را مطابــق تحلیــل حزبی 
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متحــد شــما می دانســتم. در کنــار هــم داشــتیم بــا امپریالیســم جهانــی بــه ســرکردگی 
آمریــکا می جنگیدیــم." دوران "ســرمایه داری رو بــه پایــان بــود و خورشــید 

ــد.  ــق می تابی ــم از اف سوسیالیس
 سکوت می کنم. شما با غروری که در صدایتان موج می زند، می گوئید: 

ــتر از  ــر بیش ــان قوی ت ــا ایم ــی ب ــم، برادرهای ــت می کن ــاعت مقاوم ــن ۴8 س - م
ــن...  م

و بازجــوی جمهــوری اســالمی فقــط قهرمــان نیســت، عاشــق واقعــی هــم هســت. 
وعشــق بقیــه قالبــی و از ســر هــوس اســت. 

ــه  ــزار مرتب ــی ه ــم. روزهائ ــف می کن ــی "کش ــای مهربان ــان" روزه ــن را هم ای
ــرادر  ــا خودب ــن روز ه ــی. در ای ــد قپان ــت بن ــالق و دس ــای ش ــر از روزه خطرناک ت
ــرد بهــداری. برتعویــض پانســمان پا هایــم نظــارت می کنــد. وقتــی  حمیــد مــرا می ب

ــد:  ــود، می پرس ــام می ش ــدری تم ــرادر حی کار ب
- شیری کاری نداری؟ 

و می زنــد بــه پشــتم. درد بی امــان دنــدان   رهایــم نمی کنــد، امــا می ترســم 
ــم. هنــوز هــم  ــرای همیشــه تــرس از دندانپزشــکی رفتــه اســت تــوی جان بگویــم. ب
می ترســم. هنــوز هــم وقتــی آمپــول بی حســی موضعــی را می زننــد و چشــم هایم را 
می بنــدم، تمــام گوشــم بــه در اســت. می ترســم کســی بیایــد و مــرا ببــرد. بلــه بــرادر 
ــه قــول شــما" بچــه ننــه "و بــه قــول بــرادر کریمــی"  حمیــد مــن ترجیــح می دهــم ب

گــوزو "باشــم تــا قهرمانــی ماننــد شــما. 
*

ــی  ــا فاالچ ــراغ اوریان ــد س ــاز می روی ــم. ب ــر می گردی ــداری ب ــم از به آن روز ه
بیچــاره. ایــن بــار از عشــقش بــه چریــک یونانــی می گوئیــد. حتــی اســم درســتش 
را هــم نمیدانیــد. عشــق اوریانــا و الکســاندروس پاناگولیــس را طبــق میــل خودتــان 
بازســازی کرده ایــد. نظــر مبارکتــان ایــن اســت کــه اوریانــا بــه دســتور" ســیا "عاشــق 
ــراف  ــت. اعت ــن اس ــز ای ــی ج ــق واقع ــد عش ــت. می گوئی ــده اس ــس ش ــا گولی پان
می کنیــد کــه شــما هــم عاشــق شــده اید. ایــن عشــق البتــه بــا عشــق امثــال مــا فــرق 
دارد. سراســر لطافــت و پاکــی اســت. آرزو د اریــد خطبــه عقدتــان را آقــای منتظری 
بخوانــد. آن موقــع هنــوز آقــای منتظــری" فقیــه عالیقــدر "اســت و بــه" شــیخ احمــق 

"تبدیــل نشــده اســت. و ناگهانــی از مــن پرســید: 
- تو واقعاً عاشق شدی هوشنگ؟ 
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ــوز  ــودم و پفی ــک ب ــن هوش ــد. م ــدا می زنی ــمم را ص ــه اس ــت ک ــار اس ــن ب اولی
وشــیری. حــاال هــم" داوطلبانــه "دســت خــط داده ام کــه جاسوســم. در آن ســرمای 
زمســتانی از تــرس بــه خــود می لــرزم. ایــن پرســش بــوی همســرم را می دهــد. حتمــاً 
ــح  ــید. ترجی ــم برس ــه اطرافیان ــد و ب ــرون بیایی ــی بی ــای جاسوس ــد از دنی می خواهی

ــد:  ــد. می گوئی ــده ا ی ــرا خوان ــر م ــگار فک ــم. ان ــکوت کن ــم س می ده
- راســتی خبــر خــوش. زنــت را نیاورده ایــم. اگــر عاقــل باشــی احتیاجــی نداریــم 

او را بیاوریــم. بیچــاره مــادر پیــرش کجــا بــرود... 
 غیر مستقیم می گوئید از همه چیز خبر دارید. بعد می پرسید: 

 - ازدواج تو تشکیالتی نبوده؟ بوده؟ 
جواب می د هم: 

ــالب  ــل از انق ــال قب ــک س ــفانه ی ــت و متاس ــه می گف ــن ن ــه م ــال ها ب ــه. او س - ن
ــت.  آره گف

- چرا متاسفانه؟ مگه همدیگر رو دوست ندارید؟ 
- چرا. اما من می میرم و او تنها می ماند. 

- می میــری. امــا نــه بــه ایــن زودی. بعــدم ایــن ســلول ها پــر از جاســوس و 
کودتاچــی اســت. می خواهــی نشــانت بدهــم؟ 

ــی دور  ــی از دور، خیل ــاب ایســتانده اید. تلفن ــر آفت ــرا زی ــم. م ــاط می گذری از حی
ــم. می شــنوم. می پرســید:  ــا و صــدای زندگــی را حــس می کن ــد. گرم زنــگ می زن

- قبل از زنت عاشق کسی شدی؟ یا با کسی رابطه داشتی؟ دوست بودی؟ 
ــه فســاد جنســی هــم  ــد ب ــم حــاال بای ــد. فکــر می کن ــدی می ده ــوی ب ســوال ها ب

ــم:  ــم.  می گوی ــراف کن اعت
- دوســتی معمولــی بــا بچه هــای دانشــکده داشــتیم، امــا اونــی کــه منظور شماســت 

نــه. در خیلــی جوانــی هــم عاشــق دختــر عمویم بــودم. شــوهر کــرد و رفت... 
- از کیهانی ها چی؟ 

- هیچی... فقط زنم... 
ــزی  ــد. چی ــی گردی ــوری برم ــد و ف ــاق. می روی ــوی ات ــاال. ت ــم ب ــا می روی از پله ه

ــرم: ــت س ــد پش ــز. می روی ــد روی می را می گذاری
- چشم بندت را بزن باال... 

 می زنم. جلویم یک ضبط صوت است. 
- تا برگردم می تونی چند تا آهنگ گوش کنی... 
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ــم.  ــن می کن ــوت را روش ــط ص ــب ضب ــا تعج ــم. ب ــم را می زن ــد. عینک و می روی
ــی ســی و صــدای آشــنای  ــه شــامگاهی بی ب ــد اعــالم برنام اول خرخــر اســت و بع
ــاده ای  ــتی س ــود. دوس ــان ب ــی در کیه ــت. چندماه ــونیا "اس ــدای" س ــه. ص ــی. بل زن
ــم  ــا ه ــا ب ــرار اســت م ــد کــه ق ــم چــرا شــایع کردن ــرار شــد. نمی دان ــر ق ــا ب ــن م بی
ازدواج کنیــم. امــا هیــچ چیــز بیــن مــا نبــود. بعــد هــم یــادم نیســت کــی از کیهــان 
رفــت. وقتــی بــرای خداحافظــی تلفــن زد، گفــت دیگــر بــر نمی گــردد. دیگــر هــم 
ــت در  ــنیدم. و درس ــی می ش ــی س ــش را از بی ب ــا صدای ــتم. بعد ه ــری از او نداش خب
همیــن لحظــه انــگار پشــت در ذهــن مــن ایســتاده باشــید، می آییــد تــو. ضبــط را بــر 
ــداً  ــم عم ــانید. نمی دان ــت می نش ــن ". روی تخ ــاق پایی ــد" ات ــرا می بری ــد. م می داری

ــد می شــود:  ــا ســهواً صــدای شــوم بلن ی
- کربال، کربال ما داریم می آییم... 

باید بگویم: 
- واق... واق.. 

 می گویم. می خندید. می نشنید کنار من. صدا هم قطع می شود. 
- واق واق و زهر مار... ما جای استخدامت را هم میدانیم.. 

دسته کاغذ را می دهید دستم. 
- ضمنــاً مــا مرتجــع هســتیم، امــا خــر نیســتیم. هیــچ جاسوســی ســفیر انگلســتان را 

در کافــه نــادری نمی بینــد... جاهــای خلوتــی هســت.... 
بلند می شوید: 

- ببینم تا برگردم نوشتی یا باز روز از روزی از نو. 
ــالق  ــش ش ــدا، نق ــراش. ص ــوش خ ــد. گ ــنوم. بلن ــاره می ش ــوم را دوب ــدای ش ص
ــت و  ــران نیس ــونیا "ای ــد. خوب"س ــه کار می افت ــروع ب ــم ش ــد. ذهن ــازی می کن را ب
ــناریو  ــه س ــرح اولی ــم. ط ــوس انگلیس ــم جاس ــن ه ــد. م ــدش نمی کن ــری تهدی خط

ریختــه می شــود. 
ــاره  ــان کــرده اســت. دوب ــرادر حمیــد. ســرنخ راضیت خیلــی زود برمــی گردیــد ب
ــده ای.  ــوده ش ــزب ت ــی ح ــو قربان ــد ت ــان. می گویی ــی مهرب ــوید. خیل ــان می ش مهرب
ــد  ــی. می گویی ــت کن ــورت خدم ــه کش ــی ب ــتی و می توان ــس نیس ــر نج ــاال دیگ ح
ــان  ــد. خودت ــرم نمی گردانی ــلول ب ــه س ــت. ب ــاز اس ــم ب ــه روی ــالمی ب ــت اس در رأف
ــد  ــه می کنی ــم. زمزم ــم بخواهــد بمان ــم هــر چقــدر دل ــد. می توان ــه حمامــم می بری ب
کــه دربــاره مــن بــا آقــای خامنــه ای حــرف می زنیــد. در پــرده می گوییــد مالقــات 
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ــن ". روی  ــاق پایی ــد" ات ــرا می بری ــتن م ــت نوش ــم. و وق ــته باش ــم داش ــم می توان ه
تخــت می نشــانید. بایــد واق واق کنــم تــا یــادم نــرود. بعــد ســرنخی را می دهیــد و 

ــد.  ــودم وا می گذاری ــه خ ــیدنش را ب کش
ــد.  ــچ خطــری را متوجــه کســی نمی کن ــاده می شــود. هی ســناریوی محشــری آم
ــوذی  ــد. و آن نف ــوذی دارن ــوده نف ــزب ت ــی ها در ح ــد انگلیس ــان می ده ــط نش فق
منــم.در همیــن موقــع مــرا بــه ســلول برمــی گردانیــد. فکــر می کنــم همــه چیــز تمــام 

ــد:  ــرادر کریمــی، می گویی ــد دســت ب ــد مــرا می دهی شــده اســت. وقتــی ســر بن
- برو فکر هایت را بکن. همه چیز تازه شروع شده است... 
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آقا ی خامنه ای گفت:
- خدا در قلب توهست و خودت منی دانی. دستت را مبن 

بده تا تو را بجائی برسامن که باورنکنی..
مثل  شد،  وارد  خامنه ای  آقای  نکشید.  طول  خیلی   -
همیشه پیپ به دهان. پوشه ها زیر بغل و خندان. با من 

دیده بوسی کرد و با کیانوری فقط دست داد. 
هنوز کاماًل ننشسته بودیم که آقای خامنه ای گفت:
- آقای کیانوری ما از شما یک گله بزرگ داریم...

وقتی دیدار متام شد و بیرون آمدیم، کیانوری گفت:
- این رفیق تو خطرناک است...

خامنه ای-کیانوری  دیدارهای  شرح  چهاردهم  نامه  و 
است برادر حمید.





2۶5 پینگ پنگ سیاسی کیانوری-خامنه ای

- چندم اسفند است برادر حمید؟ 
یک بار از شما می پرسم، مسخره ام می کنید: 

- با سفیر انگلیس قرار داری؟ 
زمــان و مــکان را گــم کــرده ام. در "اتــاق بــاال" بــا دســت بــاد کــرده، بــه ســختی 
ــه روز  ــم روز ب ــما ه ــیده ام. ش ــالب رس ــد از انق ــای بع ــه روزه ــاال ب ــم. ح می نویس
ــرده ام  ــر ک ــرده پ ــت بادک ــه بادس ــی راک ــای بازجوئ ــوید، برگه ه ــر می ش مهربان ت
ــا مــن تــا بهــداری می آییــد و برمــی  می گیریــد و می رویــد. خودتــان هــم مرتــب ب
ــر  ــک دکت ــل ی ــد. مث ــارت می کنی ــم نظ ــدری ه ــرادر حی ــر کار ب ــا ب ــد. آنج گردی
ــروکار  ــما س ــر از ش ــس غی ــچ ک ــا هی ــتید. ب ــم هس ــودی پای ــب بهب ــص مراق متخص
ــه مــن داریــد.  نــدارم. حتــی مــرا دســت نگهبان هــا هــم نمی دهیــد. چــه عالقــه ای ب
در حمــام و توالــت همراهــی ام می کنیــد. یــک روز، وقتــی از بهــداری برمــی 
ــی روم و  ــردم.... "م ــا برگ ــن ت ــر ک ــد: " صب ــن می گویی ــه م ــت ب ــر هش ــم، زی گردی
ــرو  ــا اب ــد. ب ــاد می آی ــدای فری ــن" ص ــاق پایی ــم. از "ات ــدک می زن ــوار چن ــار دی کن
کمــی چشــم بند را بــاال می بــرم. چنــد نفــر پشــت اتــاق منتظرنــد. بــا چشــمان بــدون 
ــک  ــی ی ــتند. گاه ــا هس ــای م ــاً بچه ه ــم. حتم ــان بده ــم تشخیصش ــک نمی توان عین
ــرد.  ــرد و می ب ــی را می گی ــن یک ــتین پیراه ــود. آس ــش می ش ــی پیدای ــلوار نظام ش
ناگهــان صــدای فریــاد دلخراشــی از داخــل بنــد می آیــد. بی اختیــار بلنــد می شــوم. 
شــعله آتشــی بــه ســرعت از تــه بنــد می آیــد، بــه طــرف حیــاط مــی دود. کســی داد 

می زنــد: 
-... من حرفی نزدم... من حرفی نزدم.... 

نگهبان هــا دنبــال شــعله می دونــد. دقایقــی صــدای جیــغ می آیــد و بعــد خامــوش 
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می شــود. کســی از پیت هــای نفــت داخــل دستشــویی روی خــودش ریختــه و 
بدنــش را بــه آتــش کشــیده اســت. کبریــت از کجــا آورده بــود؟ و شــما می آییــد 
بــرادر حمیــد و مــرا می بریــد. از حیــاط می گذریــم. اگــر بــه اتــاق بازجویــی برویــم، 
بایــد در طبقــه اول بپیچیــم بــه راســت. امــا بــاز هــم پله هــا را بــاال می رویــم. دو طبقــه 
ــم.  ــاال می زن ــرو ب ــا اب ــم بند را ب ــد. چش ــتانید و می روی ــرا می ایس ــی م ــر. جای باال ت
ــا لباس هــای ســپاه  ــاق کســانی ب ــا دورات ــاق کوچکــی ایســتاده ام. دور ت ــار در ات کن
آن  پــس  می کشــند.  خــط  را  جاهایــی  و  می خواننــد  را  اوراقــی  و  نشســته اند 
ــاد روزهــای اول بازجویــی  خط هــای قرمــز دور بعضــی جمــالت کار اینهاســت. ی
ــه  ــودم، ب ــته ب ــه را نوش ــم. آنچ ــتید بخوان ــد وخواس ــته ام را برگردانی ــم. نوش می افت

زحمــت خوانــدم. چــک بارانــم کردیــد: 
- این طور نوشتن را هم آموزش دیده ای...؟ 

و هر چقدر گفتم بد خطی من همه را به ستوه آورده، باور نمی کردید. 
 شــما می آییــد و برمــی گردیــم. در اتــاق را بــاز می کنیــد و بــه مســخره 

 : ییــد می گو
- بفرمایین تو شیری... 

ــر  ــوار. صب ــه دی ــینم، رو ب ــی می نش ــم. روی صندل ــوت آب ــر ف ــو. دیگ ــی روم ت م
ــد:  ــا بگویی ــم ت می کن

-چشم بندت را بردار.. 
برمــی دارم و عینــک را می زنــم. عکســی را می گذاریــد جلویــم. رحمــان اســت. 
ــم  ــرق از ذهن ــاده می شــود. فکــری مثــل ب ــرف دارد از تاکســی پی ــر ب ــی پ در خیابان

می گــذرد: 
- پس رحمان را نگرفته اند... 

ــا خــودم صدایــش را روز دســتگیری شــنیده ام. گیــج شــده ام. ســال ها بعــد از  ام
ــان  ــی   هم ــی معمول ــک بازجوی ــد از ی ــد و بع ــه او را گرفته ان ــم ک ــش می فهم مرگ

روز آزاد کرده انــد. 
- این کیه؟ 

- رحمان هاتفی... 
- اسم مستعارش؟ 
- حیدر مهرگان... 

- تو پلنوم باچه اسمی صداش می زدند..؟ 
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- کدوم پلنوم؟ 
- مگه چند تا پلنوم تو ایران داشتین؟ 

- آهان پلنوم هفدهم.... من نبودم... 
- این معلوم میشه... 

- این محل ها را می  شناسی؟ 
عکس هــای دیگــر رحمــان را می گذاریــد روی دســته صندلــی: روزهــای 

می گویــم:  مختلــف.  لباس هــای  در  مختلــف 
- نه... نمی شناسم... 

محکم می زنید توی سرم. 
- واق واق یادت نرفته که.... 

بعــد عکــس "زهــره" را نشــانم می دهیــد. پارســال از کانــادا بــرای دیــدن مــن آمده 
ــش  ــاال بچه های ــد. ح ــش پری ــک رنگ ــردم. طفل ــف ک ــش تعری ــا را برای ــود. این ه ب
ــا  ــتان 1358 ب ــود. تابس ــروس ب ــو ع ــودش ن ــع خ ــد. آن موق ــی می کنن دارندعروس
شــلوار جیــن و تــاپ داشــت در دفتــر حــزب حرف هــای هیــات نمایندگــی حــزب 
ــتم.  ــش را می دانس ــام کوچک ــط ن ــن فق ــرد. م ــه می ک ــام را ترجم ــت ویتن کمونیس

ــرادر حمیــد بارعایــت کامــل اخــالق اســالمی، می پرســید:  شــما، ب
- این جنده خانم کیه؟ 

بــه فحش هــای پفیــوز وجنــده خیلــی عالقــه داریــد. مردهائــی کــه مثــل شــما فکــر 
نمی کننــد پفیوزنــد و زن هــا جنــده. می گویــم: 

- اسمش زهره است. مترجم است... 
- فامیلش؟ 
- نمی دانم. 

ــس  ــل کارش را. عک ــش را و مح ــد و فامیل ــوهرش را می گویی ــی ش ــم اصل اس
ــورای  ــود در ش ــد محم ــت احم ــه بزرگداش ــز. جلس ــد روی می ــدی را می گذاری بع
نویســندگان. مهــدی فتحــی دارد بــا آن ریــش بلنــد ســخنرانی می کنــد. ردیــف اول 

ــن کنارشــان.  احمــد محمــود و ســیاوش کســرایی نشســته اند و م
- این ریشو کیه؟ 

می گویم: 
- هنرپیشه معروف مملکته... همه اونو می شناسن. 

- کمونیسته و اونوقت ریش گذاشته..؟ 
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- ریش را قبل از انقالب هم داشت... 
می گویید: 

- بد تر. از   همان موقع برنامه نفوذ داشته... 
ــد. چنــد عکــس دیگــررا می گذاریــد روی دســته  عکــس مهــدی را برمــی داری
صندلــی. بــرق از نابدتــرم می پــرد. ســعی می کنــم دســت هایم نلــرزد. چنــد عکــس 
اســت در بــاغ "گلــی خانــم". در بیشــتر عکس هــا رحمــان هســت. بــا مــن و همســرم. 
ــا دختــر کوچکــش. یــک عکــس  ــا ســیاوش. عکســی از "ســارا" ب در دو عکــس ب

ــا رحمــان. می گوییــد:  هــم از چنــد نفــر کــه مــن نمی شناســم ب
- درباره تک تک این عکس ها بنویس تا من برگردم.... 

ــوم  ــاد پلن ــد. ی ــرم می چرخ ــا دور س ــی. دنی ــه صندل ــم ب ــه می ده ــد. تکی می روی
هفدهــم می افتــم. وقتــی بهمــن تقــی زاده در تحریریــه مــردم گفــت روز قبــل پلنــوم 
ــی از رحمــان پرســیدم.  ــوده ام. وقت ــوده، تــرش کــردم. دلخــور شــدم چــرا مــن نب ب
گفــت درپلنــوم فقــط اعضــای کمیتــه مرکــزی و مشــاورین و کادرهای باال شــرکت 
ــان  ــور دستش ــا چط ــن عکس ه ــم: " ای ــودم می پرس ــی روم و از خ ــد. راه م می کنن
ــوده ای  ــه ت ــا ک ــا آن ه ــد. ام ــم گرفته ان ــوهرش را ه ــارا" و ش ــد "س ــیده؟ نکن رس
ــاغ مامــور داشــته... "هــر چــه هســت، خوشــبختانه مــن  ــد. شایدســپاه در آن ب نبودن
ــای  ــدارم. آن مرده ــا ن ــانی از آن ه ــچ نش ــم و هی ــراد را می دان ــن اف ــم ای ــط اس فق
ــد  ــم بل ــاغ را ه ــم. آدرس ب ــن را می نویس ــم. همی ــم نمی شناس ــان را ه ــراه رحم هم
نیســتم، بدهــم. یــک بــار رحمــان مــرا بــرده و دو بــار هــم "وقــت خطــر" رفتــه ام. امــا 
ــه ام. شــما نوشــته ها را  ــاد نگرفت ــا را ی ــد اســم خیابان ه ــه بع ــم کــرج ب از جــاده قدی

می گیریــد و عکس هــای دیگــری را روی میــزم می گذاریــد: 
- اینو می  شناسی.... 

- بله.. 
- بنویس کیه و اینجا چیکار می کنه... 

ــی.  ــل دری قدیم ــران. مقاب ــای ته ــی از کوچه ه ــت، در یک ــید" اس ــس "فرش عک
می دانــم او را هــم گرفته انــد. در یــک استیشــن مــا را بــا هــم آوردنــد. آنجــا کجــا 
ــرم:  ــوی س ــد ت ــی می زنی ــم. دو بامب ــد؟ نمی دان ــه می کن ــا چ ــید" آنج ــت؟ "فرش اس

- پس بگو توی حزب توده هیچ کاره بودی... 
- گفتم. من خبرنگار مردم بودم... 

- معلــوم میشــه... حــاال... هرچــی دربــاره مالقات هــای "رفیــق بــزرگ" بــا آقــای 
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خامنــه ای میدونــی بنویــس... جــزء بــه جــزء. می تونیــم بــا هــر دو چــک کنیــم. وای 
بــه حالــت اگــه یــک کلمــه پــس و پیــش باشــه. 

 می روید. نفسی می کشم. کمی راه می روم و شروع می کنم به نوشتن. 
***

ــا  ــم. ت ــه ای رفت ــای خامن ــل اســفند پنجــاه وهفــت ســراغ آق  اواخــر بهمــن یااوائ
اولیــن بهــار آزادی چنــد نفســی بیشــتر نبود.می خواســتم هــم ســلولی ســابق را 
ببینــم. نزدیــک ظهــر وارد کوچــه ای در خیابــان ایــران شــدم و در انتهــای کوچــه در 
خانــه ای قدیمــی را زدم. پاســداری در را بــاز کــرد. پرســید چــه می خواهــم. گفتــم: 

- آقای خامنه ای هستند؟ 
گفت: 

- حاج آقا تشریف ندارند... شما؟ 
از شــنیدن عنــوان "حــاج آقــا" جــا خــوردم. "حــاج آقــا" برایــم معنائــی جــز کتــاب 
معــروف صــادق هدایــت نداشــت. ایــن اولیــن واژگان "انقــالب اســالمی" بــود کــه 
ــد و  ــاب در می آی ــا" ازکت ــم جــا گرفــت. چــه کســی می دانســت "حــاج آق در ذهن
می شــود سرنوشــت مــردم ایــران. خــودم را معرفــی کــردم. در را بســت و رفــت و بــا 
آقــا مصطفــی، پســر آقــای خامنــه ای برگشــت. آقــای خامنــه ای آن قــدر در ســلول 
ــم  ــی ه ــود می شــناختمش. مصطف ــگار ســال ها ب ــود کــه ان ــاره او حــرف زده ب درب

مرابــه اســم می شــناخت. بــا مــن رو بوســی کــرد و گفــت: 
- ایشان دیر وقت شب تشریف می آورند... 

ــار  ــن ب ــم. ای ــه ای رفت ــای خامن ــه آق ــه خان ــاره ب برگشــتم و ســاعت 11 شــب دوب
خــود مصطفــی در را بــاز کــرد. از حیــاط قدیمــی گذشــتیم. حــوض ســنگی را دور 
زدیــم و از پله هــا بــاال رفتیــم. طبقــه آخــر یکــی از اتاق هــای پنجــدری قدیمــی بــود 
ــا وارد  ــد. ت ــه بودن ــاق قالیچــه و مخــده انداخت ــا دور ات ــا شیشــه های رنگــی. دور ت ب
شــدم، دیــدم گــوش تــا گــوش آخونــد نشســته اســت. ســالم کــردم. یکــی کــه کنــار 
ــی  ــی یک ــت دادم. یک ــا او دس ــو آورد. ب ــتش را جل ــد ودس ــود، بلندش ــته ب در نشس
ــد.  ــن دســت می دادن ــا م ــی خاســتند و ب ــا برم ــز می شــدند، ی ــم خی ــم نی ــوی پای جل
ــر  ــود الغ ــدی ب ــود، آخون ــته ب ــه نشس ــار تشــکچه صاحبخان ــر درســت کن ــر آخ نف
ــای  ــد آق ــی بع ــتم. کم ــروز. نشس ــی ام ــت اهلل صانع ــن آی ــا. همی ــبیه ترکمن ه و ش
خامنــه ای از راه رســید. یــک عالمــه پرونــده زیــر بغلــش بــود. تــا چشــمش بــه مــن 
افتــاد، مســتقیم طرفــم آمــد. همدیگــر را در آغــوش گرفتیــم و دیــده بوســی گرمــی 
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کردیــم. پرونده هــا را بــه پســرش داد و نشســت. یــک تلویزیــون کوچــک ســیاه و 
ســفید هــم روشــن بــود. فیلمــی را از یــک زنــدان نشــان مــی داد. آقــای خامنــه ای رو 

بــه جمعیــت کــرد و گفــت: 
- ایــن زنــدان از زنــدان مــا بهتــر اســت. هوشــنگ عزیــز مــا چپــی هســتند و بــا هــم 

در یــک ســلول بودیم... 
ــه  ــرا ب ــه ای م ــای خامن ــود. آق ــتی ب ــوی بی گوش ــدس پل ــد. ع ــام آوردن ــد ش بع
شــام دعــوت کــرد. قاشــقی برداشــتم. چنــد لقمــه خــوردم و حــرف زدیــم. آقــای 
خامنــه ای از مــن خواســت فــردا در حــزب جمهــوری اســالمی بــه دیــدارش بــروم. 
بلنــد شــدم، او هــم بلنــد شــد. بــا هــم دســت دادیــم. بــه طــرف نفــر اول یعنــی آیــت 
اهلل صانعــی رفتــم تــا بــا او هــم دســت بدهــم. دســت هایش را جمــع کــرد و ســرش 
را تــکان داد. حــاال همــه از حــرف آقــای خامنــه ای گرفتــه بودنــد کــه مــن "چــپ" 

هســتم. رو بــه جماعــت یــا صــدای بلنــد خداحافــظ گفتــم و بیــرون آمــدم. 
*

روز بعــد بــه دفتــر حــزب جمهــوری اســالمی رفتــم. نزدیــک ظهــر بــود و آقــای 
ــی ریشــو،  ــا بیــرون آمــد. جوانان ــه ای کالس داشــت. جلــو کالس قــدم زدم ت خامن
ــد،  ــت و آم ــب در رف ــای مرت ــیاه و آخونده ــای س ــیده در چادره ــی پوش دخترهای
همــه برایــم تازگــی داشــتند. این هــا را می دیــدم و هنــوز نمی توانســتم بفهمــم چــه 
ــرای مــن در   همــان تعریــف  ــداران "انقــالب اســالمی" ب ــاده اســت. طرف اتفاقــی افت
حزبــی خالصــه می شــد: "دموکرات هــای انقالبــی، متّحــدان مرحلــه ای طبقــه 
ــن  ــش را روش ــد. پیپ ــرون آم ــه ای بی ــای خامن ــد و آق ــاز ش ــر." در کالس ب کارگ
کــرد. دســت دادیــم و بــه دفتــر بزرگــش رفتیــم. در را بســت و آمــد کنــارم نشســت. 
پرســید چــه می کنــم؟ مختصــری از ماجــرای کیهــان را برایــش گفتــم. فکــری کــرد 

و گفــت: 
- می خواهیــم یــک روزنامــه راه بیندازیــم. امتیــازش هــم بــه اســم مــن اســت. بیــا 

کمــک کــن... حــاال بیــا... 
ــتیم. وارد  ــی گذش ــی طوالن ــاد. از راهروی ــو افت ــد و جل ــد ش ــه ای بلن ــای خامن آق
اتاقــی شــدیم. پشــت میــز بــزرگ آن چنــد آخونــد و دو جــوان بــا کاپشــن نظامــی 
نشســته بودنــد. همــه جلــو پــای آقــای خامنــه ای بلنــد شــدند. او خطــاب بــه جمــع 

گفــت: 
ــان  ــه کمکم ــدازی روزنام ــرای راه ان ــت ب ــرار اس ــت... ق ــز ماس ــنگ عزی -هوش
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کنــد... بــه مــن هــم در زنــدان خیلــی چیز هــا از روزنامــه یــاد داد، و مهم تــر از همــه 
ــم....  ــطر ها را بخوان ــط س ــه وس اینک

خداحافظــی کردیــم و از جلســه بیــرون آمدیــم. دوبــاره بــه اتــاق آقــای خامنــه ای 
برگشــتیم. برایمــان ناهــار آوردنــد. عــدس پلــوی بــدون گوشــت بــود. وقتــی غــذا 
می خوردیــم، آقــای خامنــه ای گفــت کــه اســم روزنامــه جمهــوری اســالمی اســت 
و ارگان حــزب خواهــد بــود و مــرا هــم بــرای ســردبیری آن در نظــر گرفتــه اســت. 

گفتــم: 
- فکر هایم را می کنم و همین یکی دو روز به شما جواب می دهم... 

وقتی جلو در برای خداحافظی دست می دادیم، آقای خامنه ای گفت: 
- دستت را به من بده... تو را به جاهایی می رسانم که باور نکنی... 

کتــاب جــان شــیفته نوشــته رومــن روالن را کــه در زنــدان حرفــش را زده بودیــم، 
برایــش آورده بــودم بــه او دادم. گفتــم: 

- شما هم این را بخوانید. 
بیــرون آمــدم. تمــام راه بــا خــودم فکــر کــردم. بعد هــا فهمیــدم کــه جملــه دســتت 
رابمــن بــده چــه معنایــی دارد. امــا در آن زمــان فقــط بــه یــک چیــز فکــر می کــردم: 
- مجبــورم در محیطــی ماننــد حــزب جمهــوری اســالمی زندگــی کنــم... ریــش 

بگــذارم... و البــد نمــاز بخوانــم... 
خنــده ام گرفــت و قلبــم جــواب آقــای خامنــه ای را آمــاده کــرد. چنــد روز بعــد 
دوبــاره بــه دیدنــش رفتــم مجموعــه زمیــن نــو آبــاد نوشــته معــروف شــولوخوف را 
ــاره  ــدان درب ــودم. در زن ــده ب در دســت داشــتم. مــن متــن انگلیســی کتــاب را خوان
ایــن کتــاب هــم حــرف زده بودیــم. و حــاال نســخه فارســیش بــه ترجمــه بــه آذیــن 
منتشــر شــده بــود. آقــای خامنــه ای ایــن بــار در دفتــرش بــود. دوســتانه و گــرم احوال 
پرســی و دیــده بوســی کردیــم و نشســتیم. بالفاصلــه دربــاره جــان شــیفته شــروع بــه 
ــده اســت. کمــی  ــاب را خوان ــه کت ــن فاصل ــود در همی ــوم ب حــرف زدن کــرد. معل

بحــث کردیــم. مــن زمیــن نــو آبــاد را دادم و پرســیدم: 
- کی وقت می کنید این کتاب ها را بخوانید؟ 

پکی به پیپش زد و گفت: 
- توی ماشین. وقتی ما را این ور و آن ور می برند... 

بعد با خنده پرسید: 
- فکر هایت را کردی؟ 
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جواب دادم: 
- بلــه. شــما می دانیــد مــن چپــی هســتم. اگــر بخواهــم در روزنامــه شــما کار کنــم 

هــم بــه خــودم دروغ گفتــه ام و هــم بــه شــما... 
بــه گمانــم آقــای خامنــه ای منتظــر ایــن جــواب نبــود. پکــی طوالنــی بــه پیپــش زد 

و بلنــد شــد. گفتــم: 
- اما می توانم برای راه اندازی روزنامه کمکتان کنم. 

ــه  ــن تحریری ــردم. اولی ــی ک ــود، معرف ــی ب ــه خال ــتاخیز را ک ــه رس ــل روزنام مح
ــه  ــه صفح ــام جمع ــد و ام ــکار ش ــغول ب ــا مش ــالمی در آنج ــوری اس ــه جمه روزنام
بنــد بدســلیقهو تــازه کارکیهــان هــم کــه مــن معرفــی کــرده بــودم،  مســئول صفحــه  
ــر روزنامــه جمهــوری  بندیــش . هنــوز هــم بعــداز ســی ســال ســلیقه امــام جمعــه ب
اســالمی حاکــم اســت .چنــد روزی رفتــم وبــه کســانی کــه آقــای خامنــه ای معرفــی 
ــه اداره می شــود. روی  ــاد دادم کــه اصــاًل روزنامــه چیســت و چگون ــود، ی کــرده ب
ــازمان اداره  ــکل س ــه، ش ــکل تحریری ــی دادم. ش ــیدم و م ــکل ها را می کش ــذ ش کاغ

روزنامــه و از ایــن قبیــل و تمــام. 
*

تابســتان 1358 همــراه بــا خانــواده کوچــک همســرم بــه یونــان رفتیــم. بــا کشــتی 
ــت  ــدیم. صحب ــنا ش ــی آش ــی آمریکائ ــا جوان ــم، ب ــوس می رفتی ــره می کون ــه جزی ب
ایــران شــد. جــوان امریکائــی وقتــی فهمیــد، همســرم در آکســفورد درس خوانــده، 
مــن هــم چــپ هســتم و از انقــالب و خمینــی دفــاع می کنیــم، نتوانســت حیرتــش را 

پنهــان کنــد. بــه همســرم گفــت: 
- روسری سرتان می کنند.. 

همسرم جواب داد: 
- حاضرم گونی سرم کنم بشرط اینکه کشورم آزادباشد... 

 از یونــان یــک پیــپ هــم بــه عنــوان کادو بــرای آقــای خامنــه ای خریــدم وچنــد 
پاکــت توتــون آمفــورا کــه خیلــی دوســت داشــت. وقتــی بــه تهــران برگشــتیم، روز 
درگذشــت آیــت اهلل طالقانــی بــود.   همــان روز هــا بــرای دومیــن بــار روزنامــه مــردم 
را بســتند. رحمــان یــک روز صبــح زود بــه خانــه ام آمــد و مــرا همــراه خــودش بــرد. 
فهمیــدم بــه مالقــات رفیــق کیــا می رویــم. کیانــوری در یــک کوچــه فرعــی خیابــان 
ــد،  ــر ش ــدش ولیعص ــت وبع ــام داش ــدق ن ــی مص ــدت کوتاه ــرای م ــه ب ــوی ک پهل
منتظــرم بــود. اتومبیــل مــا درســت مقابــل خانــه هژیــر داریــوش ایســتاد. جلســه های 
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ــود  ــار ب ــن ب ــود. اولی ــده ب ــکیل ش ــه تش ــن خان ــار در ای ــد ب ــندگان چن ــون نویس کان
ــه  ــان عجل ــا   هم ــرده، ب ــالم نک ــوز س ــدم. هن ــن می دی ــد از برلی ــوری را بع ــه کیان ک
همیشــگی خــودش رفــت ســر اصــل مطلــب و گفــت کــه روزنامــه مــردم را بســته اند 
و می خواهــد نامــه حــزب را برایــش ببــرم. و نامــه ای را در پاکــت ســر بســته بــه مــن 

داد. 
*

ــه  ــل خان ــه مقاب ــاال، همیش ــم. ح ــه ای رفت ــای خامن ــه آق ــه خان ــد ب ــح روز بع صب
ــدار  ــکار داری. پاس ــه چ ــتند و اینک ــخصات می خواس ــم و مش ــود. اس ــداری ب پاس
رفــت و آمــد و مــرا بــه داخــل بــرد. ایــن بــار بــه اتــاق جلــو در رفتیــم. چنــد دقیقــه 
بعــد آقــای خامنــه ای آمــد. مــاچ و بوســه و احــوال پرســی و نامــه را دادم. بــاز کــرد. 

ــده گفــت:  ــده و نخوان خوان
- چی شده؟ 

برایش گفتم. گفت: 
- بریده ای از مطالب روزنامه را آماده کن و برایم بیاور... 

پیــپ و توتون هــا را بــه او دادم. خداحافظــی کردیــم. آقــای خامنــه ای تاکنــار در 
بدرقــه ام کــرد. خــودم رابــه رحمــان رســاندم وخبــر را دادم. رحمــان دفترچــه ای از 

بریــده مطالــب روزنامــه را درســت کــرد و آورد. پیــام کیانــوری را هــم داد: 
- اگر شد وقتی برای مالقات بگیر... 

بــا بریــده مطالــب بــه خیابــان ســی تیــر رفتــم. در آن زمــان آقــای خامنــه ای معــاون 
ــد نظامــی و  ــم و نشســتم. چن ــرش اســمم را گفت ــه رئیــس دفت ــود. ب ــاع ب وزارت دف
ــا  ــه ای بیــرون آمــد. ت ــای خامن ــاز شــد و آق ــد. در ب ــی منتظــر دیــدارش بودن روحان
مــرا دیــد صدایــم زد. رفتــم تــو. در را بســت. بــه رئیــس دفتــرش تلفــن زد و گفــت: 

- فعال نه مالقات و نه تلفن. 
ــذت دود  ــا ل ــود. ب ــن ب ــه م ــپ هدی ــان پی ــرد.   هم ــن ک ــش را روش ــت و پیپ نشس

می کــرد. گفــت: 
- خسته شدم. کمی گپ بزنیم... 

اول از همه پرسید: 
- این داستان ساواک چیه؟ 

مو به مو برایش گفتم. همانطور که پیپ می کشید، گفت: 
- من چون تو هستی باور می کنم... ولی برای بقیه سخته... 
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 بعــد ســاعتی از ایــن ور و آن ور گفتیــم. از شــعر، از کتاب هــای تــازه، از اوضــاع. 
می گفتیــم و می خندیدیــم. وقتــی بــرای نمــاز و ناهــار بلنــد شــد، پرســید: 

- مدارک را آوردی؟ 
دفترچه را به او دادم. ورقی سرسری زد و گفت: 
- شب می برم خدمت آقا. فردا به من تلفن بزن. 

گفتم: 
- کیانوری هم می خواهد شما را ببیند... 

پرسید: 
- تنها یا با تو....؟ 

و خندید: 
- اگر با تو باشد عیبی ندارد.. 

ــه ای  ــای خامن ــن زدم. آق ــر تلف ــک ظه ــد نزدی ــان دادم. روز بع ــه رحم ــر را ب خب
ــت:  گف

- بروید روزنامه را در بیاورید.. 
پرسیدم: 

-احتیاجی به نامه ای، ابالغیه ای ندارد؟ 
گفت: 

- اگر کسی مزاحم شد بگویید از دفتر امام بپرسند... 
و روز بعد روزنامه منتشر شد. کسی هم ایجاد مزاحمت نکرد. 

***
دیــدار اول کیانــوری بــا آقــای خامنــه ای در یــک نیمــه شــب تابســتان 1358 بــود. 
قــرار بــود ســاعت 12 شــب آنجــا باشــیم. مــن از 11 شــب آمــاده بــودم، از پنجــره 
کوچــک مشــرف بــه کوچــه نــگاه می کــردم. نگــران بــودم کیانــوری وقــت آمــدن 
ــا در  ــود و پرنده ه ــد پشــت پنجــره نمــرده ب ــوز ســپیدار بلن ــد. هن ــگ را گــم کن زن
ــازده و نیــم شــب اتومبیلــی در پارکینــگ ایســتاد  ــد. ی برگ هایــش غوغــا می کردن
و کیانــوری پیــاده شــد. بــه ســرعت پاییــن رفتــم و از او خواســتم بــاال بیایــد. گفــت: 

- دیر است و باید حرکت کنیم. 
پرسیدم: 

- پس چرا راننده را فرستادید؟ 
با تعجب گفت: 
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- مگر تو اتومبیل نداری؟ 
گفتم: 

- چرا... اما رانندگی بلد نیستم... 
بــه  ســخت عصبانــی شــد. از رانندگــی در خیابان هــای تهــران می ترســید. 
ناچــار پشــت اتومبیــل مــا نشســت و مــدام غــر زد تــا از خیابان هــای خلــوت تهــران 
گذشــتیم. میــدان بهارســتان را پشــت ســر گذاشــتیم و بــه پشــت مســجد سپهســاالر 
پیچیدیــم. از خیابــان ایــران ســر در آوردیــم و مقابــل کوچــه درازی ایســتادیم. خانــه 

آقــای خامنــه ای در انتهــای ایــن کوچــه بــود. 
*

ــیدیم.  ــار می کش ــم و انتظ ــته بودی ــاال نشس ــدری ب ــاق پنج ــاعت 12 در ات راس س
خیلــی طــول نکشــید کــه آقــای خامنــه ای وارد شــد، مثــل همیشــه پیــپ بــه دهــان. 
پوشــه ها زیــر بغــل و خنــدان. بــا مــن دیــده بوســی کــرد و بــا کیانــوری فقــط دســت 

داد. 
هنوز کاماًل ننشسته بودیم که آقای خامنه ای گفت: 

- آقای کیانوری ما از شما یک گله بزرگ داریم... 
کیانوری رنگ باخت و با لبخند سردی پرسید: 

- حتماً خالف به اطالعتان رسانده اند... 
آقای خامنه ای خندید و گفت: 

- نه. گله من این است که شما این هوشنگ عزیز ما را از ما گرفتید.... 
کیانوری هنوز جواب نداده بود که خامنه ای پرسید: 

- آقای دکتر کی به ایران تشریف آوردید؟ 
کیانوری جواب داد: 
- اوایل اردیبهشت... 

آقای خامنه ای پکی به پیپش زد و گفت: 
- یعنی چند ماه بعد از اینکه انقالب شد تشریف آوردید... 

ــرح  ــزب را ش ــع ح ــوری مواض ــد. کیان ــروع ش ــو ش ــد و گفت و گ ــی آوردن چای
ــا تمــام  مــی داد و مرتــب می گفــت ایــن مواضــع واقعــی اســت و رهبــری حــزب ب
ــه ای هــم مرتــب پرســش هایی مطــرح  ــاع می کنــد. آقــای خامن نیــرو از انقــالب دف
می کــرد. از ســئوال ها معلــوم بــود، بــه حرف هــای کیانــوری بــه دیــده شــک 
می نگــرد. کیانــوری بســته ای از نشــریات حــزب را همــراه آورده بــود، آن هــا را بــه 
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ــت:  ــم می گف ــد. او ه ــا را بخوان ــت آن ه ــرار داش ــه ای داد. اص خامن
- خوانــده ام. بــه دقــت هــم خوانــده ام. منتهــا در زنــدان از هوشــنگ یــاد گرفتــه ام 

وســط ســطر ها را بخوانــم و صفحــات داخلــی را... 
ــاره افغانســتان و شــوروی  و آن وقــت چنــد مثــال از مطالــب روزنامــه مــردم درب
زد. حضــور ذهــن عجیبــی داشــت. کیانــوری از مطالــب دفــاع کــرد. آقــای خامنه ای 

گفــت: 
- بفرمایید شما نماینده شوروی هستید در اینجا... یا... 

کیانوری گفت: 
- این حرف ها را که سیا و ساواک زده اند، شما چرا می فرمایید... 

آقای خامنه ای جواب داد: 
- ما هم گذشته را می دانیم و حاال هم از نزدیک شاهدیم... 

کیانوری گفت: 
- بــه هــر حــال اتحــاد شــوروی اولیــن دولتــی اســت کــه جمهــوری اســالمی را 

ــا آمریــکا متحــد شماســت.  تاییــد کــرد و در مبــارزه ب
آقای خامنه ای جواب داد: 

- مــا بــه روس هــا اصــاًل اطمینــان نداریــم... امیــدوارم کاری کنیــد بتوانیــم بــه شــما 
اطمینــان پیــدا کنیم... 

بحــث در همیــن چارچــوب طوالنــی شــد، تــا آقــای خامنــه ای بــه عالمــت پایــان 
دیــدار برخاســت. 
کیانوری گفت: 

- خوشحال می شویم شما را مرتب ببینیم... 
آقای خامنه ای جواب داد: 

- مانعی ندارد... با هوشنگ هماهنگ کنید.. 
ــار در  ــم. کن ــی کردی ــده بوس ــا دی ــد و م ــت دادن ــا دس ــی، آن ه ــت خداحافظ وف

ــید:  ــه ای پرس ــای خامن آق
- کتــاب تــازه ای نیــاوردی؟ دن آرام را تمــام کــردم... عجیــب توانســته وضــع بــد 

مــردم حکومــت شــوروی را نشــان بدهــد... 
این طور تعبیری درباره دن آرام نشنیده بودم. گفتم: 

- کتاب بعدیش را هم می آورم... 
و بیــرون آمدیــم. شــب مهتابــی و خنــک بــود. کیانــوری لنــگ لنــگان می رفــت. 
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ســخت در فکــر بــود. اواســط کوچــه ایســتاد . گفــت: 
- این رفیقت خیلی خطرناک است... مائوئیست اسالمی است... 

ــدار چــه  ــن دی ــاره ای ــه ای در خاطراتــش درب ــای خامن ــم آق ــم می خواهــد بدان دل
نوشــته اســت. 

وقتی سوار اتومبیل شدیم و راه افتادیم، کیانوری گفت: 
- کاش به ما می گفتی این قدر تو را دوست دارد... 

ــه خــودم  ــرزد. ب ــم از تــرس می ل ــه می افتــم، ســتون فقرات ــاد ایــن جمل هروقــت ی
می گویــم: 

- چه خوب شد نگفتم. 
***

هنــوز بــه دفتــر مــردم نرفتــه بــودم. بــا همســرم دنبــال کار بودیــم. خرجمــان را مادر 
همســرم مــی داد و مــن گاه بــه خانــه آقــای خامنــه ای می رفتــم. کمــی حــرف اوضــاع 
روز بــود و بعــد شــعر و ادبیــات. کتاب هایــی را کــه مــی دادم یکــی یکــی می خوانــد 

و بــا عالقــه درباره شــان حــرف مــی زد. 
ــوری هــم  ــم. کیان ــه جــای قبلــی رفتی ــه ســراغم آمــد. ب ــاز رحمــان ب یــک روز ب

آمــد. پرســید: 
- دوستت را می بینی...؟ 

- گاهی... 
چند صفحه کاغذ نازک زرد رنگ پوست پیازی را به من داد و گفت: 

- به او بده... اگر شد قرار مالقات هم بگیر.. 
کاغذ هــا را گرفتــم. هرگــز پاکت هــا و پیام هــای حزبــی ســر بســته را بــاز 
ــل  ــبتاً مفص ــی نس ــزارش حزب ــود: گ ــت نب ــل پاک ــی داخ ــن یک ــا ای ــردم. ام نمی ک
ــای  ــه آق ــزارش را ب ــدی گ ــدار بع ــود. در دی ــرا ب ــن صح ــای ترکم از درگیری ه
خامنــه ای دادم. در آن زمــان ماموریت هــای حزبــی را چشــم و گــوش بســته انجــام 

مــی دادم. حــاال بعــد از ســال ها از خــودم می پرســم: 
- ما چرا باید این قبیل کار ها را می کردیم؟ 

آقــای خامنــه ای گــزارش را بــا دقــت خوانــد و آن را زیــر پتــو گذاشــت. بــا قــرار 
دیــدار هــم مخالــف نبــود. 

ــوروز نزدیــک می شــدیم. روزی  ــه ن ــداد. ب ــن زودی روی ن ــه ای ــدار بعــدی ب دی
رحمــان بــه ســراغم آمــد و گفــت: 



نامه هائی به شکنجه گرم 278

- حاال باید دیگر به دفتر مردم بروی... 
پرسیدم: 

- تو هم هستی...؟ 
گفت: 

- مــن بــه دفتــر نمی آیــم. امــا دارم   همــان کار را می کنــم. تاریــخ حــزب را 
می نویســم. وقتــی تمــام شــد می آیــم. 

ــناد  ــاب اس ــت کت ــت. او داش ــت را نمی گف ــام حقیق ــان تم ــتم رحم ــا دانس بعد ه
و دیدگاه هــا را جمــع آوری می کــرد، امــا نمی توانســت بــه مــردم بیایــد. بایــد 
ــردم  ــردبیر م ــی و س ــات سیاس ــو هی ــوان عض ــه عن ــوم ب ــا در پلن ــرد ت ــر می ک صب
انتخــاب شــود. بــه دفتــر مــردم در خیابــان 1۶ آذر رفتــم. بــا اینکــه آخریــن ســمتتم 
ــود،  در بزرگ تریــن روزنامــه کشــور معــاون ســردبیرو عضــو شــورای ســردبیری ب
ــه عنــوان خبرنــگار مشــغول فعالیــت شــدم. ســمت ها در روزنامــه مــردم بــه  آنجــا ب
ســنت احــزاب کمونیســت نــه بــر اســاس رتبــه روزنامــه نــگاری، بلکــه بــر پایــه رده 

ــد.  ــن می ش ــی تعیی حزب
**

یــک روز ظهــر مــرا بــه دفتــر کیانــوری صــدا زدنــد. بــرای یافتــن روز دقیــق بــه 
تقویــم تاریــخ نــگاه می کنــم. ویکیپدیــا فارســی تاریــخ ورود نیروهــای شــوروی بــه 
افغانســتان را 25 دســامبر 1979 و ویکپیدیــای انگلیســی 2۴ ایــن مــاه ثبــت کرده انــد. 
بــه تاریــخ شمســی بایــد ســوم یــا چهــارم دی مــاه 1358 بــوده باشــد.          کیانــوری 

بــه مــن گفــت: 
-خیلــی فــوری و هــر طــوری هســت دوســتت را پیــدا کــن و حتمــاً بــرای امشــب 

قــرار بگــذار... 
ــت  ــی نمیدانس ــا مصطف ــن زدم. آق ــه اش تلف ــه خان ــار ب ــد ب ــدم و چن ــرون آم بی
پــدرش کــی برمــی گــردد. حــدس مــی زد در حــزب جمهــوری اســالمی باشــد. بــه 
کیانــوری گفتــم. او یکــی از راننده هایــش را صــدا زد و گفــت مــرا ســریع ببــرد و 
بیــاورد. در دفتــر حــزب جمهــوری اســالمی آقــای خامنــه ای را پیــدا کــردم. گفــت 

اصــاًل وقــت نــدارد و وقتــی خیلــی اصــرار کــردم، گفــت: 
-12 شب و فقط 5 دقیقه... 

ســر ســاعت 12 رســیدیم. آقــای خامنــه ای خانــه بــود. تــا ســالم و علیــک کردیــم، 
 : گفت
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- دارم به جلسه فوق العاده شورای انقالب می روم.... فقط 5 دقیقه... 
و کیانوری در چند جمله به او خبر داد: 

- فرداصبح نیروهای شوروی وارد افغانستان می شوند. 
ــرق گرفته هــا نشســت. خطــوط چهــره اش  ــل ب ــود. مث ــه ای ایســتاده ب ــای خامن آق
ســخت در هــم رفــت. بلنــد شــد و راه افتــاد و رفــت. بــدون خداحافظــی. بــا کیانوری 
ــت و  ــکا می گف ــا و خطــر آمری ــه ورود نیرو ه ــوری در توجی ــم. کیان ــش آمدی دنبال
آقــای خامنــه ای اصــاًل گــوش نمــی داد. در حیــاط پاســدار هایش منتظــر بودنــد و او 
را بردنــد. در شــب ســرد زمســتانی بیــرون آمدیــم. همــه چیــز یــخ بســته بــود، حتــی 
ــی  ــه کل ــه ای را ب ــای خامن ــار آق ــاز نشــد و رفت ــاه در آســمان. یخــی کــه دیگــر ب م

عــوض کــرد. 
ــر آیــت  ــران در دفت بعد هــا دانســتم در   همــان شــب، ســفیر وقــت شــوروی در ای
اهلل خمینــی بــوده وتــا صبــح منتظــر مانــده و ورود نیروهــای شــوروی را بــه او رســماً 

خبــر داده اســت. 
*

ــد و  ــل ش ــی تبدی ــئله جهان ــک مس ــه ی ــتان ب ــه افغانس ــوروی ب ــای ش ورود نیروه
مطبوعــات جمهــوری اســالمی از همــه جناح هــا شــوروی را بــه شــدت مــورد حملــه 
ــاع  ــتان دف ــغال افغانس ــوروی واش ــه از ش ــود ک ــردم ب ــه م ــا روزنام ــد. تنه ــرار دادن ق

می کــرد. 
**

همــان روز هــا رحمــان تلفــن زد تــا همدیگــر را ببینیــم. قــرار ثابتمــان مقابــل ســینما 
بولــوار بــود. پیشــنهاد رحمــان ایــن بــود: یــک گــروه روزنامــه نــگاری از ایــران بــه 
افغانســتان بــرود. ترکیــب تیــم هــم از روزنامــه نویســان سر شــناس موافــق سیاســت 
ــور  ــا منص ــم ب ــم گرفتی ــث تصمی ــی بح ــد از کم ــد. بع ــده باش ــکیل ش ــزب تش ح
ــن امامــی مترجــم سر شــناس قدیمــی  ــه اطالعــات و حســام الدی تاراجــی از روزنام
کــه هــر دو در جوانــی تــوده ای بودنــد، تمــاس بگیریــم و بعــد از کســب موافقــت 

آن هــا ســه نفــری بــه کابــل برویــم. 
حســام الدیــن امامــی در   همــان دیــدار اول مخالفــت کــرد، بــر عکــس او منصــور 
تاراجــی گفــت حاضــر اســت بیایــد بــه شــرطی کــه ترتیــب مصاحبــه او بــا آنــدره 
گرومیکــو وزیــر امــور خارجــه وقــت شــوروی هــم داده شــود. ســرانجام ســفر دو 
ــد  ــزوده ش ــن اف ــی م ــای جاسوس ــه فعالیت ه ــا ب ــه بعد ه ــت ک ــازمان یاف ــره ای س نف
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ــای  ــدار آق ــه دی ــفر ب ــل از س ــراه آورد. قب ــه هم ــم ب ــکنجه برای ــب های دراز ش و ش
ــذارم و  ــان بگ ــود، او را در جری ــد داده ب ــتور اکی ــوری دس ــم. کیان ــه ای رفت خامن

بگویــم: 
- هر اطالعی از وضع افغانستان الزم دارید، بگویید من برایتان بیاورم... 

آقای خامنه ای با لحن تلخی جواب داد: 
- احتیاجــی نیســت. مــا خودمــان بــه انــدازه کافــی آدم داریــم کــه بفهمیــم چــه 

خبــر اســت... 
ــد روز  ــران برگشــتیم. چن ــه ته ــم و ب ــه شــوروی رفتی ــا تاراجــی ب  از افغانســتان ب
بعــد بــا پیپــی کــه از شــوروی برایــش هدیــه آورده بــودم، ســحرگاه بــه دیــدار آقــای 
خامنــه ای رفتــم. ببــرک کارمــل پیامــی شــفاهی بــرای رهبــری جمهــوری اســالمی 
داده بــود. کیانــوری اصــرار داشــت حتمــا آن را بــه آقــای خامنــه ای برســانم ووقــت 
مالقاتــی هــم بگیــرم. مــن پیــام بســیار دوســتانه ببــرک همــراه بــا دعــوت دیــدار از 
افغانســتان را بــرای آقــای خامنــه ای بازگــو کــردم. بــا بی عالقگــی تمــام گــوش داد 
و گفــت بهتــر اســت دربــاره چیزهــای غیــر سیاســی حــرف بزنیــم. حــاال دیــدار دو 
ــای  ــودم و آق ــن خــودم ب ــات می گشــت. م ــون ادبی ــود و بیشــتر پیرام ــم ســلول ب ه
خامنــه ای هــم خــودش. بیــرون از پیرایه هــای سیاســی، پیــپ روســی را بــه او دادم و 

بــه شــوخی گفتــم: 
- دو پیــپ مــرا هــر کــدام یــک طــرف دهانتــان بگذاریــد و وقتــی پــک می زنیــد 

بگوییــد نــه شــرقی، نــه غربــی. 
و کلی در آن سحرگاه خندیدیم. 

**
دیــدار بعــدی کیانــوری- خامنــه ای نزدیــک عیــد بــود. طبــق معمــول تلفــن زدم و 
وقــت گرفتــم. ایــن بــار 11 صبــح وقــت داده بــود. وقتــی راه افتادیــم خیابــان شــانزده 
ــن و  ــود، م ــته ب ــده نشس ــار رانن ــوری کن ــل، کیان ــود. در اتومبی ــلوغ ب ــی ش آذ رخیل
یکــی از گاردهــای کیانــوری در صندلــی عقــب. وقتــی وارد خیابــان بولــوار شــدیم، 

راننــده گفــت: 
- رفیق کیا، دنبالمان هستند... 

کیانوری گفت: 
- گمشان نکن. داریم به خانه خامنه ای می رویم.. 

وقتی رسیدیم، آقا مصطفی گفت: 
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- آقا پیغام داده اند دیر می رسند... بفرمایید... 
ــای  ــد. پنجره ه ــه ای برس ــای خامن ــا آق ــیدیم ت ــار کش ــاعت انتظ ــتر از دو س بیش
رنگــی بــاز بــود و نســیم خوشــی آمــدن بهــار را خبــر مــی داد. آقــای خامنــه ای آمــد. 
بــر خــالف همیشــه خســته بــود. بــا مــن طبــق معمــول دیــده بوســی کــرد. باکیانــوری 

مثــل همیشــه مــودب و مبــادی آداب، امــا ســرد بــود. گفــت: 
- بفرمایید... وقت زیادی ندارم... 

کیانــوری پاکتــی را کــه ظاهــرا در آن اســنادی بــود بــه خامنــه ای داد و بــه ســرعت 
دربــاره خطــر کودتــای نظامیــان طرفــدار شــاه حــرف زد. خامنــه ای بــه دقــت گــوش 

داد. بــه شــوخی پرســید: 
- این اطالعات را روس ها به شما داده اند یا عواملتان داخل ارتش...؟ 

کیانوری لحظه ای جا خورد و جواب همیشگی را داد: 
- دوستداران حزب اطالعات را داخل صندوق دم در می اندازند.. 

- جالــب اســت دوســتداران شــما همــه جــا هســتند. االن بــا آقــای دکتــر اوشــانا 
همــکار یــم در مجلــس. بــه شــوخی بــه او می گوئیــم تــوده ای، او هــم جــدی جــواب 

می دهــد خــط امامــی اســت. کل ســبب نشــاط همــه می شــود. 
دکتــر بیــت اوشــانا را می گفــت. نماینــده آســوری مجلــس اول شــورای اســالمی. 

میدانســتم او حزبــی اســت. بــه کیانــوری نــگاه کــردم. او گفــت: 
- چــه جالــب، یــک "انکــت" برایــش بفــر ســتیم. باالخــره یــک نفــر از ماهــم بــه 

مجلــس راه پیــدا کــرده... 
آقای خامنه ای رو به کرد و به خنده پرسید: 

- در سلول در باره "آنکت "نگفته بودی برایم هوشنگ.... 
- اخر جزو درس های روزنامه نگاری نبود، آنکت یعنی پرسشنامه عضویت. 

- بروسی دیگر...؟ 
کیانوری گفت: 

- نه. اصال این کلمه فرانسوی است... 
خامنه ای خندید: 

- مثل اینکه در مجلس باید برای خیلی ها از این انکت ها بفرستید... 
- دشمنان حزب همیشه اطالعات غلط می دهند.... 

- خــودم می شــنوم..... شــما آقــای دکتــر حرف هــای ایــن دوســت قدیمــی 
ــگ زد.  ــم زن ــد.... گوش ــوش داده ای ــا گ ــس حتم ــدی" را در مجل ــای "محم ــا آق م
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ــار هــم مــن نوشــته بــودم. او از  نطق هــای "محمــدی" رارحمــان می نوشــت. یــک ب
فعالیــن قدیمــی مذهبــی و ســال ها ی دراز زندانــی بــود. حــاال هــم مســئول یــک کار 
بــزرگ فرهنگــی اســت. او وضعیــت حزبــی رحمــان را نمیدانســت. در زنــدان باهــم 
دوســت شــده بودنــد و درآن زمــان بعنــوان یــک نویســنده از رحمــان بــرای نوشــتن 

ــت:  ــد و گف ــد ش ــه ای بلن ــرد. خامن ــتفاده می ک ــش اس نطق های
- خیلی جا ها دوستان شماهستند آقای دکتر... 

دستش را جلو آورد. به پا کت اشاره کرد و گفت: 
- مــن این هــا را می بینــم... ولــی شــما یــک نســخه هــم بــه آقــای رئیــس جمهــور 

بدهید... 
کیانوری گفت: 

- ما زیاد به ایشان اعتماد نداریم. خیلی بامائوئیست ها نزدیکند... 
خامنه ای بطرف دررفت. ما هم دنبالش. کیانوری گفت: 

- یک وقتی بدهید مفصل صحبت کنیم.. از این شایعات.... 
- باشد، هوشنگ تلفن بزند... 

*
ســحرگاهی، زنــگ خانــه مــا بــه صــدا در آمــد. از پنجــره نــگاه کــردم. رحمــان 

بــود. بــاال آمــد و گفــت: 
- این پاکت را باید همین االن به خامنه ای برسانی.... 

ــرا  ــان م ــیدم. رحم ــاس پوش ــود. لب ــح ب ــک صب ــردم، نزدی ــگاه ک ــاعت ن ــه س ب
رســاند. ســر کوچــه ایســتاد. مــن بــه در خانــه رفتــم و در زدم. خیلــی طــول کشــید تــا 
کســی در را بــاز کــرد. پاســدار خــواب آلــود جوانــی بــود. گفتــم می خواهــم آقــای 
خامنــه ای را ببینــم. گفــت بــروم و چنــد ســاعت دیگــر برگــردم. اصــرار کــردم آقــا 
ــا مصطفــی  ــی طــول کشــید ت ــت و خیل ــد. در را بســت و رف ــدار کن مصطفــی را بی

باچشــمان پــر ا زخــواب آمــد. مــرا تــو بــرد. گفتــم: 
- خیلی مهم است. بایدآقای خامنه ا ی را ببینم... 

گفت: 
- دیر وقت آمده و خواب است... 

گفتم: 
- بیدارش کن... 

و  می رفتیــم  بــاال  پله هــا  راه  همیــن  از  همیشــه  رفــت.  دوان  دوان  مصطفــی 
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ــم. در  ــاال رفت ــا ب ــم. از پله ه ــدار می کردی ــه ای دی ــای خامن ــدری باآق ــاق پنج درات
ــم همســر  ــدم کــه گیســو گشــاده گریخــت. گمان ــی را دی ــچ پله هــا لحظــه ای زن پی
آقــای خامنــه ای بــود. بی اختیــار چشــم هایم رابســتم. بســرعت برگشــتم. گشــتی در 
حیــاط زدم و کنــار حــوض ایســتادم. نمی دانــم درآن خانــه خیابــان ایــران اندرونــی 
و بیرونــی وجودداشــت یانــه. اگــر هــم داشــت حریمــش ســخت محفــوظ بــود. جــز 
ایــن "اتفــاق" هرگــز نــه زنــی رادرآن خانــه دیــدم و نــه صدائــی شــنیدم. مصطفــی بــا 
آقــای خامنــه ای بیــرون آمــد. بــا لبــاس خانــه بــود و عبایــی بــه دوش داشــت. ســالم 

کــردم. پاکــت را دادم و گفتــم: 
- من نمی دانم این تو چیست... اما ظاهراً خیلی مهم است... 

ــد.  ــاز کــرد و آن را خوان ــار حــوض پاکــت را ب ــه ای   همــان جــا کن ــای خامن آق
ــم:  ــت. گفت ــاق دم در رف ــرف ات ــه ط ــدم. ب ــت هایش دی ــی در دس لرزش

- من دارم برای المپیک می روم شوروی.. گفتم شما هم... 
ــد دقیقــه  ــروم. چن ــه مــن اشــاره کــرد ب ــاق شــد. تلفــن را برداشــت و ب داخــل ات
بعــد از میــدان بهارســتان می گذشــتیم. میــوه فروش هــا داشــتند مغازه هایشــان را بــاز 

ــت:  ــان گف ــد. رحم می کردن
- این بار هم نجات انقالب را مدیون مایند... 

را  دیگــر  ی  وروایت هــا  می گــذارم  هــم  کنــار  را  حــوادث  تاریــخ  وقتــی 
می خوانــم گمــان می کنــم آن پاکــت حــاوی اطالعــات مربــوط بــه کودتــای نــوژه 

ــم:  ــودم می پرس ــم از خ ــاز ه ــت       و ب ــوده اس ب
- چرا ما باید این کار ها را می کردیم؟ 

و یاد حرف آقای خامنه ای به کیانوری می افتم: 
- یا روس ها این اطالعات را به شما داده اند یا عواملتان درون ارتش... 

*
دوســتانم در آرشــیو ها می گردنــد و تاریــخ انتشــار آخریــن شــماره نامــه مــردم را 

پیــدا می کننــد: شــماره 538 – پنــج شــنبه 1۴ خــرداد 13۶0. 
بــاز بایــد آقــای خامنــه ای را پیــدا می کــردم. جواب هــای پشــت خــط ســرد بــود. 
چنــد بــار تلفــن زدم، آقــای خامنــه ای نبــود یاپشــت خــط نمی آمــد. کیانــوری هــم 
ــه ای را زدم. بار هــا  ــای خامن ــه آق ــح روز جمعــه ای در خان مرتــب می پرســید. و صب

گفتــه بــود: 
- صبح هــای جمعــه بد تریــن وقــت اســت. مــن دارم خــودم را بــرای نمــاز جمعــه 
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آمــاده می کنــم، یامشــغول مطالعــه هســتم.... فرصــت نــدارم... 
وایــن تنهــا فرصتــی بــود کــه می شــد پیدایــش کــرد. موفــق شــدم آقــای خامنــه ای 
ــت  ــتر وق ــه بیش ــد دقیق ــه. چن ــی همیش ــده بوس ــرم. دی ــود و گ ــرحال ب ــم. س را ببین

نداشــت. گفتــم: 
- باز هم که روزنامه مردم را بستید..... 

جوابش خیلی سرد و رسمی بود: 
- به دادستانی مراجعه کنید... آقای دکترگفتند رابطه دارید... 

معلوم بوداوضاع مرتب بد تر می شود. 
پرسیدم: 

- کی می توانیم با آقای کیانوری پیشتان بیائیم؟ 
و توانســتم بــرای یکــی دو شــب بعــد وقــت بگیــرم. ایــن بــار یکــی از بچه هایــی 
کــه هــم محافــظ و هــم راننــده کیانــوری بــود، دنبالــم آمــد و بــا هــم بــه چهــار راه 
فرصــت رفتیــم و منتظــر ماندیــم. کمــی بعــد، کیانــوری از دور پیدایــش شــد. از خانه 
دختــرش افســانه می آمــد. لنــگ مــی زد و دســت راســتش تــوی جیبــش بــود. بعد هــا 
دانســتم دســتش همیشــه روی هفــت تیــری بــود. آیــت اهلل قدوســی دادســتان وقــت، 
بــرای محافظــت کیانــوری ا زخــودش بــا دادن هفــت تیــر بــه او موافقــت کــرده بــود. 
کیانــوری ســوار شــد. راه افتادیــم. در زدیــم. پاســداری آمــد. خــودم را معرفــی 
کــردم. پاســدار مثــل اینکــه منتظرباشــد مــا رابــه اتــاق دم در بــرد. میهمانــان درجــه 
ــده  ــوض ش ــی ع ــه کل ــاع ب ــی داد اوض ــان م ــن نش ــد. همی ــا می پذیرفتن دوم را آنج
اســت. آقــای خامنــه ای آمــد و مثــل همیشــه بــا مــن دیــده بوســی گرمــی کــرد و بــا 

ــا نشســت، گفــت:  ــوری دســت خیلــی ســردی داد. ت کیان
- بفرمایید... 

ــا انتشــار  ــی از فشــارهای روی حــزب داد و گفــت کــه ب ــوری شــرح مفصل کیان
مــردم هنــوز موافقــت نکرده انــد. از خدمــات حــزب بــه جمهــوری اســالمی گفــت 
و اشــاره بــه کودتــای نــوژه کــرد. از مواضــع شــوروی گفــت. خواســتش برداشــتن 

ــا صبــوری گــوش داد و گفــت:  ــه ای ب ــود. آقــای خامن فشــار ها از روی حــزب ب
ــل  ــه عم ــازمان یافت ــد س ــتیم داری ــه هس ــم. متوج ــان نداری ــزب اطمین ــه ح ــا ب - م
ــد...  ــه نبای ــی ک ــم در جاهای ــد، آنه ــترش می دهی ــود را گس ــوذ خ ــد و نف می کنی

کیانوری گفت: 
- از همه روابط ما دادستانی اطالع دارد... 



285 پینگ پنگ سیاسی کیانوری-خامنه ای

خامنه ای جواب داد: 
ــد    ــم و دوســتانه. داری ــن نظــر خــودم را می گوی ــا هــم بی اطــالع نیســتیم... م - م

ــد.  ــان مصــدق را تکــرار می کنی همــان کارهــای زم
کیانوری گفت: 

- سیاست ما واقعاً اتحاد و انتقاد با جمهوری اسالمی است. 
آقای خامنه ای جواب داد: 

- در ظاهــر بلــه. مرتــب روزنامــه شــما را می خوانــدم، مخصوصــاً وســط ســطورش 
را. همــه انتشــاراتتان را برایــم می آورنــد... 

ــزب و  ــت ح ــرار داش ــوری اص ــود. کیان ــوع ب ــن موض ــون همی ــه پیرام ــه جلس بقی
شــوروی مدافــع جمهــوری اســالمی هســتند و آقــای خامنــه ای همــه چیــز را با شــک 

ــت:  ــم گف ــرش ه ــت. آخ ــد می نگریس و تردی
- بــه نظــر مــن تعطیــل روزنامــه بــه نفــع شماســت... مــن جــای شــما باشــم و واقعــاً 
ــی را  ــی و علن ــای مخف ــه فعالیت ه ــم هم ــاع کن ــالمی دف ــوری اس ــم از جمه بخواه

ــر چــی هســتید؟  ــد دکت ــم. شــما فرمودی ــل می کن تعطی
- آرشیتکت... 

- خوب بروید دانشگاه درس بدهید... 
ــه ای  ــای خامن ــد. آق ــه نظــر می آم ــوری ســکوت کــرد. بحــث تمــام شــده ب کیان
بلنــد شــد و مــا هــم برخاســتیم. کیانــوری دســت داد و جلــو رفــت. مــن مانــدم تــا 
ــوری دم  ــات بعــدی را بگــذارم. کیان ــرار مالق ــق معمــول ق ــده بوســی طب ــت دی وق
در منتظــر بــود. دســتم را بــرای خداحافظــی دراز کــرده بــودم کــه آقــای خامنــه ای 

ناگهــان گفــت: 
- راستی... آقای کیانوری نظر شما درباره حرفهای افضلی چیست...؟ 

کیانــوری یــک لحظــه خشــکش زد. دومیــن بــار بــود می دیــدم خــودش را 
می بــازد: 

- چطور مگر...؟ 
آقای خامنه ای خندید: 

ــتان  ــد خوش ــما بای ــد. ش ــی می زن ــد آمریکای ــای ض ــی حرف ه ــی. خیل - هیچ
ــد...  بیای

کیانوری خنده بلندی کرد و گفت: 
- خوب بفرمایید ضد شوروی هم حرف بزند شما خوشتان بیاید... 
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همگــی خندیدیــم و بیــرون آمدیــم. تمــام راه کیانــوری ســخت تــوی فکــر بــود. 
ســر چهــار راه فرصــت او را پیــاده کردیــم. دیــدم ســردر گریبــان می رفــت و بیشــتر 

از همیشــه لنــگ مــی زد. 
ایــن آخریــن دیــدار کیانــوری خامنــه ای بــود. تالش هــای بعــدی مــن بــه نتیجــه 

نرســید. آقــای خامنــه ای دیگــر بــا مالقــات تــازه ای موافقــت نکــرد. 
***

ــاه  ــر م ــتم تی ــه ای هش ــای خامن ــام آق ــرور نافرج ــد ت ــت می گوین ــم و اینترن تقوی
13۶0 بــود. پیامــی تلگرافــی برایــش بــه بیمارســتان فرســتادم و تالشــم بــرای دیــدار 

او بــه جایــی نرســید مهــر مــاه. 
ــرار  ــوری اص ــیدم. کیان ــه ای رس ــای خامن ــه آق ــه خان ــر 13۶0 ب ــح زود 5 مه صب
داشــت او را ببینــد. آقــای خامنــه ای یــک دســتش از کار افتــاده بــود. رنــگ پریــده و 
خســته می نمــود. دیــده بوســی کردیــم و تــازه نشســته بودیــم کــه آقــا مصطفــی آمــد 

و در گوشــش چیــزی زمزمــه کــرد. آقــای خامنــه ای گفــت: 
- بیایند باال... 

ــای  ــا آق ــه ب ــود آشــنایی دیرین ــوم ب ــد. معل ــاال آمدن ــرد ب ــه م ــد دو عاقل کمــی بع
ــه مــن کردنــد. آقــای  خامنــه ای دارنــد. دســت گرمــی دادنــد و نشســتند. نگاهــی ب

ــه ای گفــت:  خامن
- ایرادی ندارد.... 

آن دو نفــر کــه مــن نمی شــناختم و اسمشــان را هم ندانســتم، بیشــتر بــه مذهبی های 
ســنتی می بردنــد. آمــده بودنــد بیــن ســازمان مجاهدیــن و حکومــت واســطه شــوند. 
ــد و  ــن بچه هــای انقالبن ــد مجاهدی ــا معتقدن ــده ســازمان نیســتند، ام ــد نماین می گفتن

بایــد آن هــا را پذیرفــت. خامنــه ای جــواب داد: 
- حرفــی نیســت... اول اســلحه ها را زمیــن بگذارنــد و خانه هــای تیمــی را تخلیــه 

 . . کنند.
 و بــا ایــن جــواب بحثــی در گرفــت و بــه ســرعت تنــد شــد. آن دو نفــر، اصــرار به 
حــل ســریع مســاله داشــتند و از آینــده خطرناکــی بیمنــاک بودنــد. آقــای خامنــه ای 
اصــرار بــه زمیــن گذاشــتن اســلحه ها داشــت. ســاعتی بــه ایــن بحــث گذشــت. اولیــن 
ــد.  ــا ایــن خشــم از مجاهدیــن ســخن می گوی ــه ای ب ــای خامن ــود می دیــدم آق ــار ب ب
ــا  ــه آن هــا نگاهــی مهــر آمیــز و انتقــادی داشــت. ســرانجام برخاســت و ب پیش تــر ب

خشــم تقریبــاً فریــاد زد: 
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- همیــن امــروز بایــد اســلحه ها را زمیــن بگذارنــد. هــر کــس در مقابــل انقــالب 
ــود می شــود...  بایســتد ناب

بحــث تمــام شــده بــود. آن دو نفــر بلنــد شــدند. دســت ســردی دادنــد و رفتنــد. 
ــت  ــر اس ــدم بهت ــم دی ــن ه ــت. م ــورت نداش ــگ بص ــت. رن ــه ای نشس ــای خامن آق

ــم:  ــروم. گفت ب
- آقای کیانوری می خواهند حتماً شما را ببینند. 

سری تکان داد و نه آره گفت و نه، نه. 
- تلفن بزن. 

ــه مرکــز شــهر برســم، دیگــر حــدود 9 صبــح  ــوس ب ــا اتوب ــران ب ــان ای ــا از خیاب ت
بــود. از میــدان فردوســی راه هــا بســته بــود. پیــاده بــه طــرف خیابــان ویــال راه افتــادم. 
ــابق  ــفارت س ــمالی س ــع ش ــدی در ضل ــاختمان بلن ــردم در س ــر م ــان دفت در آن زم
آمریــکا قــرار داشــت. وقتــی بــه خیابــان ویــال رســیدم، تعــدادی دختــر و پســر جــوان 

ــد:  ــدم. شــعار می دادن ــا ســر بندهــای ســرخ دی را ب
- امروز روز خون است،خمینی سرنگون است

و می دویدنــد. اغلــب اســلحه بــه دســت داشــتند. چنــد اتومبیــل پیــکان دنبالشــان 
ــکار  ــک ش ــک ت ــا را ت ــره آن ه ــت از پنج ــه دس ــر ب ــت تی ــانی هف ــد و کس بودن
ــدازی  ــدای تیران ــود و ص ــته ب ــاًل بس ــان کام ــمال خیاب ــه ش ــور ب ــد. راه عب می کردن
ــدار  ــت آن دی ــن بس ــه ب ــورد نتیج ــن زد و خ ــم ای ــد. نمی دان ــنیده می ش ــداوم ش م
ــی  ــه پهن ــروم. کوچ ــی ب ــای فرع ــردم از کوچه ه ــر ک ــه؟ فک ــا ن ــود ی ــحرگاهی ب س
ــناکی  ــو ترس ــه نح ــه ب ــدم. کوچ ــت. وارد آن ش ــوی می رف ــان پهل ــمت خیاب ــه س ب
خلــوت بــود. کمــی جلو تــر بــه یــک کوچــه فرعــی رســیدم. زد و خــورد مســلحانه 
ــتم  ــدم. نمی توانس ــرعت رد ش ــه س ــود. ب ــان ب ــداران در جری ــن و پاس ــن مجاهدی بی
ــد  ــدا چن ــد. ابت ــک می ش ــورد و باری ــچ می خ ــه پی ــر کوچ ــی جلو ت ــردم. کم برگ
را دیــدم. می دویدنــد و می کوشــیدند دختــری زخمــی را همراه شــان  جــوان 
ــا مسلســل های ســنگین و  ــد لبــاس شــخصی ب بکشــند. درســت در پیــچ کوچــه چن
تجهیــزات کامــل رســیدند. عیــن صحنــه یــک فیلــم جنگــی بــود. لبــاس شــخصی ها 
ــو  ــد و جل ــازی می کردن ــاک س ــدم پ ــه ق ــدم ب ــد. ق ــه بودن ــه را گرفت ــرض کوچ ع
ــه فکــر می کــردم،  ــه آن صحن ــی ب ــد. بعد هــا وقت ــد. از مــن گذشــتند و رفتن می رفتن
تنــم می لرزیــد. کافــی بــود یکــی از دو گــروه مــرا اشــتباه بگیرنــد و کارم را بســازند. 
ــان پهلــوی رســیدم. سراســر  ــه خیاب ــرون آمــدم و ب ــا مثــل روحــی از مخمصــه بی ام
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میــدان ولــی عصــر، چهــار راه انقــالب پوشــیده از آتــش بــود و صــدای تیرانــدازی 
ــت.  ــود نداش ــوری وج ــید. راه عب ــوش می رس ــه گ ــداوم ب م

ــدس(  ــدور )ق ــو ســینما پولی ــم. جل ــوری می گفت ــه کیان ــات را ب ــد نتیجــه مالق بای
ــم.  ــوری گفت ــه کیان ــان را ب ــم. جری ــر را گرفت وارد باجــه تلفــن شــدم و شــماره دفت

پرســید: 
- چیزی نگفت؟ 

نمی دانم چرا گفتم: 
- سالم رساند.. 

ــه  ــه گرفت ــرده و نتیج ــاز ک ــاب ب ــاند" حس ــالم رس ــدم روی "س ــه ش ــداً، متوج بع
ــد.  ــمن نمی دان ــزب را دش ــت ح ــوز حکوم ــه هن ــت ک اس

**
ــت  ــه کاخ ریاس ــه ای روان ــای خامن ــه آق ــاد ک ــی افت ــه روزهای ــر، ب ــدار آخ دی
جمهــوری بــود. در بســتر اســتراحت می کــرد. ســخت خســته می نمــود. دیــدم کــه 
فقــط می تــوان گــپ کوتــاه و دوســتانه ای زد. در ایــن موقــع در بــاز شــد و مصطفــی 

تــو آمــد. گفــت: 
- از روزنامه جمهوری اسالمی.. 

آقــای خامنــه ای اشــاره ای زدو بلنــد شــد و نشســت. جــوان چاقــی سراســیمه تــو 
آمــد، ســالم کــرد. از جیبــش کاغــذی بیــرون آورد و بــه او داد. آقــای خامنــه ای بــا 

دقــت خوانــد. پــس داد و گفــت: 
- چیزی در باره اش ننویسید... 

جوان گفت: 
- چشم آقا... 

و رفت. آقای خامنه ای لبخند بی رمقی زد و گفت: 
- همکارتــان بــود... خبرنــگار روزنامــه جمهــوری اســت... خــوب، فدائیــان را هــم 

ــه خوردید...  ک
فهمیدم خبر وحدت حزب- سازمان اعالم شده است. گفتم: 

- بد است؟ آن ها را هم به راه دفاع از انقالب آوردیم. 
گفت: 

- یــک ســازمان متشــکل بــا پشــتوانه روس هــا کــه بغــل گــوش مــا هســتند و حــاال 
ایــن همــه جــوان... 
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اندکی سکوت کرد و به حرفش ادامه داد: 
- حاال خطرناک شدید... هوشنگ... 

گفتم: 
- شایع شده قرار است کمونیست کشی راه بیندازند.... 

در حالی که دوباره دراز می کشید، گفت: 
- احتیــاج نیســت مــا راه بیندازیــم. فقــط مــردم بفهمــد مــا کاری نداریــم، همه تــان 

را تکــه تکــه می کننــد... 
خندیدم و گفتم: 

- پس خداحافظی کنیم برای همیشه... 
- نه... تو یکی را نمی گذاریم تکه تکه کنند.. 

ــعی  ــی داد. س ــرگ م ــوی م ــود. ب ــی ب ــوخی هولناک ــه ش ــه ب ــوی آمیخت گفت و گ
ــیدم:  ــال پرس ــن ح ــا ای ــت، ب ــی اس ــواب منف ــتم ج ــازم. می دانس ــودم را نب ــردم خ ک

- کی آقای کیانوری را می بینید؟ 
گفت: 

- حــاال وضــع فــرق کــرده... مــن هــم دارم ا زاینجــا مــی روم... ا زایــن ببعــد اگــر 
کاری داشــتید آقــای مقــدم رابخواهیــد....

ــی از  ــم، گزارش ــش می کن ــاب را ویرای ــن کت ــار ای ــن ب ــرای آخری ــی دارم ب  وقت
ــن  ــود. در ای ــر می ش ــژاد منتش ــود احمدی ن ــت محم ــه ای و دول ــای خامن ــدار آق دی
گــزارش یکــی از همراهــان آقــای خامنــه ای بایــن شــرح معرفــی شــده اســت: ســید 
ــه ای.  ــت اهلل خامن ــه آی ــر خال ــت و پس ــی بی ــات مردم ــوول ارتباط ــدم مس ــی مق عل
دســت دادیــم و بیــرون آمدیــم. آقــای خامنــه ای بــه کاخ ریاســت جمهــوری و بیــت 
رهبــری رفــت و مــن بــه زنــدان و تبعیــد؛ دو هــم ســلولی: یکــی در غربــت و دیگــری 

در والیــت. شــاید دیــدار بعــدی بــه قیامــت باشــد. 
 وقتــی آخریــن پیــام را بــه کیانــوری دادم، رنگــش را لحظــه ای باخــت و ســکوت 

کــرد. رحمــان بعــد ازشــنیدن ماجــرا، زلفــش را بــا دســت بــاال زد و گفــت: 
ــه اســت: تکــه تکــه  ــاک اســت ایــن مــرد. پشــت ذهنــش را گفت - خیلــی خطرن

کــردن کمونیســت ها... 
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صبح سردی است در غربت برادر حمید: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۶. 
بود.  سرد  سخت  هم،   ۱۳۶۱ اسفند  چندم  نمی دانم  شب  آن  و 

سردی غربت فقط در هوا نیست. همه جانت یخ می زند.
تا یک  »کلیک صد  قول خودش  به  نیمه شب  تا   همسرم که 
مرا  نگران  با چشمان  بیدار می شود. سراغم می آید.  غاز« زده، 

می پاید و می گوید:
- ننویس... خودت را می کشی...

عوارض قلب بیمارم یکایک برگشته است. دوباره تنگی نفس 
دارم. دوباره.... اما باید بنویسم. 

نامه پانزدهم است به شما. سه سال پیش نوشته ام و حاال در صبح 
سرد یکشنبه دهم بهمن ماه ۱۳۸9 نگاه آخر را به آن می اندازم.
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ــت.  ــروب اس ــد غ ــدای اذان می گوی ــد، ص ــد و می بری ــه می گیری ــته ها را ک نوش
صــدای خــش خــش دمپایــی کــه می آیــد، خــودکار را روی میــز می گــذارم. 
بلنــد می خندیــد.  چشــم بند می زنــم و منتظــر می شــوم. می آییــد. بــا صــدای 

می زنیــد روی شــانه ام: 
- چطوری....؟ نوشتی...؟ 

برگه ها را می دهم. می گویید: 
- همین جا باش تا من برگردم... 

ــم  ــن می مان ــد. م ــه داری ــم عجل ــا می فهم ــش دمپایی ه ــش خ ــد. از خ و می روی
ــه  ــی روم. ب ــوم. راه م ــد می ش ــم. بلن ــک می زن ــی دارم. عین ــم بند را برم ــاق. چش و ات
دیوارهــای کــرم رنــگ خیــره می شــوم. گوشــم بــه در اســت تابیائیــد. صــدای بســته 
ــه  ــل اینک ــد. مث ــگ می زن ــی دور زن ــن از دور، خیل ــنوم. تلف ــا را می ش ــدن در ه ش
کســی بــه آن جــواب نمی دهــد. شیشــه ها یــخ بســته اســت. انــگار حــرارت مرکــزی 
را خامــوش کرده انــد. راه مــی روم. ســعی می کنــم خــودم را گــرم کنــم. هــوا 
ــم.  ــم. کســی جــواب نمی دهــد. محکمتــر می زن ســرد و ســردترمی شــود. در می زن
جوابــی نیســت. بــاز راه مــی روم. در می زنــم. هیچکــس جــواب نمی دهــد. از نفــس 
ــی. راه  ــدان آســیاب لعنتــی باالئ ــر می کشــد، مخصوصــاً دن ــم تی ــاده ام. دندان های افت
ــف  ــی روم. درد کت ــش راه م ــوزد.انگار روی آت ــم می س ــف پا های ــی روم، ک ــه م ک
ــینم و  ــی می نش ــود. روی صندل ــرد تر می ش ــرد و س ــت. س ــده اس ــم را بری ــپ امان چ
در خــود مچالــه می شــوم کــه شــاید خوابــم ببــرد. فشــار ادرار از خــواب می پرانــدم. 
ــاد  ــم. ی ــت کن ــودم را راح ــاق خ ــه ات ــم گوش ــی کن ــده. فکرم ــم. بی فای در می زن
ــیدن  ــرای شاش ــالم ب ــم در اس ــم. نمی دان ــالق می افت ــه ش ــتاد ضرب ــی و هش خودکش
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ــنه ام.  ــخت گرس ــم س ــازه می فهم ــه. ت ــا ن ــت ی ــم هس ــم حک ــی ه ــاق بازجوی در ات
ــم درد  ــر بدن ــم. سراس ــخ می زن ــم. ذره ذره ی ــورده ام؟ نمی دان ــزی نخ ــی چی از ک
می کنــد. گرســنه ام و ســوزش ادرار دیوانــه ام می کنــد. خوابــم می آیــد. تنهــا چــاره 
در زدن اســت. چــاره ای بی چــاره. چــاره ای بی جــواب. نمی دانــم یــک شــب طــول 
می کشــد یــا هــزار شــب. گوشــه ای می افتــم. زنــم را در کابــوس می بینــم کــه دور 

ــد:  ــی دود و داد می زن ــه م ــدان توپخان می
- یخ زد... یخ زد.. 

میــدان توپخانــه زیــر تیــغ آفتــاب خالــی اســت. بعــد صداهایــی می آیــد. درهایــی 
ــم  ــت. می خواه ــی نیس ــم. جواب ــد. در می زن ــی می آی ــدای زندگ ــود. ص ــاز می ش ب
بــدوم و بــروم زیــر آفتــاب بایســتم. نمی توانــم. مــرا بــه جایــی بســته اند... محکمتــر 
ــرم.  ــه در می خــورد. از جــا می پ ــه ای ب ــره می کشــم. و ناگهــان ضرب ــم. نع در می زن

ــد:  ــی می گوی صدای
- چشم بندت را بذار... 

بزرگ تریــن مــژده برایــم گذاشــتن چشــم بند اســت. بــا آخریــن رمق هایــم 
ایــن کار را می کنــم. در بــاز می شــود و صــدای پوتیــن را می شــنوم. دو نفــر 
ــم  ــفند پایین ــش گوس ــل ل ــا مث ــد. از پله ه ــان می برن ــان کش ــد و کش ــرا می گیرن م
ــن"  ــاق پایی ــرف "ات ــه ط ــد ب ــزه ام می گوی ــد. غری ــاط می برن ــوی حی ــند. از ت می کش
ــد  ــت بن ــت هایم دس ــه دس ــداده ک ــزه ام را ن ــواب غری ــزم ج ــوز مغ ــم. هن می روی
قپانــی می خــورد. نعــره ای می زنــم. پارچــه ای تــوی دهانــم می چپاننــد. پا هایــم 
ــکم روی  ــا ش ــت. ب ــم هس ــا روی پای ــوز رد طناب ه ــد. هن ــچ می کنن ــاب پی را طن
ــد.  ــش می آی ــش خ ــدای خ ــع ص ــور مواق ــن ط ــد. ای ــد و می رون ــت می اندازن تخ

بعــد صــدای شــما: 
- واق واق کن... 

و بعد فریادتان: 
- یا فاطمه زهرا... 

فرود شالق، و ضبط صوت: 
- کربال... کربال.. ما داریم می آییم... 

ــی درد را  ــر حرکت ــم وه ــود می پیچ ــه خ ــت. ب ــا نیس ــن خبر ه ــاراز ای ــن ب ــا ای ام
ــده  ــه ش ــد اضاف ــت بن ــار دس ــا، فش ــا و نیاز ه ــه درد ه ــه هم ــد. ب ــر می کن ــزار براب ه
ــی  ــم نفــس بکشــم. دارم خفــه می شــوم. وبعــد، درزمان ــم از دهان اســت. زور می زن
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کــه نمی دانــم کــی اســت، در ســیاهی فــرو می افتــم. وقتــی چشــم بــاز می کنــم کــه 
دارنــد دســت بنــد را بــاز می کننــد. و صــدای شــما را می شــنوم کــه ســخت مهربــان 

اســت: 
- رفتــه بودیــم دیــدار آقــای منتظــری. آن قــدر شــوق دیــدن "آقــا" را داشــتم کــه 
ــد  ــوب ش ــد... خ ــتباهی آورده ان ــو را اش ــم ت ــا ه ــیری.... برادر ه ــی ش ــادم رفت ــو ی ت

آمــدم... 
کمکــم می کنیــد بلنــد شــوم. دســت هایم را تــکان می دهیــد کــه عضالتــم 
ــروم. د  ــه دستشــوئی ب ــد ب ــد واجــازه می دهی خشــک نشــود. ســر راه لطــف می کنی
ــه در. شاشــیدن مراهــم دراختیــار  ر آینــه فلــزی خــودم را نمی شناســم. می کوبیــد ب
داریــد. چشــم بند می زنــم و بیــرون می آیــم. مــرا بــا مهربانــی می بریــد "اتــاق بــاال". 

می گوئیــد: 
 - استراحت کن تا برایت غذا بیاورند... 

ــوفاژ.  ــار ش ــد کن ــو انداخته ان ــا پت ــی دارم. دو ت ــر م ــم بندم را ب ــد. چش  و می روی
بــدون مکــث روی یکــی از پتو هــا دراز می کشــم. خــودم را می چســبانم بــه 
ــود.  ــرم می ش ــه گ ــم هایم بالفاصل ــم.  چش ــم روی ــو را می کش ــی پت ــوفاژ. آن یک ش
هنــوز لــذت خــواب نیامــده کــه بــا تشــنجی از جــا می پــرم. تمــام بدنــم می لــرزد. از 
مغــزم، ســرم تــا نــوک پایــم درد می کنــد. همــه بدنــم شــده درد و دنــدان آســیاب 
ــرز  ــد ل ــود. بع ــوش می ش ــن و خام ــب روش ــزی مرت ــراغ قرم ــل چ ــان مث در آن می
ــم  ــن می خــورم. زور می زن ــه زمی ــزم و ب ــر می خی ــد. دچــار تشــنج می شــوم. ب می آی
خــودم را نگــه دارم، نمی توانــم. کســی کــه انــگار پشــت در مراقبــم بــوده، می آیــد 
تــو و دســت هایم را می گیــرد. امــا زورش نمی رســد. مــی رود.   همــان طــور دســت 
ــه  ــاال و پاییــن می شــوم. بعــد شــروع کــردم ب و پــا می زنــم. مثــل مــرغ ســر کنــده ب
نعــره زدن. صدایــی را می شــنوم: " خفــه شــو پفیــوز.... "شــما ئیــد بــرادر حمیــد. از 

ــد:  ــردم. داد می زنی ــم بندم می گ ــال چش ــوم و دنب ــه می ش ــه ای خف ــرس لحظ ت
- فیلمه... همه اینهارو آموزش دیده... 

ــی آورم. زرد آب و  ــاال م ــد ب ــم. بع ــره می زن ــاره نع ــم. دوب ــه بمان ــم خف نمی توان
خــون بــا هــم بــاال می آمــد. و از هــوش مــی روم. وقتــی چشــم هایم را بــاز می کنــم 
ــاالی  ــت. ب ــداری اس ــه به ــم ک ــداً می فهم ــتم. بع ــتان هس ــل بیمارس ــی مث در جای
ــق  ــب دارد. "موســرخه" اســت. رفی ــر ل ــدی ب ــم. لبخن ــه آشــنایی را می بین ســرم قیاف
پزشــکم. فکــر می کنــم آزاد شــده ام و دوبــاره بــه مطــب او بــرای معالجــه پروســتات 
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آمــده ام. تــازه متوجــه ســرم می شــوم کــه بــه دســت هایم وصــل اســت. لبخنــدی بــه 
ــذارد:  ــانی ام می گ ــت روی پیش ــم. دس ــرخه" می زن "موس

- چرا حرف نمی زنی... 
ــه  ــودم را ب ــدم. دوان دوان خ ــم هایم را می بن ــه دارد؟ چش ــرخه" لهج ــرا "موس چ

ــم:  ــم می گوی ــه زن ــانم، ب ــه می رس خان
- آزاد شدم... همه چیز دروغ بود... خواب بود... 

ــزد؟ چــرا  ــد. چــرا دارد اشــک می ری ــم را می مال ــم پا های ــد دراز می کشــم. زن بع
لبــاس ســیاه تنــش اســت. می پرســم: 

- من مرده ام خانمی...؟ 
می گوید: 

- نه... تو... نه.... 
و چشــم هایم را بــاز می کنــم. در تاریکــی مطلــق هســتم. پا هایــم بــه تخــت بســته 

اســت. ســرم از دســت هایم آویــزان. و بــاز در تاریکــی فــرو مــی روم. 
*

ــم و  ــه خــودم بیای ــا ب ــوی ســلولم. طــول می کشــد ت ــم ت ــه هــوش می آی ــی ب وقت
ــه خاطــر بیــاورم چــه شــده اســت. چــراغ ســلول خامــوش اســت. پــس بایــد روز  ب
ــه  ــد. ب ــم درد می کن ــام تن ــود. تم ــروع می ش ــرز ش ــاره ل ــت. دوب ــردم اس ــد. س باش
ــد  ــه زور بلن ــویی دارم. ب ــه دستش ــاز ب ــتناکی نی ــور وحش ــه ط ــینم. ب ــت می نش زحم
ــرم  ــه س ــه ای را ک ــرم. می ل ــوار می گی ــه دی ــت ب ــد. دس ــج می زن ــرم گی ــوم. س می ش
ــدی دارد.  ــرده و درد ب ــاد ک ــت هایم ب ــم. دس ــت می کش ــه زحم ــزان ب ــه آن آوی ب
ــم.  ــم می زن ــذارم. در ه ــرون می گ ــی را بی ــش مقوای ــوراخی فل ــت از س ــه زحم ب
بــرادر موســی بالفاصلــه می آیــد. بــا مهربانــی زیــر بغلــم را می گیــرد و می خوابانــد. 
مــی رود طشــت آب گــرم مــی آورد: "دســت و پا هایــت را بمــال... "نــگاه می کنــم. 
ــم را  ــت آزادم پا های ــا دس ــرم. ب ــی دارد آب گ ــه لذت ــد. چ ــاز کرده ان ــا را ب باند ه

ــت:  ــه زده اس ــار در چمباتم ــی کن ــرادر موس ــم. ب می مال
- چرا با تو این طور می کنند؟ 

خودم هم نمی دانم. سرم را تکان می دهم. 
- دستشویی... 

ــه  ــو ک ــن... ت ــو بک ــو کارت ــون ت ــرون... هم ــروی بی ــلول ب ــداری از س ــازه ن - اج
ــدی...  بل
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ــه  ــم. گوشــم ب ــوی طشــت کارم را می کن ــدد و مــی رود. ت ــرادر موســی می خن  ب
در اســت. می ترســم از راه برســید بــرادر حمیــد. امــا نــه. خبــری نیســت. طشــت را بــا 

ــم.  ــم و دراز می کش ــار می زن ــا کن پ
*

از دیــوار ســمت چــپ کــه آن طرفــش ســلول 1۴ اســت، صــدای تــق تــق می آیــد. 
ــم.  ــوار می کوب ــه دی ــق ب ــق ت ــد نیســتم. الکــی ت ــورس بل ــد. م ــورس می زن کســی م

دوبــاره صــدای مــورس اســت. 
- چه کسی در آن سلول است؟ چه می خواهد بگوید؟ 

ــه  ــد ک ــم بودن ــگ ه ــه زن ــوش ب ــد، گ ــورس می زدن ــه م ــا ک ــاه بچه ه ــان ش زم
نگهبــان نرســد. حــاال در ســکوت بنــد صــدای مــورس حتمــاً می پیچیــد. امــا 
نگهبانــی نمی آیــد. ســکوت کامــل. نمی دانــم چقــدر طــول می کشــد کــه صــدای 
خــش خــش دمپایــی می شــنوم و مثــل بــرق گرفته هــا از جــا می پــرم. داریــد ســراغ 
مــن می آییــد بــرادر حمیــد. امــا نــه، در ســلول کنــاری بــاز می شــود. شــماره ســلول 
مــن 15 بــود. ســلول وســطی از ســه ســلول کنــار هــم. "شــاهرخ "از بچه هــای گــروه 
ســهند ســمت چپــم بــود. بعد هــا بــه آذیــن را آوردنــد ســلول 1۶ کــه ســمت راســت 
ــه از  ــود ک ــردی ب ــزی گ ــک فل ــه کوچ ــلول ها دریچ ــه س ــاالی در هم ــود. ب ــن ب م
ــش  ــود و جای ــن دریچــه ســلولم خــراب شــده ب ــرون قفــل می شــد. از شــانس م بی
مقــوا چســبانده بودنــد. کســی هــم چنــد بــار مقــوا را باســوزن ســوراخ کــرده بــود. 
از ایــن ســوراخ ها می شــد بیــرون رادیــد. بــه زور بلنــد می شــوم. می لــه ســرم 
ــی  ــذارم. صدای ــه در می گ ــم را ب ــار در، گوش ــی روم کن ــم. م ــودم می کش ــا خ را ب
ــرادر  ــم ب ــار می بین ــن ب ــرای اولی ــما را ب ــم و ش ــگاه می کن ــوراخ ن ــنوم. از س نمی ش
حمیــد. چقــدر جــوان و الغــر یــد. "شــاهرخ" تکیــه زده اســت بــه دیــوار. چشــم بند 
هــم بــه چشــم دارد. شــما تــا شــانه اش هــم نیســتید. چیــزی می گویــد و شــما گــوش 
ــد. برمــی گــردم و دراز می کشــم.  ــادم می مان ــد در ی ــا اب ــر ت ــد. و آن تصاوی می دهی
نوبــت دستشــویی غــروب، از طــرف مــا ســلول ها را می بردنــد. هنــوز بــرادر موســی 

ــد:  ــم. می گوی ــرد. در می زن ــرا نمی ب ــت. م ــان اس نگهب
- صبر کن... 

ــدای  ــود ص ــاز می ش ــد. در ب ــی می آی ــش دمپای ــش خ ــدای خ ــب ص ــر ش آخ
ــت:  شماس

- بیا بیرون.... 
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 اول چشم بند را می زنم. بعد می گویم: 
- به دستم سرم است.. 

می آییــد تــو. ســرم را بــاز می کنیــد. زیــر بغلــم را می گیریــد و کمــک می کنیــد 
ــم  ــم کمک ــتنی ه ــذارم. برگش ــاز بگ ــد در را ب ــم. می گویی ــویی برس ــه دستش ــا ب ت
ــه  ــر می گــردم و در بســته می شــود، تکــه کاغــذی مچال ــه ســلول کــه ب ــد. ب می کنی
شــده تــوی اتاقــم اســت. بــازش می کنــم. یــک جــدول مــورس ریــز اســت. چــراغ 
از روی جــدول معنــی اش  خامــوش نمی شــود. صــدای مــورس را می شــنوم. 

می کنــم: 
-... ر... ف... ی... ق.... 

- رفیق مقاومت... 
ــودم، ایــن جمــالت طنیــن دیگــری داشــت.  ــا "شــاهرخ "ندیــده ب اگــر شــما را ب
امــا می فهمــم کــه ایــن هــم یــک جــور روش گرفتــن اطالعــات اســت. آن 
ــز  ــه چی ــن ک ــم. م ــواب می ده ــا را ج ــد مورس ه ــم. روز بع ــکوت می کن ــب س ش
ــه ام. دو روز بعــد  ــی هــم گفت ــم کــه در بازجوی ــدارم، همان هــا را می گوی ــی ن پنهان
ــد  ــی بع ــد. کم ــلول آورده ان ــن س ــه ای ــی را ب ــم عراق ــد رحی ــر می ده ــا خب مورس ه
از آمــدن رحیــم، صــدای فریــاد از ســلول 1۴ برمــی خیــزد. "شــاهرخ"مرتب بــه در 

می کشــد:  داد  و  می کوبــد 
- کشت.... کشت... 

از ســوراخ در می بینــم کــه می آینــد و رحیــم را بــا ســر خونیــن می برنــد. رحیــم 
کــه ســال ها در زمــان شــاه زندانــی بــوده، بــا آن شــم حیــرت آورش می فهمــد کــه 
ــی قیچــی را کــه "شــاهرخ  ــا اســتفاده از فرصت ــد. ب ــا بازجــو کار می کن "شــاهرخ" ب
ــا دم  ــد. ت ــقیقه اش می کوب ــه ش ــار ب ــد ب ــی دارد و چن ــر م ــته ب ــلولش داش ــوی س "ت
مــرگ مــی رود ومعجــزه آســا نجــات پیــدا می کنــد. اینهــارا ســال ها بعــد می فهمــم. 
در دادگاه هــم می فهمــم گزارش هــای شــاهرخ راهــم کــه از اعضــای گــروه ســهند 

بــود تــوی پاکتــی گذاشــته و ضمیمــه پرونــده ام کرده انــد. 
*

 تازه رحیم را برده اند که در سلول باز می شود: 
- هوشک کیه؟ 

بــرادر زنجانــی اســت. چشــم بند می زنــم. ســر چــوب را می گیــرم و راه می افتــم. 
ــرادر  ــن". ب ــاق پایی ــوی "ات ــم ت ــت. می روی ــراه ماس ــی هم ــم کس ــاس می کن احس
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ــس  ــرزم. ح ــزم. می ل ــم می ری ــه ه ــان ب ــت. ناگه ــاند روی تخ ــرا می نش ــی م زنجان
ــد شــوم کــه  ــم بلن ــار می خواه ــی گــردد. بی اختی ــا برم ــه درد ه ــد. هم ــوع می آی ته
دســتی روی شــانه ام می نشــیند و مــرا می نشــاند. شــمایید بــرادر حمیــد. حتمــاً تمــام 

ــم:  ــی می گوی ــا صــدای لرزان ــرا تحــت نظــر داشــته اید. ب حــرکات م
- سالم... 

با مهربانی جواب می دهید: 
- سالم... پسر خوب... 

ــه راه رفتــن. اززیــر چشــم بند شــلوار نظامــی شــما را می بینــم.  ــد ب شــروع می کنی
ــم تــک تــک حــک می شــود.  ــان در ذهن ــد و کلمــات صدایت ــد و می آیی می روی

- مــا واقعــاً نمی دانســتیم آقــای خامنــه ای ایــن قــدر شــما را دوســت دارد آقــای 
اســدی... حتمــاً اگــر بفهمنــد شــما را تعزیــر کرده ایــم، ناراحــت می شــوند... ولــی 
مشــکل مــا ایــن اســت کــه نمی دانیــم ایــن حرف هــا را کــه دربــاره ایشــان نوشــته اید 
راســت اســت یــا دروغ.... اگــر دروغ باشــد وای بــه حالــت... امــا اگــر راســت باشــد، 

همــه چیــز فــرق می کنــد... 
- به خدا راست است برادر حمید... 

- خــدا...؟ پــس خــدا را می  شناســی... نامــه ای بــرای آقــای خامنــه ای بنویــس. مــا 
بــه ایشــان می دهیــم... اگــر تاییــد کردنــد... 

ســکوت می کنیــد. حتمــاً حــرکات مــرا می پاییــد و منتظــر جوابــم هســتید. 
راســتش خیلــی خوشــحال می شــوم... خیلــی... ســرم را بــه عالمــت موافقــت تــکان 

ــودکار.  ــک خ ــد و ی ــذ می دهی ــته ای کاغ ــم. بس می ده
- نامه را روی برگ جدا می نویسی... 

و می خندید: 
ــی  ــفرهای خارج ــاره س ــم درب ــد ه ــی... بع ــه نمی نویس ــا ک ــه از نوازش ه - البت
ــم.  ــن" برگردان ــه "پایی ــو را ب ــد ت ــم نمی خواه ــاً دل ــن واقع ــو. م ــه م ــو ب ــس. م بنوی
آســتینم را می گیریــد و بلنــدم کمــی کنیــد. تــا "اتــاق بــاال" می آییــد. بــا مهربانــی 

بــه پشــتم می زنیــد: 
- نامه را که نوشتی در بزن... 

 نامــه ای بــرای آقــای خامنــه ای می نویســم و می دهــم. بعــد کــه می خواهــم بــروم 
ســراغ ســفرهای خارجــی، بی اختیــار می گویــم: 

- واق... واق... 
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ــا واق واق  ــته ای را ب ــر نوش ــه ه ــد ک ــرادر حمی ــت ب ــل شماس ــتور العم ــن دس ای
ــم.  ــتن می کن ــه نوش ــروع ب ــدم و ش ــودم می خن ــی خ ــه بدبخت ــم. ب ــروع کن ش

**
ــه  ــم. اول ب ــل حرکــت کردی ــه طــرف کاب ــا منصــور تاراجــی ب زمســتان 1358 ب
دهلــی نــو رفتیــم تــا از ســفارت افغانســتان ویــزا بگیریــم. بــه یــاد اولیــن ســفر خــارج 
ــه ســفارت افغانســتان شــدیم.  ــم. روز بعــد روان ــل "آشــوکا" رفتی ــه هت از کشــورم ب
ــه ســفارت  ــل ســفارت در صــف درازی منتظــر ورودب خبرنگارهــای خارجــی مقاب
وگرفتــن ویــزا بــرای رفتــن بــه کابــل بودنــد. بعــد از ورود ارتــش شــوروی، برکناری 
و اعــدام محمــد امیــن و روی کار آمــدن حــزب پرچــم بــه رهبــری ببــرک کارمــل، 
ــاق  ــل ات ــم داخ ــگاری ه ــر خبرن ــود. ه ــده ب ــتان نش ــگاری وارد افغانس ــچ خبرن هی
ــه...  ــود: " ن ــه ب ــک کلم ــی گشــت. جــواب ی ــی برم ــا دســت خال ســفیر می شــد، ب
ــود،  ــه مــردی ب ــز ســفیر کــه عاقل ــو می ــان جل ــا اطمین ــا شــد. ب ــت م "و ســرانجام نوب
ایســتادیم. مــن خــودم را معرفــی کــردم: نماینــده حــزب و خبرنــگار روزنامــه مــردم. 
منصــور هــم تاکیــد کــرد حزبــی نیســت و فقــط از طــرف روزنامــه اطالعــات بــرای 
تهیــه گــزارش آمــده اســت. تــا پایــان ســفر هــم همیــن روش معرفــی ادامــه یافــت. 
ــش  ــه کاغذ های ــی ب ــت. نگاه ــان نگرف ــل م ــاًل تحوی ــار، اص ــالف انتظ ــفیربر خ س
ــاهد  ــی ش ــیار جوان ــد بس ــد بلن ــر ق ــدت، پس ــام م ــه... "در تم ــت: " ن ــت و گف انداخ
ــاق ســفیر را  ــزان ات ــب و لوچــه آوی ــا ل ــا کــه ب ــال م ــه دنب ــود. ب ــا ب گفت و گــوی م
تــرک کردیــم، آمــد. در راهــرو خــودش را بــه مــا رســاند. مــرا در آغــوش گرفــت و 
ســخت بوســید. بــا منصــور هــم احوالپرســی گرمــی کــرد. معلــوم شــد آن جــوان کــه 
نامــش را از خاطــر بــرده ام، از کادرهــای حــزب "پرچــم" اســت و بــر کارهــای ســفیر 
کــه از "خلقــی" هاســت و هنــوز عــوض نشــده، نظــارت دارد. جــوان بــه مــا گفــت 
صبــر کنیــد. خــودش داخــل اتــاق ســفیر شــد. بعــد از مدتــی برگشــت و صدایمــان 
ــاق  ــا ســفیر مشــاجره کــرده اســت. وارد ات زد. آشــفته می نمــود بعــدا گفــت کــه ب
ــا  ــز ســفیر گذاشــت. او هــم ب شــدیم. آن جــوان پاســپورت ها را گرفــت و روی می
ــم. از  ــرون آمدی ــم و بی ــی کردی ــزا زد. خداحافظ ــر وی ــان مه ــام رویش ــی تم بی میل
کنــار صــف خبرنــگاران گذشــتیم. پاســپورت ها را نشــان می دادیــم. باصــدای بلنــد 

ــم:  ــی گفتی ــم وم می خندیدی
- ویزا، ویزا.. 

 تــازه بــه خیابــان رســیده بودیــم کــه جــوان افغانــی دوان دوان آمــد و بــا اصــرار مــا 
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را بــرای شــام بــه خانــه اش دعــوت کــرد. افغانــی جــوان شــب بــه دنبالمــان آمــد. بــه 
خانــه او در محلــه فقیــر نشــین دهلــی رفتیــم. جایــی کــه مغازه هــا و خانه هــا بــا نــور 
چــراغ زنبــوری روشــن بــود و تــا هتــل مجلــل آشــوکا کــه بــا بهتریــن هتل هــای دنیــا 
ــی جــوان کــه او  ــه داشــت. همســر افغان ــم ســاعت فاصل ــد، فقــط نی ــری می کن براب
هــم از کادرهــای حزبــی بــود، بــا چــادر ســفید یکــی دوبــار آمــد و برایمــان چــای و 
غــذا آورد، زیــر لــب ســالمی گفــت و رفــت. غــذا آبگوشــت بزبــاش بــود. در طــول 
شــب اولیــن اطالعــات را از وضــع جدیــد افغانســتان گرفتیــم. اطالعاتــی کــه از آن 

بــه بعــد ماننــد یــک اعالمیــه حزبــی، مرتــب برایمــان تکــرار شــد: 
بــه  شــوروی  رفقــای  بوده انــد.  غــرب  مامــور-   – "اجنــت"  خلقی هــا   --  

شــده اند.  کشــور  ایــن  وارد  افغانســتان  ملــت  و  حــزب  درخواســت 
ــات حــزب  ــن نظری ــی عی ــم. جــوان افغان ــران هــم حــرف زدی ــاره اوضــاع ای درب
ــرام تمــام از  ــا احت ــوری و طبــری می آمــد، ب ــام کیان را تکــرار می کــرد و هــر جــا ن
آن هــا یــاد می کــرد. او هــم ماننــد همــه پرچمی هــا از عضــو عــادی گرفتــه تــا رئیــس 
جمهــور عاشــق حــزب بودنــد و کیانــوری و طبــری را مثــل بــت می پرســتیدند. روز 
بعــد بــه طــرف کابــل پــرواز کردیــم. مســافران هــم افغانــی بودنــد. غیــر از مــا دو نفــر 
و یــک زن و مــرد خبرنــگار خارجــی کــه از قضــا از تهــران می شناختمشــان. آن هــا 
بــا خوشــحالی برایــم تعریــف کردنــد کــه بــه کنســول افغانســتان در بمبئــی پــول داده 
ــا وارد  ــگاران دنی ــن خبرن ــوان اولی ــه عن ــه ب ــد ک ــحال بودن ــد. خوش ــزا گرفته ان و وی

ــوند.  ــل می ش کاب
هواپیمــا از فــراز کوه هــای پــر بــرف می گذشــت و مــن ایــن احســاس را داشــتم 
ــن  ــه ای ــم ک ــان کن ــس را پنه ــن ح ــتم ای ــم. نمی توانس ــرواز می کن ــران پ ــه در ای ک
ــا در  ــی هواپیم ــت. وقت ــوده اس ــران ب ــه ای ــق ب ــش متعل ــال پی ــد س ــا ص ــرزمین ت س
فــرودگاه قدیمــی کابــل نشســت، بیــش از هــر چیــز باندهــای پهــن ســرخ جلــب نظــر 
ــتقبال  ــات اس ــا هی ــم، ب ــن آمدی ــه پایی ــا ک ــی. از پله ه ــای روس ــرد و تانک ه می ک
کننــده روبــرو شــدیم: اســداله کشــتنمد ســردبیر روزنامــه "حقیقــت انقــالب ثــور" 
ــی.  ــد کادر حزب ــگ و چن ــر فرهن ــاون وزی ــود، مع ــر هــم ب ــرادر نخســت وزی کــه ب
بــاز هــم مــن خــودم را نماینــده حــزب و خبرنــگار مــردم معرفــی کــردم و منصــور 
گفــت کــه اصــاًل حزبــی نیســت و خبرنــگار روزنامــه اطالعــات اســت. مســتقبلین مرا 
ســخت در آغــوش گرفتنــد و بوســیدند و بــا منصــور دســت دادنــد. وقتــی بــه طــرف 
ــت،  ــان می انداخ ــک خراس ــای کوچ ــاد فرودگاه ــرا ی ــه م ــرودگاه ک ــاختمان ف س
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ــم.  ــگار خارجــی را گفت ــن خبرن ــزا گرفت ــرای کشــتنمد ماجــرای وی ــم ب می رفتی
ــال چمدان هــای مــا می گشــتند  در ســالن قدیمــی فــرودگاه باربر هــا داشــتند، دنب
ــد دقیقــه بعــد  ــد و چن ــه طرفــی رفتن ــگار را صــدا کــرد. ب کــه بلندگــو آن دو خبرن
ــد، تحــت الحفــظ  ــه دســت دارن ــی کــه چمــدان ب ــا تعجــب و در حال ــدم کــه ب دی
بــه طــرف هواپیمــا بــرده می شــوند کــه برگردنــد. هنــوز وقتــی بــه آن صحنــه فکــر 
ــا  ــوژی ت ــم ایدئول ــتر می فهم ــیند و بیش ــانی ام می نش ــر پیش ــرم ب ــرق ش ــم ع می کن

ــد.  ــوذ می کن ــان نف ــود انس ــای وج کج
*

ــگاران  ــن خبرن ــی اولی ــور تاراج ــن و منص ــتانی م ــی زمس ــک روز آفتاب ــر ی ظه
ــی دو  ــای روس ــم. تانک ه ــل می رفتی ــرف کاب ــل بط ــا اتومبی ــه ب ــم ک ــان بودی جه
ــه هتــل قدیمــی "کابــل" بردنــد. درســت  طــرف جــاده صــف بســته بودنــد. مــا را ب
ــر و  ــا دو نف ــر از م ــل غی ــل دارد. در هت ــت کام ــد امنی ــودو می گفتن ــهر ب ــط ش وس
ــان ســال سوئیســی و نماینــده  ــم می ــود: خان روس هــا، فقــط یــک خارجــی دیگــر ب
ــه هتــل آمــد. یــک مسلســل کالشــینکف  صلیــب ســرخ جهانــی. شــب کشــتنمد ب

ــت:  ــت. گف ــانه اش داش روی ش
- شب ها ناآرامی وزد وخوردآغاز می شود. 

ــدازی  ــدای تیران ــام ص ــول ش ــد. در ط ــدازی بلندش ــدای تیران ــم ص ــی بعده  کم
بیشــتر و بیشــتر می شــد. کشــتنمد، شــامش را خــورده و نخــورده بلندشــد تــا بــرود. 
از او خواســتم قبــل از رفتــن مــرا بــرای تمــاس بــا تهــران بــه تلفــن خانــه هتــل ببــرد. 

کشــتنمد در راه برایــم گفــت: 
ــه دوش  ــلحه ب ــب ها اس ــند، ش ــته باش ــر کاری داش ــی، روز ه ــای حزب - کادره

ــد.  ــان می رون ــه خیاب ــالب ب ــد انق ــا ض ــه ب ــرای مقابل ــد و ب می گیرن
ــت. کشــتنمد  ــل رف ــرق هت ــدازی شــدید شــد و ب ــع صــدای تیران ــن موق  در همی
ــا هــم  مــرا گرفــت و روی زمیــن انداخــت. آن قــدر صبــر کردیــم تــا بــرق آمــد. ب
ــه جــوان مســئول تلفــن معرفــی کــرد. او مثــل  ــم. کشــتنمد مــرا ب ــه رفتی ــه تلفنخان ب
همــه حزبی هــای افغانــی از هــر دو جنــاح مــرا ســخت در آغــوش گرفــت و بوســید. 

گفتــم: 
- می خواهم با ایران تماس بگیرم... 

کمی با دستگاه ور رفت و با   همان لهجه شیرین افغانی گفت: 
- نمی شود، باید یک ساعت صبر کنید... 
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- باشد، من یک ساعت دیگر برمی گردم... 
ــر  ــت. ه ــد می رف ــم و برگشــتیم. کشــتنمد بای شــماره را دادم. خداحافظــی کردی

ــود. می گفــت:  ــده ب ــروم بی فای ــن اصــرار کــردم، همراهــش ب ــم م ــدر ه چق
- خطرناک است... شب ها ضد انقالب از النه بیرون می آید... 

کشتنمد رفت. به طرف اتاقم حرکت کردم. شنیدم کسی صدایم می زند: 
-رفیق... رفیق... 

برگشــتم.   همــان جــوان مســئول تلفــن بــود. مــرا همــراه خــودش بــرد. معلــوم شــد 
ــران را گرفــت. همســرم در  ــه تلفــن ای ــرود. بالفاصل ــا کشــتنمد ب ــه ت ــه می گرفت بهان
ــی  ــت، جــوان افغان ــان صحب ــد از پای ــل همیشــه نگــران. بع ــود ومث ــه دوســتی ب خان
ــه درد دل کــرد. اصــرار داشــت حرف هــا یــش را  برایــم چــای ریخــت و شــروع ب
بــه رهبــری حــزب مخصوصــاً رفقــا کیانــوری و طبــری برســانم. او عضــو جنــاح بــر 
کنــار شــده خلــق بــود و بــه تعریــف آن روزهــای مــا "مائوئیســت". می گفــت کــه 
محمــد امیــن "اجنــت" آمریــکا نبــود. او یــک کمونیســت واقعــی بــود. پرچمی هــا 
نماینــده خــرده بورژوازی انــد وچــون پایــگاه مردمــی ندارنــد، ارتــش شــوروی را بــه 
افغانســتان کشــانده اند. ایــن کار ســبب نابــودی حــزب می شــود. در مــورد حکومــت 
ایــران هــم اعتقــاد داشــت کــه انقالبــی نیســت، حکومتــی مذهبــی و ارتجاعی اســت. 
در هــر دو مــورد بــا دیــدگاه آن روزم بــا آن افغانــی خلقــی مخالــف بــودم، امــا ابــراز 

نکــردم. بعــد از ســاعتی همدیگــر را در آغــوش کشــیدیم و برگشــتم. 
*

ــی  ــور امنیت ــم، دو مام ــرون آمدی ــل بی ــا ازهت ــم. ت ــهر رفتی ــدار ش ــه دی ــد ب روز بع
ــیاه و  ــلوار س ــت و ش ــا ک ــی فیلم ه ــوران امنیت ــن مام ــدند. عی ــان ش ــی همراهم افغان
عینــک بــزرگ آفتابــی داشــتند. بــا اصــرار از آن هــا خواســتیم بــا مــا نیاینــد. همــراه 
آن هــا همــه جــا تابلــو بودیــم. ســرانجام پذیرفتنــد و قــرار شــد از خیلــی دور مراقــب 
باشــند. وارد شــهر شــدیم. از کنــار رودخانــه ای بــی آب بنــام دریا، گذشــتیم. مســجد 
"شــاه دو شمشــیر" - حضــرت علــی- را رد کردیــم و به بــازار قدیمی کهنــه و کثیف 
ــاده  ــوان در شــهرهای خیلــی دور افت ــازار را فقــط می ت ــر ایــن ب شــهر رســیدیم. نظی
ــتیم و  ــی هس ــم ایران ــدیم. می گفتی ــا می ش ــد. وارد مغازه ه ــان دی ــک خراس و کوچ
همــه در هــا بــه رویمــان بــاز می شــد. می خواســتیم در قالــب ســوال و احــوال پرســی 
نظــر مــردم را دربــاره ورود نیروهــای شــوروی بدانیــم، امــا ســکوت بــود. کســی لــب 
از لــب بــاز نکــرد. تقریبــا در همــه مغازه هــا عکــس گوگــوش بــه دیــوار بــود. یکــی 
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ــد  ــر مجی ــم. دکت ــدار رســمی خــود رفتی ــن دی ــه اولی ــد برگشــتیم و ب دو ســاعت بع
ــرف زدن  ــت ح ــود. وق ــی ب ــی ماب ــد و فرنگ ــد بلن ــی ق ــگ، افغان ــربلندوزیر فرهن س
ــی اش را  ــت ایتالیای ــوش دوخ ــای خ ــت و کفش ه ــز می گذاش ــش را روی می پا های
ــا منصــور   همــان حرف هــای رســمی را زد. کمــی  بــه رخ می کشــید. در مصاحبــه ب
ــا  دربــاره تاریــخ و ادبیــات افغانســتان گفــت. از او خواســتیم ترتیــب مصاحبــه مــا ب
ببــرک کارمــل و نجیــب اهلل و دیــدار از زنــدان "پــل چرخــی" رابدهــد. دو مــورد اول 

را قــول داد و ســومی را گفــت: 
- فقط در اختیار رفیق کارمل است... 

برگشــتیم. در شــهر بیــش از همــه کیوســک های تلفــن و خــط کشــی های 
خیابان هــا و تیرهــای چــراغ بــرق خودنمایــی می کــرد. همــه این هــا را ماننــد 
ــن  ــد امی ــد محم ــد، می گفتن ــره در آورده بودن ــرخ تی ــگ س ــه رن ــی ب ادارات دولت
ــته  ــتی میدانس ــالب کمونیس ــروزی انق ــانه پی ــوده و آن را نش ــرخ ب ــگ س ــق رن عاش
اســت. کابــل فقــط یــک ســینما داشــت کهنــه و فیلــم "قیصــر" را نمایــش مــی داد. در 
خیابان هــا اغلــب زن هــا روبنــده داشــتند، تنهــا در اطــراف دانشــگاه نیمــه بــاز کابــل و 
ــان اندکــی بی حجــاب دیــده می شــدند. در یــک بانــک منصــور  ادارات دولتــی زن
کوشــید، ســر حــرف را بــا دختــر متصــدی باجــه بــاز کنــد و دختــر بــه جــای جــواب 

فقــط خندیــد. 
بعــد از ناهــار، مــن بــا کشــتنمد بــه دفتــر روزنامــه حقیقــت انقــالب ثــور رفتــم و 
ــه  ــه ســفارت ایــران تــا حضــور خــودش را علنــی کنــد. او تجرب منصــور تاراجــی ب

ــع می کــرد.  ــون دف ــم اکن ــده را از ه ــی داشــت و خطــر آین کاف
ــوان ســردبیر  ــه عن ــود و کشــتنمد ب ــاق کوچکــی ب ــه در حقیقــت ات ــر روزنام دفت
کارش چــاپ اخبــار و اعالمیه هــای رســمی حزبــی. ســاعتی بــا هــم حــرف زدیــم. 
ــی را  ــه نویس ــه ام در کار روزنام ــود، تجرب ــوان ب ــی ج ــه خیل ــه او ک ــردم ب ــعی ک س

منتقــل کنــم. 
* 

شــب، ســر میــز شــام بحــث بیــن زن سوئیســی، منصــور تاراجــی و مــن د رگرفــت. 
هــر دوآن هــا مخالــف حضــور شــوروی بودنــد. زن سوئیســی می گفــت بــه او اجــازه 
ــه  ــن میان ــه گارس ــدم ک ــه ش ــث متوج ــن بح ــد. در بی ــا را نداده ان ــد از زندان ه بازدی
ــه دقــت متوجــه مــن اســت. آن شــب  ــه حرف هــای مــا گــوش می کنــد و ب ســال ب
میــل مشــروب نداشــتم و بــر خــالف دو نفــر دیگــر نوشــابه غیــر الکــی همــراه غذایم 
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ــد  ــود کشــتنمد بیای ــرار ب ــم. ق می خــوردم. بعــد از شــام، همــراه دو نفــر دیگــر نرفت
وشــماره جدیــد روزنامــه را بیــاورد. مــرد افغانــی آمــد. در حــال جمــع کــردن میــز، 

بــه مــن ســالم گفــت. جوابــش را دادم. از مــن پرســید: 
- ایرانی؟ 

گفتم: 
- بله.. 

- به ایران برمی گردی...؟ 
- بله... 

اطرافــش را نــگاه کــرد. بــه بهانــه جابجــا کــردن بشــقابم چیــزی زیرآن گذاشــت و 
رفــت. بشــقاب را برداشــتم، یــک عکــس کوچــک آیــت اهلل خمینــی بــود و اعالمیــه 
ــالمی  ــرزمین اس ــار از س ــردن کف ــرون ک ــا بی ــت ت ــه می گف ــی ک ــن افغان مجاهدی

افغانســتان خواهنــد جنگیــد. آتشــی بــود کــه در زیــر خاکســتر شــعله مــی زد. 
*

روز بعــد بــه دیــدار نجیــب اهلل رفتیــم. آن مردبلنــد قامــت را، شــیرین ســخن، ســاده 
ــه  ــل ب ــار اتومبی ــا کن ــر فرهنــگ ت ــر خــالف وزی ــم. ب ــی نجیــب یافت ــه تمــام معن و ب
ــا  ــی را زد کــه ب ــی حرف های ــه پرســش ها را داد. حت ــد. جــواب هم ــتقبالمان آم اس
دیــدگاه آن روز مــن نبایــد مــی زد. از جملــه گفــت 1/5 میلیــون نفــر در جنگ هــای 
داخلــی افغانســتان کشــته شــده اند. وقتــی بــه ایــران برگشــتیم همیــن جملــه او جملــه 

تیتــر اول مصاحبــه منصــور و روزنامــه اطالعــات شــد. 
خود را ناچار به مداخله دیدم. به شوخی گفتم: 

- داری اسرار حزبی را فاش می کنی. 
و او گفت: 

- با برادر هایم حرف می زنم... 
در حضــور مــا تلفــن زد، اجــازه مصاحبــه بــا ببــرک کارمــل و دیــدار از زنــدان پل 
چرخــی را هــم گرفــت. مــرگ هولنــاک آن پشــتوی بلنــد بــاال کــه عاشــق انقــالب 
و ایــران و میهنــش بــود توســط طالبــان و جســد مثلــه شــده اش بــر دار، همیشــه قلــب 
ــد  ــی آورد، بلن ــری را م ــوری و طب ــام کیان ــی ن ــم وقت ــی آورد. او ه ــه درد م ــرا ب م
می شــد و ماننــد دیگــر مقامــات افغانــی عبــارات کلیشــه ای دربــاره محمــد امیــن و 

ــای شــوروی را تکــرار می کــرد.  ورود نیروه
*



نامه هائی به شکنجه گرم 30۶

فــردای آن دیــدار، نجیــب اهلل جیــپ مخصوصــی بــرای مــا فرســتاد. راننــده جیــپ 
مجــوز بازدیــد از زنــدان را داشــت. از شــهر خــارج شــدیم. کوه هــای بلنــد پــر بــرف 
ــاعتی  ــخ زده س ــت ی ــان دش ــی می ــک قدیم ــاده باری ــتیم. از ج ــر گذاش ــت س را پش
راندیــم. چندپســت بازرســی شــوروی را پشــت سرگذاشــتم تا ســواد زنــدان معروف 
و مخــوف پــل چرخــی از دور پیــدا شــد. بعد هــا وقتــی از اویــن مــرا بــه زندان هــای 
ــادم. ســرانجام وارد  ــاد آن منظــره می افت ــد ی ــزل حصــار می بردن ــا ق ــی شــهر ی رجای
یــک جــاده فرعــی خاکــی شــدیم. از دروازه ای قــرون وســطایی گذشــتیم و مقابــل 
ــخت در  ــرا س ــود. م ــان ب ــدان منتظرم ــس زن ــوان رئی ــروان ج ــتادیم. س ــدان ایس زن
آغــوش کشــید، بــا منصــور دســت داد. مــا را بــه دفتــرش بــرد. دفتــر زنــدان بــه یــک 
ــا وزرای  ســنگر بیشــتر شــبیه بــود. وقتــی مجــوز را دیــد و مــا گفتیــم می خواهیــم ب
محمــد امیــن دیــدار و مصاحبــه کنیــم، کمــی تردیــد کــرد. بعــد تلفــن را برداشــت و 
تــا از خــود نجیــب اهلل دســتور نگرفــت، بــاور نکــرد کــه چنیــن اجــازه ای بــه کســانی 

داده شــده باشــد. 
مــا اولیــن و شــاید آخریــن خبرنگارانــی بودیــم کــه از زنــدان پــل چرخــی دیــدن 
ــرون  ــر بی ــن از دفت ــم. منصــور ســرگرم پرســیدن ســوال های خــودش شــد. م کردی
آمــدم و خــود را در مقابــل راهروهایــی یافتــم. شــبیه ان هــا را فقــط در فیلم هــا دیــده 
بــودم. در دو ســوی راهرو هــا ســوراخ هایی بــود. جلــو رفتــم. جلــوی ســوراخ هائی 
ــود. پتو هــا را کــه  ــده ای آویــزان ب کوتاه تــر از قــد یــک انســان معمولــی، پتــوی ژن
ــدی گــرد چــراغ گردســوز نشســته و خــود را  ــر را می دی ــد نف ــی زدی، چن ــار م کن
در پتوهــای ســیاه پیچیده اند.انتهــای راهــرو دری آهنــی بــه حیاطــی گــرد و خاکــی 
بــاز می شــد. اگــر حوضــی هــم داشــت بــه کمیتــه مشــترک شــباهت پیــدا می کــرد. 
در حیــاط گربه هــا می دویدنــد. موشــی از دیــوار بــاال می رفــت و بــوی نفــرت آور 

مدفــوع آدمــی همــه جــا را پــر کــرده بــود. 
 بــا حــال خــراب بــه دفتــر برگشــتم. مصاحبــه منصــور تمام شــده بــود. ما خواســتار 
دیــدن وزرای امیــن شــدیم. افســر جــوان پرچمــی بیــرون رفــت. چنــد دقیقــه بعــد تــو 
آمــد و در پــی او 12 وزیــر ســابق کــه حــاال بــه عنــوان جاســوس آمریــکا در زنــدان 
ــن  ــه ت ــی ب ــنتی افغان ــای س ــه لباس ه ــتند. هم ــدند و نشس ــک وارد ش ــد، یکای بودن
داشــتند، بســیار جــوان و بســیار تمیــز بودنــد. مــرا بــه یــاد بچه هــای ســازمان جوانــان 
ــد.  ــظ آوردن ــای داغ غلی ــن چ ــای بلوری ــان در لیوان ه ــد. برایش ــزب می انداختن ح
یکایــک لیوان هــا را بــا تعجــب برداشــتند و بــه هــم نــگاه کردنــد. رئیــس زنــدان مــا 
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را معرفــی کــرد. وقتــی شــنیدند مــن خبرنــگارم روزنامــه ارگان حزبــم، غــرق شــور 
و نشــاط شــدند. بعضی هایشــان آمدنــد و مــرا بوســیدند. دو ســاعت بــا آن هــا حــرف 
زدیــم. اصــاًل نمی دانســتند چــه اتفاقــی افتــاده اســت. می گفتنــد کــه ناگهــان آن هــا 
ــا کــرده  ــد آمریــکا کودت ــد. فکــر می کردن ــدان آورده ان ــه زن را دســتگیر کــرده و ب
اســت. وقتــی شــنیدند شــوروی ها آمده انــد و ببــرک کارمــل رئیــس جمهــور اســت، 
فریــاد تعجبشــان بلنــد شــد. وقتــی شــنیدند اتهامشــان جاسوســی آمریکاســت، واقعــاً 
ــا شــدت و حــرارت یــک افغانــی متعصــب  داغ کردنــد. همــه آن هــا می گفتنــد و ب

می گفتنــد کمونیســت هســتند، بــه شــوروی اعتقــاد دارنــد و دشــمن آمریکاینــد. 
ــا مــن دیــده بوســی می کردنــد،  صحنــه خداحافظــی غــم انگیــز بــود، یکایــک ب
ــوری  ــر کیان ــه رفقــای کبی ــا پیامشــان را ب در آغوشــم می فشــردند و می خواســتند ت
و طبــری برســانم و بگویــم آن هــا جاســوس نیســتند. چــه کســی می توانســت پیــش 
بینــی کنــد کــه حامــل ایــن پیــام، ســه ســال بعــد در زنــدان انقــالب دیگــری نــه تنهــا 

بــه جاسوســی شــوروی، بــه جاسوســی انگلســتان هــم »اعتــراف« خواهــد کــرد. 
*

ــکا  ــدان معــروف "ســنت کوئنتیــن" را در سانفرانسیســکوی آمری ســال ها بعــد زن
ــر از  ــار مخوف ت ــزار ب ــن ه ــنت کوئنتی ــم. س ــا رادر یافت ــاوت زندان ه ــدم و تف دی
ــه.  ــن و می ل ــراپا آه ــی س ــود. زندان ــده ام، ب ــن دی ــه م ــران ک ــای ای ــتر زندان ه بیش
خشــونتی بــه رنــگ فلــز. بیرحــم و نفــوذ ناپذیــر. زنــدان افغانــی بــا همــه پــل و زنجیــر 
ــر آن  ــدوی داشــت. گمــان می کــردی هــر لحظــه انســان ب و رطوبتــش خشــونتی ب
غالــب می آیــد. و زندان هــای ایــران در برابــر آن شــقاوت آهنیــن و ایــن خشــونت 

ــد.  ــل می مان ــه هت ــدوی، بیشــتر ب ب
ــن در  ــاه. م ــر ش ــد ظاه ــر محم ــود و در قص ــل ب ــرک کارم ــا بب ــر ب ــدار آخ دی
ســفر هایم بســیاری از قصرهــای بــزرگ جهــان و بعــد از انقــالب قصرهــای ســلطنتی 
ــر می نمــود.  ــا ســخت حقی ــا آن ه ــده ام. قصــر ظاهــر شــاه د رمقایســه ب ــران را دی ای
اتومبیــل مــا در حیــاط، در ســایه تانک هــای روســی و جلــو پله هــا ایســتاد. رئیــس 
حفاظــت قصــر - افســر جوانــی از کادرهــای حــزب پرچــم - بــه اســتقبالمان آمــد. 
از پله هــا بــاال رفتیــم و وارد ســالن پاییــن قصــر شــدیم. افســر جــوان بعــد از معرفــی،   
ــور  ــا منص ــید و ب ــت و بوس ــوش گرف ــخت در آغ ــرا س ــرد: م ــه را ک ــان کار بقی هم

دســت داد. و از مــا خواســت بــاال برویــم. از او پرســیدم: 
- ما را نمی گردی؟ 
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با خجالت گفت: 
- رفیق توده ای را به چه رویی بگردم... شرم می کنم... 

گفتم: 
- این کار درستی نیست... باید همه را بگردی... 

منصور گفت: 
- من توده ای نیستم... 

افسر جوان جواب داد: 
- ایرانی هستید رفیق.. 

منصور گفت: 
- من رفیق نیستم بابا... 

افســر ســرانجام سرســری دســتی بــه ســر تــا پــای ماکشــید. از پائیــن پله هــا، دیدیــم 
ــیک و  ــتری، ش ــلوار خاکس ــت و ش ــد. در ک ــتقبالمان می آی ــه اس ــل ب ــرک کارم بب
آراســته درســت ماننــد یکــی از اعضــای رهبــری حــزب تــوده بــود.   همــان ماجــرای 
ــا وارد شــدیم. بعــد در  ــا م بوســه تکــرار شــد. رئیــس جمهــور افغانســتان ایســتاد ت

ســالن بــزرگ و آفتابگیــر کــه اندکــی مجلــل می نمــود، پشــت میــزی نشســت. 
ــم.  ــای خوردی ــم. چ ــپ زدی ــه گ ــان مصاحب ــد از پای ــرد. بع ــه ک ــور مصاحب منص
ــژه فرســتاد. او  ــام وی ــران پی ــرای رهبــری ای ــود ببــرک کارمــل. ب ســخت امیــدوار ب
ــا دوچرخــه و  ــود. ب ــده ب ــل آم ــه کاب ــا ب ــن از کوه ه ــان حکومــت محمــد امی در زم
ــرده  ــازماندهی ک ــاره س ــم را دوب ــزب پرچ ــت زده و ح ــهر گش ــدل در ش ــاس مب لب
بــود. وقتــی مالقــات رســمی تمــام شــد، داســتان دیــدار بــا وزرای زندانــی را برایــش 
ــری حــزب خواهــم داد.  ــه رفقــای رهب ــزودم کــه مــن پیغــام آن هــا را ب ــم و اف گفت

پرســید: 
- نظر شما چیست؟ 

گفتم: 
ــت هایی  ــتند. کمونیس ــت" نیس ــا "اجن ــتند، ام ــی هس ــا خلق ــن آن ه ــر م ــه نظ - ب

ــد.  تندرون
پرسید: 

- چه کنم؟ 
- بی سر و صدا آزادشان کنید.... 

ــرای رهبــری حــزب فرســتاد. پیامــی  در فکــر فــرو رفــت و پیــام بســیار گرمــی ب
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بســیار دوســتانه هــم بــرای رهبــران ایــران. همدیگــر را بوســیدیم و جــدا شــدیم. ســه 
ــتم، در  ــراف" می نوش ــورت "اعت ــه ص ــتان را ب ــن داس ــخه دوم ای ــه نس ــد ک ــال بع س
وضعیتــی غیــر انســانی کنــار نامــش دشــنام می گذاشــتم. امــا او هــر چــه بــود، مــردی 
شایســته احتــرام بــود. وقتــی حکومتــش ســقوط کــرد، از   همــان کوه هــا کــه آمــده 
بــود بــه شــوروی برگشــت. در مســکو آن قــدر انــدوه خــود را در بــاده ریخــت تــا در 
غربــت تلــخ جــان داد. بعــد از رســیدن بــه ایــران، شــنیدم وزرای محمــد امیــن بی ســر 

ــد.  ــه شــوروی رفته ان و صــدا آزاد شــده اند و ب
*

روز بعــد در فــرودگاه کابــل منتظــر ســوار شــدن بــه هواپیمــا بودیــم تــا بــه مســکو 
برویــم. منصــور می خواســت هــر طــور شــده بــا گرومیکــو مصاحبــه کنــد، مــن هــم 
بــدم نمی آمــد شــوروی را ببینــم. مــردی شــبیه ترکمن هــا ســراغمان آمــد. فارســی 
ــده  ــوروی آم ــای ش ــرف رفق ــت از ط ــی زد. گف ــرف م ــه ح ــا لهج ــا ب ــل، ام را کام

اســت بــرای بدرقــه مــا و بــه هــر کــدام پاکتــی داد. پرســیدیم: 
- چیست؟ 

- هزینه سفر... 
هر دو با هم پاکت ها را پس دادیم. منصور گفت: 

- خرج مرا روزنامه ام داده.. 
من هم گفتم: 

- هزینه سفر مرا هم حزب داده است.. 
و او پاکت هــا را بــا تعجــب گرفــت، دســت ســردی داد و رفــت. در راه بــه 
ــویم... ــر کا. گ. ب. بش ــوق بگی ــود حق ــک ب ــم: نزدی ــم می گفتی ــه ه ــوخی ب ش
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- ننویس... بس است.
و  است  پزشک  تشخیص  حمید.  برادر  نیست  شما  دستور  این 
صدای نگران همسرم. دیروز صبح از پا افتادم. بالفاصله پزشک 

رسید. معاینه های متعدد می گفت:
- هیچ عیب و علت فیزیکی نیست...

همسرم توضیح داد که دوباره برگشته ام به شکنجه گاه و پزشک 
فرانسوی گفت:

- ننویس..
ولی من باید بنویسم. باید تمام کنم. واین نامه شانزدهم است به 

شما ، برادر حمید.
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ــم.  ــده ام. در می زن ــرر ادرار ش ــار تک ــم. دچ ــرده می نویس ــاد ک ــت های ب ــا دس ب
ــه  ــاز ب ــم نی ــم. می گوی ــه را می ده ــود. نام ــر می ش ــن ظاه ــل ج ــل مث ــرادر مرص ب
ــزن  ــم بند ب ــردد. " چش ــر می گ ــی رود و ب ــن. م ــر ک ــد صب ــویی دارم. می گوی دستش
بیــا... "می آیــم بیــرون. چشــم بندم را محکــم می کنــد. ســر چــوب را می دهــد 
ــینم،  ــم بنش ــته باش ــادت داش ــر ع ــی اگ ــی. حت ــت مثلث ــوی توال ــم ت ــتم. می روی دس
نمی توانــم. کارم را می کنــم. صورتــم را چنــد بــار بــا آب خنــک کمیتــه می شــویم. 
خــودم را تــوی آینه هــای فلــزی می بینــم. ریشــم بلنــد شــده اســت. اولیــن بــار اســت 
در زندگــی خــودم را بــا ریــش بلنــد می بینــم. دســت کــه بــه ریش هایــم می کشــم، 
دندان هایــم ُگــر می گیــرد. بــه در می کوبنــد. دیــر کــرده ام. چشــم بند می زنــم 
و بیــرون می آیــم. بــرادر مرصــل چشــم بندم را محکــم می کنــد. بعــد محکــم 

ــرم:  ــوی س ــد ت می زن
- خاک بر سرت نجاست... واستاده می شاشی... 

ــا  ــه م ــی در خان ــال سیاس ــا ژی ــه ب ــم ک ــبی می افت ــاد ش ــم. ی ــاال می آئی ــا ب از پله ه
ــا صــدای  ــه مشــکینی را ب آبجوهــای دســت ســاز را می نوشــیدیم و رســاله آیــت ال

ــود:  ــته ب ــی نوش ــم. جای ــد می خواندی بلن
- اگر مسلمانی ایستاده بر زمین بشاشد، فریاد فرشتگان به آسمان می رود... 

هنــوز نمی دانــم ایســتاده شاشــیدن چقــدر در اســالم مهــم اســت. بعد هــا در اویــن 
ــاد  ــت های ب ــا دس ــتن را ب ــینم و نوش ــیم. می نش ــاال« می رس ــاق ب ــه »ات ــم. ب می فهم

ــم.  کــرده شــروع می کن
*

- بپا.... مامور کا. گ. ب.... 
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ــودی  ــرعت در گ ــه س ــا ب ــرد و م ــرار می ک ــن را تک ــب ای ــی مرت ــور تاراج منص
دری یــا پیــچ کوچــه ای پنــاه می گرفتیــم. مراقــب بودیــم رد "ک. گ. ب" را گــم 
ــه معنــای مســکو: رود ولــگا  کنیــم. شــبی زمســتانی در ســال 1358 بــود. زمســتان ب
ــم.  ــه مســکو رســیده بودی ــد. عصــر ب ــد و مــردم روی آن اســکی می کنن ــخ می زن ی
پاییــن پله هــای هواپیمــا یــک اتومبیــل ســیاه رنــگ تشــریفات منتظرمــان بــود. یــک 
ــه اســتقبالمان آمــد. ســوار اتومبیــل شــدیم  روس تمــام عیــاردر هیئــت دیپلمــات، ب
ــدون بازرســی  ــت و ب ــون دول ــار در عمــرم از پاوی ــن ب ــن و آخری ــرای اولی ــن ب و م
بیــرون آمــدم. اتومبیــل از بولــوار بــزرگ و یــخ زده لنیــن گذشــت و مــا را بــه هتــل 
روســیا رســاند. هتــل مخصــوص میهمانــان. اســتراحت کردیــم و ســر ســاعت 8 شــب 
ســر میــز شــام بــه میزبانمــان پیوســتیم. اوفارســی را تقریبــاً خــوب حــرف مــی زد. در 
کنــار میــز ســه نفــره مــا، میــز بســیار طویلــی بــود. یــک ژنــرال خیلــی پیــر روســی 
ــه ای  ــرد. جمل ــخنرانی می ک ــینه اش، س ــر س ــه ب ــای آویخت ــانی از مدال ه ــا کهکش ب

ــت:  ــان گف ــی داد. میزبانم ــه م ــت و ادام ــاال می انداخ ــی ودکا ب ــت وگیالس می گف
- این تنها ژنرال باقیمانده آذربایجانی از جنگ جهانی دوم است. 

خــوراک مخصــوص زبــان گاو پیچیــده در ژلــه و چنــد اســتکان ودکای معــروف 
روس، تــا نزدیــک صبــح گــرم و ســرخوش نگاهمــان داشــت. منصــور بــه میزبــان 
ــاً از  ــن کار تقریب ــت ای ــم. او گف ــو آمده ای ــا گرومیک ــه ب ــرای مصاحب ــه ب ــت ک گف
ــا ایــن حــال ســعی اش را می کنــد و رفــت. قــرار فــردا را بــرای  محــاالت اســت و ب

دیــدار از کرملیــن و جســد مومیایــی شــده لنیــن گذاشــت. 
ــوران "کا.  ــم مام ــب بودی ــم. مراق ــرون آمدی ــل بی ــم از هت ــا ه ــت، ب ــی او رف وقت
ــاور داشــت دنبالمــان هســتند و مــن فکــر  ــم. منصــور کامــاًل ب گ. ب" را گــم کنی
می کــردم بــاور نــدارم. امــا بی اختیــار خــود را در فضــای فیلم هــای جاسوســی 
ــی  ــش مهم ــرم نق ــه نظ ــت و ب ــیار داش ــرد رواج بس ــگ س ــه دوران جن ــدم ک می دی
ــیدیم.  ــکی رس ــوار پهناورلنینس ــه بول ــرد. ب ــازی ک ــوروی ب ــاد ش ــی اتح در فروپاش
ازدورگنبدهــای کلیســای معــروف ســنت باســیل د رمیــدان ســرخ پیــدا شــد. ایــن 
کلیســا را پوســتنیک پاکولــف بدســتور ایوانــف مخوف ســاخت. وقتــی کار عمارت 
ــم هایش  ــوف چش ــوان مخ ــتور ای ــید، بدس ــان رس ــه پای ــگفت ب ــای ش ــن کلیس ای
ــرای کســی نســازد.  ــد آن ب ــی مانن ــا دیگــر بنائ ــد ت آرشــتکیت نابغــه را کــور کردن
نــه تــزار مخــوف اســت و نــه هنرمنــد بــزرگ. گنبدهــای رنگــی کلیســابه مــزار لنیــن 
می نگرنــد. براندازنــده تزارهــاو آغازگرعصراســتبدادی دیگــری. روســیه هــم ماننــد 
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ایــران زادگاه اســتبداد اســت بــه نــام شــاه بــه نــام شــیخ، بــه نــام دیــن، بــه نــام آزادی، 
بــه نــام خلــق. بــه طــرف میــدان رفتیــم. دو پاســبان کــه تعجــب نگاهمــان می کردنــد. 
ــاکت تر از  ــر و س ــود و عظیم ت ــی ب ــی خال ــرخ، خال ــدان س ــتیم. می ــا گذش از آن ه
آنچــه هســت بــه نظــر می رســید. هیــچ کــس در میــدان نبــود، جــز دختــر و پســری 
کــه یکدیگــر را ســخت عاشــقانه می بوســیدند. می گوینــد حــاال دخترهــای هشــت 

ــند.  ــه 8 دالر می فروش ــدان ب ــان می ــاله روس را در   هم س
ــدای  ــم. ص ــن دیدی ــی را روش ــل چراغ های ــه هت ــر کوچ ــت س ــتیم و درس برگش
ــه ای  ــک فقیران ــه گــوش می رســید. وارد شــدیم. دیســکو ت ــم ب ــک دوری ه موزی
ــه  ــر ب ــر و پس ــد دخت ــک. چن ــار کوچ ــک ب ــزی، ی ــای فل ــی و میزه ــا صندل ــود ب ب
آهنگــی غربــی می رقصیدنــد. ســر میــزی نشســتیم. هیــچ کــس محلمــان نگذاشــت. 
ــار دو آبجــو گرفــت. دختــر روس بســیار زیبایــی می رقصیــد. رفــت و  منصــور از ب
روی پــای پســری نشســت و بــا دســت از او ســیگار خواســت. پســر نداشــت یــا نــداد. 
منصــور از تهــران بــا خــودش یــک کارتــن وینســتون و دو شــلوار نــوی جیــن آورده 

ــت:  ــوی راه می گف ــب ت ــود و مرت ب
- با این ها می شود مثل آب خوردن دخترهای روس را بلند کرد... 

من به شدت مخالفت می کردم و می گفتم: 
- این ها تلقینات امپریالیستی است... 

ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــور ه ــی منص ــد واقع ــم و قص ــنیده هایمان را می گفتی ــر دو ش ه
ببینــد ایــن حرف هــا واقعیــت دارد یــا نــه. دختــر آمــد و از کنــار مــا رد شــد. منصــور 
ــدی زد  ــر ایســتاد. لبخن ــت. دخت ــه طرفــش گرف ــد کــرد و ب پاکــت وینســتون را بلن
ــت.  ــش زد و رف ــی را آت ــش در آورد. یک ــب دامن ــتون از جی ــته وینس ــک بس و ی
ــود،  ــور شــده ب ــدم. منصــور حســابی ب ــاه می خندی ــاه ق ــم مــی زدم و ق مــن روی پای

آبجویــش را می خــورد. 
*

کمــی بعــد بیــرون آمدیــم. متوجــه شــدیم دو جــوان دنبالمــان هســتند. یکیشــان 
خــودش را بــه مــا رســاند و بــا چنــد کلمــه انگلیســی فهمانــد خریــدار دالر اســت. 
ــم  ــرد. گمان ــادآوری می ک ــب ی ــور مرت ــه منص ــود ک ــواردی ب ــم از آن م ــن ه ای
در آن موقــع هــر 100 دالر را بــا 3۶ روبــل در بانک هــای شــوروی تعویــض 
ــل  ــت ۴3 روب ــتانی می خواس ــب زمس ــک ش ــه ی ــی در نیم ــوان روس ــد. ج می کردن
بدهــد و ســرانجام بــر ســر 51 روبــل توافــق شــد. بــه اشــاره اودنبالــش رفتیــم. از جلــو 
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می رفــت. مــا دنبالــش و پســر دوم هــم در فاصلــه دوری از مــا مراقــب بــود. ســرانجام 
ــرود.  جــوان اول در گــودی دری ایســتاد. پول هــا رد و بــدل شــد. او می خواســت ب
منصــور بــا ترســیم بــدن زن در هــوا بــه او فهمانــد دنبــال زن هســتیم. پســرک ناگهــان 

ــاً داد زد:  وحشــت زده شــد و تقریب
- نو... نو... نو... 

و گریخت. 
*

صبــح روز بعــد بــه مقبــره لنیــن رفتیــم. صفــی بســیار طوالنــی طبــق معمــول برابــر 
ــی از    ــان دادن کارت ــا نش ــرد و ب ــف ب ــوی ص ــه جل ــا را ب ــان م ــود. همراهم ــره ب مقب
ــه بیشــتر  ــد ثانی ــن، چن ــر لنی ــا از براب ــور م همــان اول صــف وارد شــدیم. تمامــی عب
ــای  ــدان فیلم ه ــا در زن ــت. بعد ه ــن برنیانگیخ ــی در م ــچ حس ــید و هی ــول نکش ط
پاییــن کشــیدن مجســمه هایش را دیــدم. در غربــت فیلــم مســتندی از تمیــز کــردن 

ــادم آمــد و از خــود پرســیدم:  ــه ی ــی اش را تماشــا کــردم، آن لحظــه ب مومیای
ــر شیشــه ضــد  ــده زی ــی خوابی ــن قدیســی مومیای - راســتی چــه تفــاوت اســت بی
گلولــه خوابیــده و قدیســی خفتــه در گنبــد و بــارگاه؟ از آنجــا بــه اتــاق لنیــن در کاخ 
کرملیــن رفتیــم. از دروازه ای قــرون وســطایی گذشــتیم. از اتــاق لنیــن دیــدن کردیــم 

و بیــرون آمدیــم. 
ــه بالشــوی تئا تــر رفتیــم. در اتــاق رخــت کــن مــردان و  ــا   همــان روش ب شــب، ب
زنــان پالتوهــای پوســت گــران قیمــت را بــه مســئول رخــت کــن می ســپردند. مــردان 
در لبــاس رســمی، بــازوی برهنــه زنــان نیمــه عریــان رامــی گرفتنــد و بــه داخل ســالن 
می رفتنــد. ســالن بــزرگ در عطــر شــناور بــودو بیشــتر زمانــه تولســتوی رادر جنــگ 
و صلــح تولســتوی تداعــی می کــرد، تــا زمــان رفیــق برژنــف را. مــارا، ردیــف اول و 
در بهتریــن جا هــا نشــاندند. اجــرای حیــرت آوری از دن کیشــوت را دیدیــم. وایــن 

زیبا ترین خاطره ام از دیدار اول شوروی است.  
ــن  ــا اولی ــا ب ــه رســید و م ــا مصاحب ــی مخالفــت گرومیکــو ب ــر قطع ــد، خب روز بع

ــتیم.  ــران برگش ــه ته ــی ب ــق دهل ــرواز از طری پ

*
ــده  ــد از دی ــان بع ــد. رحم ــرم بودن ــران منتظ ــرودگاه ته ــرم در ف ــان و همس رحم

ــت:  ــه گف ــی، بالفاصل بوس
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- از وقتی تورفتی وضعیت خیلی بد تر شده است... 
ــه گزارش هــای شــفاهی ام از ســفر و اوضــاع افغانســتان  ــا اشــتیاق تمــام ب در راه ب
ــدا  ــام داد. بع ــرش انج ــوری در دفت ــش کیان ــه فردای ــبیه کاری ک ــرد، ش ــوش ک گ
ــه آنچــه می گفتــم گــوش داد و حتــی حاضــر  ــاً بی تفــاوت ب ــه ای تقریب آقــای خامن

نشــد پیــام ببــرک کارمــل را بشــنود. 
*

تــا اینجــا را می نویســم و در کمتریــن خطــوط. هیــچ عمــل خالفــی انجــام نــداده ام 
ــم.  ــد. توقــف می کن ــازه همــه را هــم یکــی از باال تریــن مقامــات کشــور می دان و ت
بــا اینکــه خــرد و درهــم شکســته ام، هــراس از شــرح اتفاقــی کــه می توانــد دســتمایه 

پرونــده ســازی شــود، مانــع از نوشــتنم می شــود. 
درافغانســتان بمــا گفتنــد، در حــال تغییــر سفرایشــان در سراســر دنیــا هســتند. آن ها 
ــد  ــت جدی ــف دول ــه مخال ــود و در نتیج ــرده ب ــوب ک ــن منص ــت محمدامی را دول
ــم  ــود. اگــر اشــتباه نکن ــران ب ــت افغانســتان در ته ــا ســفیر وق ــد. یکــی از آن ه بودن
ــود  ــه هــم کــرد ب ــه افغانســتان مصاحب ــا ورود شــوروی ب ــا در مخالفــت ب آن روز ه
و بعــد از برکنــاری بــه کشــورش برنگشــت و بــه غــرب رفــت. در افغانســتان قــرار 
شــد ســفیر جدیــد وقتــی رســید بــا مــن تمــاس بگیــرد. یکــی از روزهــای بهــار 1359 
ــد از اطــالع و  ــود. بع ــد ب ــن شــد. ســفیر جدی ــن تلف ــه م ــردم ب ــه م ــر روزنام در دفت
موافقــت کیانــوری، قــرار مالقــات گذاشــتیم و مــن بــه ســفارت افغانســتان در خیابان 
ــی.  ــای پرچم ــه بچه ه ــپ بقی ــود از تی ــی ب ــیار جوان ــرد بس ــفیر م ــم. س ــتان رفت پاکس
ــار افغانســتان  ــرای انعــکاس اخب ــه مــن برســاند و ب ــار و نشــریات را ب قــرار شــد اخب
رابطــه مداومــی داشــته باشــیم. بــار دوم قبــل از رفتــن بــه ســفارت افغانســتان، طبــق 

ــان گذاشــتم و پرســیدم:  ــوری را در جری معمــول کیان
- آیا کاری، پیامی ندارد؟ 

او گفت: 
ــا  ــی از م ــا یک ــدار ب ــرای دی ــراری ب ــود ق ــر می ش ــن، اگ ــت ک ــا صحب ــا آن ه - ب

ــد...  بگذارن
ــرا در  ــات را می دهــد و م ــب مالق ــن کاررا کــردم. ســفیرجوان، گفــت ترتی همی
جریــان می گــذارد. در دیــدار ســوم و آخــر، او روز و ســاعتی را تعییــن کــرد. 
قــرار شــد نماینــده حــزب بــه کافــه تریــای پوریــا روبــروی ســینما آزادی، بــرود و 
ســفیر را ببینــد. بــرای اینکــه آن دو نفــر همدیگــر را بشناســند، مــن بایــد در صندلــی 
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کنــاری می نشســتم. کیانــوری، وقتــی از موضــوع مطلــع شــد، حبیــب الــه فروغیــان 
را خواســت و او را در جریــان گذاشــت. بــا فروغیــان کــه اولیــن و آخریــن بــار بــود 

ــتیم.  ــرار گذاش ــدم، ق او را می دی
ــی در  ــک صندل ــدم. ی ــا ش ــای پوری ــرار وارد تری ــل از ق ــی قب ــود، کم روز موع
گوشــه دنجــی انتخــاب کــردم. نشســتم و روزنامــه ام را بــاز کــردم. فروغیــان درســت 
بــه موقــع رســید و روی صندلــی میــز کنــاری مــن نشســت. اندکــی بعــد ســفیر هــم 
ــد و ســرگرم گفت و گویــی شــدند. مــن یــک کلمــه اش  ــا هــم دســت دادن آمــد. ب
را هــم نشــنیدم. وظیفــه ام را انجــام داده بــودم. صــورت حســاب خواســتم تــا بــروم. 
ــه  ــم ب ــا شــد. خیلــی آشــنا می نمــود. ذهن ــم، مــردی وارد تری ــول را پرداخت ــی پ وقت
ســرعت جرقــه زد. اورا در کمیتــه مشــترک دیــده بــودم. او تریــا را بــه دقــت از نظــر 
ــش  ــد بخ ــه می ش ــان گفت ــت. در آن زم ــری برگش ــرد دیگ ــا م ــت و ب ــد، رف گذران
ضــد کمونیســتی ســاواک دســت نخــورده مانــده و بــا ســازمان اطالعاتــی جمهــوری 
اســالمی همــکاری می کنــد. شــکی نبــود ایــن مالقــات را زیــر نظــر دارنــد. نرفتــم و 
صبــر کــردم تــا مالقــات تمــام شــد. ســفیر رفــت و کمــی بعــد فروغیــان برخاســت. 
ــارش رد  ــی از کن ــاد کــردم و وقت ــم. ســرعتم را زی ــا او رفت ــدم ب ــد ق ــه چن ــه فاصل ب
می شــدم، گفتــم کــه تحــت نظــر اســت. دو ســه قــدم بعــد، فروغیــان بــه ســرعت از 
کنــارم گذشــت. چنــد نفــر از عابریــن هــم دنبالــش دویدنــد. بــه ســرعت قدم هایــم 
ــت،  ــاوس و بخارس ــت ط ــان تخ ــع خیاب ــود. در تقاط ــه می ش ــم چ ــا ببین ــزودم ت اف
ــی  ــه شــد، مســافرین را پــس زد و در صندل ــه ســرعت وارد صــف کرای ــان ب فروغی
جلــوی کرایــه آخریــن صندلــی را پــر کــرد. کرایــه بــه حرکــت در آمــده بــود. وقتی 
تعقیــب کننــدگان بــه کرایــه رســیدند و دســتگیره آن را گرفتنــد، امــا دیــر شــده بود. 
مــن هــم یــک تاکســی گرفتــم و در خیابــان بولــوار، تقاطــع ایرانشــهر پیــاده شــدم تــا 
بــه دفتــر نیمــه مخفــی مــردم بــروم و کیانــوری را در جریــان بگــذارم. وقتــی بــه تلفن 
عمومــی رســیدم، متوجــه شــدم   همــان مامــور کمیتــه مشــترک دارد شــماره جایــی 
را می گیــرد. ایســتادم و گــوش دادم. صدایــش را شــنیدم: "فــرار کــرد... "گوشــی را 
گذاشــت و پریشــان و شــتاب زده بیــرون آمــد. مــن بــه دفتــر رفتــم و کیانــوری را در 
جریــان گذاشــتم. امــا قبــاًل فروغیــان او را بــا خبــر کــرده بــود. تمــام ماجــرا ایــن بــود 

و حــاال از نوشــتنش می ترســیدم. و ننوشــتم. 
*

تابســتان 1359، المپیــک مســکو برگــزار می شــد. از آن ســال های دور کــه 
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ــروم  ــه المپیــک ب ــم می خواســت از نزدیــک ب ــازی می کــردم، همیشــه دل ــال ب فوتب
و ایــن فرصــت خوبــی بــود. موضــوع را بــا رحمــان در میــان گذاشــتم. حــاال بیشــتر 
ــم  ــر 1۶ آذر و ه ــه دفت ــم ب ــه ه ــم ک ــوار می دیدی ــینما بول ــل س ــر را د مقاب همدیگ
ــزب دارد  ــخ ح ــتن تاری ــت نوش ــان می گف ــود. رحم ــک ب ــان نزدی ــه رحم ــه خان ب
ــه دفتــر مــردم خواهــد آمــد. چنــد روز بعــد  تمــام می شــود و او بعــد از پایــان آن ب
کیانــوری مــرا صــدا کــرد و گفــت: "ترتیــب ســفر بــه المپیــک داده شــده اســت." و 
قــرار شــده بــود همــراه "نرگــس" خبرنــگار جهــان زنــان و "جمــال" بازیکــن قدیمــی 
ــک  ــم گاکی ــد ه ــم. روز بع ــک بروی ــه المپی ــال ب ــی فوتب ــم مل ــروف تی و بســیار مع
آوانســیان هــم پاســپورت مــرا گرفــت و آمــاده ســفر بــه شــوروی شــدیم. قــرار بــود 
از طریــق دمشــق بــه مســکو برویــم. ســفر مــا مصــادف شــد بــا دســتگیری نظامیــان 
نــوژه و فرودگاه هــای کشــور را بــرای چنــد روز بســتند. در آخریــن لحظــات هــم از 
کمیتــه ملــی المپیــک شــوروی خبــر دادنــد کــه فقــط دو نفــر را می تواننــد بپذیرنــد. 
در نتیجــه تصمیــم گرفتنــد. مــن و خبرنــگار جهــان زنــان بــه ســوریه و از آنجــا بــه 

شــوروی برویــم. 
ــم،  ــرواز کردی ــه مســکو پ ــول پیکــر روســی از دمشــق ب ــا هواپیمــای غ ــی ب  وقت
ــاکا همــه پیــاده  ــود، امــا در الرن ــود. هواپیمــا پــر از مســافر ب المپیــک آغــاز شــده ب
ــی  ــوران امنیت ــاً مام ــا قاعدت ــد. آن ه ــرد تنومن ــه م ــم و س ــر ماندی ــا دو نف ــدند و م ش

ــد.  ــا بودن هواپیم
ــه طــرف باجــه بررســی  ــازه تاســیس مســکو ب ــرودگاه ت ــد ســاعت بعــد در ف چن
ــس  ــو منعک ــز ن ــنگ های قرم ــان روی س ــدای قدم هایم ــم و ص ــپورت می رفتی پاس
ــت پاســپورت ها  ــا دق ــم. او ب ــور دادی ــه مام می شــد. پاســپورت هایمان را در باجــه ب
را نــگاه کــرد و بــه روســی چیــزی گفــت. مــا جــواب دادیــم روســی بلــد نیســتیم. 
ــا  ــت و ب ــن را برداش ــور تلف ــی. مام ــه آلمان ــم ب ــم و همراه ــی گفت ــه انگلیس ــن ب م
جایــی حــرف زد. کمــی بعــد دو نظامــی در لبــاس ارتــش ســرخ آمدنــد. مــا را جــدا 
ــم  ــا پرســیدند چکاره ای ــی از م ــه آلمان ــه انگلیســی و دیگــری ب ــد. یکیشــان ب کردن
ــزب  ــریات ح ــگاران نش ــم: خبرن ــح می دادی ــم توضی ــا ه ــم. م ــه آمده ای ــرای چ و ب
ــم. آن هــا رفتارشــان  ــری المپیــک آمده ای ــرای پوشــش خب ــران هســتیم و ب ــوده ای ت
دوســتانه نبــود، رفتنــد و ســه نفــر در لبــاس کالســیک ماموریــن امنیتــی آمدنــد. بــاز 
هــم از مــا جــدا جــدا   همــان ســواالت را پرســیدند. می خواســتند بداننــد چــرا بعــد از 
شــروع مســابقات آمده ایــم. دعــوت نامــه کمیتــه ملــی المپیــک و مــدارک عضویــت 
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در حــزب را می خواســتند. مــا توضیــح می دادیــم کــه بــه علــت اوضــاع ایــران دیــر 
ــیم. آن  ــته باش ــراه داش ــنادی هم ــته ایم اس ــی نمی توانس ــل امنیت ــه دالی ــم و ب آمده ای
ســه مامــور ســازمان جوانــان حــزب کمونیســت شــوروی، مــا را همــراه خــود بردنــد 
ــی  ــا را بازجوی ــد. رســما از طــرف کا. گ. ب. م ــرد مســن تر دادن ــل ســه م و تحوی
ــا هــم و  ــا لحــن خشــن تــری پرســیدند. مرتــب هــم ب ــد.   همــان ســواالت را ب کردن
ــا  ــود و م ــده ب ــش آم ــکلی پی ــد. مش ــرف می زدن ــی ح ــا جای ــن ب ــیم و تلف ــا بی س ب
ــد  ــدای بلن ــا ص ــم و ب ــده بودی ــی ش ــر دو عصبان ــت. ه ــم چیس ــتیم بفهمی نمی توانس
ــا مــا ایــن طــوری  ــرادر هســتیم و نبایــد ب می گفتیــم مــا نماینــده یکــی از احــزاب ب
رفتــار کنیــد. ســرانجام از مــا خواســتند چمدان هایمــان را بــرای بازرســی بــاز کنیــم. 
مامــور بازرســی چمدان هــا تــک تــک وســایل را بــا حوصلــه ای باورنکردنــی معاینــه 
کــرد. بــه خواســت او دکمــه دوربینــم را چنــد بــار زدم. آن را بــاز کــرد و فیلمــش 
ــش  ــان خیس ــا آب ده ــت ب ــد و خواس ــتم مالی ــه دس ــم را ب ــر ریش را در آورد. خمی
کنــم تــا بصــورت کــف در بیایــد. زیــر چشــمی می دیــدم لباس هــای زیــر همراهــم 
ــان  ــت. پول هایم ــده اس ــرخ ش ــم س ــد و او از خش ــرون می آوردن ــک بی ــک ت را ت
ــد  ــد. بعــد از ســاعتی در محاصــره چن ــا دقــت شــمردند و پــس دادن ــد و ب را گرفتن
ــر  ــا دو نف ــط م ــدیم. فق ــی ش ــوار اتوبوس ــم. س ــی رفتی ــرف در خروج ــه ط ــور ب مام
مســافرش بودیــم. مدتــی طوالنــی ایســتادیم تــا مامــوری آمــد و اتوبــوس حرکــت 
کــرد. نمی دانســتم بــه کجــا می رویــم. وقتــی بــه بولــوار لنینســکی رســیدیم، متوجــه 
ــور  ــتاد. مام ــی ایس ــل بزرگ ــار در هت ــوس کن ــد. اتوب ــهر آورده ان ــه ش ــا را ب ــدم م ش
همــراه، مــا را تحویــل شــخص دیگــری داد. از ســه پســت بازرســی هتــل گذشــتیم 
ــوروی.  ــود در ش ــزب ب ــده ح ــود. نماین ــان ب ــی" منتظرم ــق عل ــوی در "رفی و آن س
ــح  ــان توضی ــد. او برایم ــه ش ــرانجامش چ ــود و س ــه ب ــی اش چ ــم واقع ــم اس نمی دان

داد، چــه اتفاقــی افتــاده بــود: 
- مــا چنــد روز بعــد از شــروع مســابقات و شــبانه رســیده بودیــم. در آن زمــان هــم 
دفا تــر مربــوط بــه میهمانــان را بســته بودنــد و هــم کمیتــه ملــی المپیــک تعطیــل بــود. 
مامــوران امنیتــی هــر جــا دنبــال کســی بــرای تائیــد نــام مــا گشــته بودنــد، موفق نشــده 
بودنــد. بــه ناچــار مــا را بــه روانــه زنــدان کــرده بودنــد تــا بعــد از بازجویــی تکلیــف 
ــرانجام  ــود، س ــدان ب ــه زن ــت ب ــتانه حرک ــوس در آس ــی اتوب ــود. وقت ــن ش ــا روش م
کســی پیــدا شــده و هویــت مــا را تاییــد کــرده بــود. در اتاق هــای شــیک هتــل نفســی 

کشــیدیم و بــرای صــرف غــذا بــه ســالن مجلــل هتــل برگشــتیم. 



321 دقاع از خمینی در قلب شوروی

*
ــه یــک  ــده، المپیــک مســکو ب ــر از فضــای امنیتــی شــدید آشــکار و آزاردهن غی
ــا  ــد ت ــرده بودن ــتند ک ــه می توانس ــر چ ــوروی ها ه ــت. ش ــرافی می مانس ــی اش میهمان
تصویــری باشــکوه از سوسیالیســم بــه نمایــش بگذارنــد. میزهــای غــذا لبالــب بــود. 
انــواع نوشــیدنی و خوردنی هــا را می توانســتی پیــدا کنــی. ده هــا زن و پیــر و جــوان 
ــد، امــا از جایشــان تــکان  ــر لــب آمــاده پذیرایــی بودن ــو و لبخنــد ب در لباس هــای ن
ــچ  ــد. هی ــه زور می آم ــان ب ــی زدی، یکیش ــان م ــی صدایش ــط وقت ــد. فق نمی خوردن
ــان  ــه ن ــدم ک ــه ش ــار متوج ــد ب ــتند. چن ــی نمی دانس ــی زبان ــر از روس ــم غی ــدام ه ک
ــان  ــان پنه ــر لباسش ــد وزی ــر می دارن ــه ب ــاس را مخفیان ــه و کالب ــرغ پخت ــم م و تخ

می کننــد. 
ــی در  ــگار خارج ــا خبرن ــا صد ه ــود، ام ــرده ب ــم ک ــک را تحری ــکا، المپی آمری
ــد. روز هــا  ــه دقــت می پاییدن ــز را ب مســکو حضــور داشــتند و همــه جــا و همــه چی
ــرای  ــی ب ــزارش را تلفن ــب گ ــر ش ــم و آخ ــف می رفت ــابقات مختل ــای مس ــه تماش ب
تهــران می خوانــدم. ســالن تلفــن بســیار بزرگــی در هتــل بــود بــا باجه هــای متعــدد. 
هــر کــس شــماره تلفــن خــود را بــه دختــران بســیار زیبــای تلفنچــی مــی داد. آن هــا 
ــگاران  ــد. خبرن ــه شــمار ها را می گرفتن ــان تســلط داشــتند، بالفاصل ــد زب ــه چن کــه ب
در باجه هــای مختلــف حــرف می زدنــد و گزارش هــای خــود را می فرســتادند. 
قــرار بــود تلفن هــای "احــزاب بــرادر" مجانــی باشــد. وقتــی بــرای اولیــن بــار رفتــم و 
شــماره ام را دادم، احســاس کــردم در رفتــار دختــر روســی تفرعنــی هســت. ســخت 
ــواده. شــب های  ــک خان ــم و عضــو ی ــا کمونیســت بودی ــه م ــن برخــورد. هم ــه م ب
بعــد، در اغلــب دخترهــای تلفنچــی و حتــی گارســن ها ایــن نــگاه از بــاال را دیــدم. 
بــر عکــس مــا جهــان ســومی ها، غربی هــا ســخت مــورد توجــه بودنــد. خبرنــگاران 
خارجــی کــه مــرا از تهــران می شــناختند، می گفتنــد بــازار قــرار و مــدار بــا دخترهای 
روســی هــم داغ اســت. و مــن در درون داغ می کــردم و بــرای اولیــن بــار بــا واقعیــت 

زندگــی در کشــور مــادر سوسیالیســتی آشــنا می شــدم. 
*

شــب دوم بــه بــار هتــل رفتــم. انبــوه خبرنــگاران غربــی خــود را بــا مشــروب های 
ــگاران آشــنا  ــد. خبرن ــز حــرف می زدن ــاره همــه چی ــد و درب ــی خفــه می کردن مجان
ــه شــدت  دور مــن جمــع شــدند و صحبــت از انقــالب و ایــران شــد. همــه آن هــا ب
مخالــف بودنــد و مــن دفــاع می کــردم. آن هــا اول گمــان بردنــد شــوخی می کنــم، 
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امــا وقتــی متوجــه شــدند جــدی هســتم، بحــث بــاال گرفــت. ســرانجام گیالســم را 
بــاال بــردم و فریــاد زدم: 

-ویوا )زنده باد( خمینی... 
و آن ها دسته جمعی مسخره ام کردند. و دیگر به آن بار نرفتم. 

*
روزی خبرنــگاران را بــه دیــدار یــک کارخانــه ســاعت ســازی در مســکو بردنــد. 
خیلــی دلــم می خواســت طبقــه کارگــر را در شــوروی ببینــم. در محاصــره مامــوران 
ــا آرایــش  ــه رفتیــم. تعــداد زیــادی دختــر جــوان ب ــه ســالن اصلــی کارخان امنیتــی ب
ــن  ــا ای ــد. آی ــغول کار بودن ــد مش ــو بخن ــال بگ ــاه، در ح ــای کوت ــل و دامن ه کام
ــد؟  ــته بودن ــگاران آراس ــرای خبرن ــن ب ــا آن را چنی ــود ی ــه ب ــک کارخان ــت ی واقعی
در ذهنــم صحنه هــای کارگــری داســتان های گورکــی و فیلم هــای آیزنشــتاین 
ــم.  ــواب بده ــش ها ج ــن پرس ــه ای ــتم ب ــد و نمی توانس ــم می ش ــن مجس و پودوفکی
ــواب  ــه ج ــد، و البت ــا برون ــالخوز ها و کالخوز ه ــه س ــتند ب ــرار داش ــگاران اص خبرن
نگرفتنــد. هنــوز فکــر می کــردم خواســت خبرنــگاران توطئــه "ســیا" اســت. تردیــدی 

نداشــتم شــوروی بهتریــن جامعــه را در طــول تاریــخ بنــا کــرده اســت. 
*

باید روز 5 مرداد بوده باشد. "رفیق علی" صبح زودبه من تلفن زد و گفت: 
- شاه مرد.... 

قراربــود دنبالــم بیایــد و بــه دیــدار بهــرام دانــش برویــم. ســاعت آمدنــش را خبــر 
داد. باهــم بــه بیمارســتان بســیار مجهــزی در حومــه مســکو رفتیــم. آخریــن اوضــاع 
ــرا  ــق م ــت مطل ــه در غرب ــد ک ــحال ش ــیار خوش ــم. بس ــش گفت ــرای دان ــران را ب ای

می بینــد. 
*

روزی از هتــل بیــرون آمــدم. زن جــوان تقریبــاً ژنــده پوشــی جلویــم را گرفــت. 
ــدم.  ــن نمی فهمی ــت و م ــزی می خواس ــه چی ــی بیگان ــه زبان ــود. ب ــا ب ــبیه ویتنامی ه ش
ایــن ماجــراروز بعــد هــم تکــرار شــد. ســرانجام از جیبــش یــک باتــری قلمــی در 
آورد و بــا دســت هتــل را نشــان داد. فهمیــدم ایــن باتــری را می شــود از هتــل تهیــه 
ــدم.  ــاز او را دی ــد ب ــود. روز بع ــتم، نب ــی برگش ــدم. وقت ــش خری ــم و برای ــرد. رفت ک
ــا حــرکات چشــم و دســت  ــرق زد. ب باطــری را گرفــت و چشــم هایش از شــادی ب
بــه او فهمانــدم می خواهــم خانــه اش را ببینــم. می خواســتم ســر در بیــاورم چــه خبــر 
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ــری  ــد بات ــاج خری ــده محت ــاس ژن ــا لب ــی ب ــوروی زن ــردم در ش ــاور نمی ک ــت. ب اس
باشــد. وقتــی متوجــه حرفــم شــد، چشــم هایش از وحشــت ُگــر گرفــت و گریخــت. 

*
و ایــن   همــان روزی بودکــه مــا را بــه مــوزه لنیــن بردنــد. هــر چنــد نفرمــان یــک 
راهنمــای جــوان داشــتیم. راهنمــای مــا پســر بلنــد قــدی بــود. درســت مقابــل مــوزه 

تصویــر بســیار بزرگــی از لئونیــد برژنــف آویختــه بــود. جــوان آهســته گفــت: 
- زمان لنین این طوری نبود... 

 مــوزه را دیدیــم و بــه ســالن نمایــش فیلــم رفتیــم. فیلمــی از زندگــی لنیــن بازیــر 
نویــس انگلیســی نمایــش می دادنــد. لنیــن همانطــور کــه گربــه اش را نــوازش 
می کــرد، بــه پرســش های خبرنــگاران جــواب مــی داد و آینــده سوسیالیســم را 

ــت:  ــب می گف ــم، مرت ــار گوش ــوان کن ــرد. ج ــم می ک مجس
- البته این طوری نشد... 

ــده شــدند، از پســر خواســتم شــهر را  ــگاران پراکن ــم و خبرن ــرون آمدی ــی بی وقت
ــردم  ــود. م ــادی ب ــی ش ــم. روز آفتاب ــی رفتی ــه پارک ــرد. ب ــول ک ــد. قب ــانم بده نش
ــرده چیزهایــی را می گفــت. درســت کنارمــان مجســمه  می گذشــتند و جــوان در پ
غــول آســای یــوری گاگاریــن اولیــن فضــا نــورد شــوروی قــرار داشــت. بعد شــهررا 
ــه مجســمه فلیکــس درزژینســکی، بنیانگــزار سیســتم امنیتــی شــوروی و  ــم و ب رفتی
یکــی از قهرمانــان رویایــی کمونیســت ها، رســیدیم. جــوان بــه مجســمه اشــاره کــرد 

و گفــت: 
- زندگی ما دست اینهاست... 

در راه بازگشت به هتل لطیفه ای برایم تعریف کرد: 
ــف او را در  ــد. برژن ــرش می آی ــدار پس ــه دی ــتا ب ــف از روس ــادر برژن - روزی م
ــل را  ــای مجل ــالن ها و اتاق ه ــدام از س ــر ک ــادرش ه ــد. م ــن می گردان کاخ کرملی

می بینــد، مرتــب می گویــد: 
- بپا... بپا... لئو.... 

برژنــف، کلکســیون های مختلــف از جملــه مجموعــه اتومبیل هــای بنــزش را 
نشــان می دهــد، مــادرش می گویــد: 

- بپا... بپا...... لئو... 
برژنف می پرسد: 

- منظورت چیست مادر؟ 
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او جواب می دهد: 
- بپا لئو... بلشویک ها می آیند ها... 

 وقتی اتحاد شوروی پاشید، یاد آن جوان، حرف هایش و لطیفه اش افتادم. 
*

ــدم.  ــی می آم ظهــر روزی ناگهــان نگــران شــدم. از تماشــای مســابقات دو میدان
ــل  ــه هت ــل شــور زد. تاب ــم بی دلی ــن را پشــت ســر گذاشــتم. دل ــم لنی اســتادیوم عظی
رســیدم، بــه ســالن ارتباطــات رفتــم. شــماره تلفــن دفتــر حــزب را دادم و منتظر شــدم. 
بعــد از مدتــی صدایــم کردنــد. پشــت خــط صــدای نا آشــنایی جــواب داد. گفتــم از 
ــم.  ــرف بزن ــه ح ــای تحریری ــی از بچه ه ــا یک ــم ب ــم و می خواه ــن می زن ــکو تلف مس

صــدا گفــت: 
- تشریف ندارند... 

و تلفــن را قطــع کــرد. حتمــاً خبــری شــده بــود، دوبــاره خواســتم شــماره دفتــر را 
بگیرنــد. ایــن بــار یــک نفــر دیگــر گوشــی را برداشــت و گفــت: 

-جاسوس هایت را گرفتیم.... 
ــماره اش را  ــه ش ــم ک ــتی ه ــتیم. دوس ــن نداش ــه تلف ــد. در خان ــع ش ــن قط و تلف
ــم  ــر تلفنچــی رفت ــه ذهنــم رســید. پیــش دخت ــود. فکــری ب ــه نب داشــتم، روز هــا خان
ــد از  ــکو، بگوی ــد از مس ــرد نگوی ــماره را می گی ــی ش ــردم، وقت ــش ک و از او خواه
ــار  آلمــان تلفــن می زنــد. دختــر کمــی تردیــد کــرد، امــا شــماره را گرفــت. ایــن ب

ــم:  ــر ســومی گوشــی را برداشــت. گفت نف
- از انجمــن اســالمی فرانکفــورت تلفــن می زنــم. مــا می خواهیــم بــرای پشــتیبانی 

ــه بدهیم.  اعالمی
ــود: حــزب اهلل دفتــر حــزب  فشــرده توضیحــات مفصــل فــرد پشــت خــط ایــن ب
خائــن تــوده را اشــغال کــرده و اســناد جاسوســی بــه دســت آورده اســت. گوشــی 
ــن زدم و  ــتم تلف ــه دوس ــه خان ــب ب ــود. ش ــوده نب ــوره ام بیه ــس دلش ــتم. پ را گذاش
اطالعاتــم کامــل شــد. وقتــی بــه تهــران برگشــتم، شــنیدم روز بعــد از صحبــت تلفنی 

مــا، روزنامــه جمهــوری اســالمی نوشــته اســت: 
ــن زده و  ــار تلف ــد ب ــف چن ــخص برژن ــوده، ش ــزب ت ــر ح ــغال دفت ــس از اش - پ

ــت...  ــرده اس ــراض ک اعت
*

از مســکو بــه فرانکفــورت رفتــم. همســرم هــم چنــد روز قبــل آمــده بــود. چنــد 
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ــه ســوی  ــن ســفرمان ب ــن کــرد. از آخری ــم. همســرم در راه ســقط جنی روزی ماندی
روزهــای خطــر و شــکنجه برگشــتیم. دیگــر دفتــر 1۶ آذر بــرای همیشــه بســته شــده 
ــی داد.  ــه م ــه کار ادام ــنایی ب ــان س ــاختمانی در خیاب ــه در س ــات تحریری ــود و هی ب
ــراض  ــه اعت ــد. نام ــم آم ــمال برای ــه ش ــی از ناحی ــتم، پاکت ــد از بازگش ــد روز بع چن
"جمــال" بــود. ســخت بــه پارتــی بــازی اعتــراض داشــت و می پرســید: "چراحــزب 
او را از دیــدار شــوروی و مســابقات المپیــک محــروم کــرده اســت؟" جــواب نامــه 
را روی کاغــذ باریــک بلنــدی کــه آن روز هــا مورداســتفاده قــرار می دایــم، نوشــتم: 
ــی المپیــک شــوروی در روزهــای آخــر تعــداد را کــم  ــه مل ــا در کمیت "دوســتان م

ــد." ــگاران رفته ان ــط خبرن ــه فق ــد و در نتیج کرده ان
*

می آییــد و نوشــته ها را می بریــد. ســید هــم برایــم غــذا مــی آورد. می توانــم 
ــی نباشــم. در قفــل  ــم نگــران صــدای خــش خــش دمپای ــا نمی توان دراز بکشــم. ام
شــده اســت. مــن حــاال طبــق ســناریوی بــرادر حمیــد کــه بــه شــکل "اعتــراف" مــن 
روی کاغــذ ثبــت شــده، دارای وضعیــت سیاســی خاصــی هســتم: در ســفر انگلســتان 
ــوده نفــوذ  جاســوس انگلیــس شــده ام و بدســتور اینتلیجنــت ســرویس در حــزب ت

کــرده ام. 
ــم  ــاید بتوان ــا ش ــوم ت ــو می ش ــه پهل ــو ب ــو پهل ــی روی پت ــر زخم ــن سراس ــا ت  ب
ــده ام  ــرد ش ــای خ ــم. دندان ه ــع می کن ــرم جم ــم را زی ــای آش و الش ــم. پاه بخواب
را فشــار می دهــم. کتــف چپــم وقتــی روی زمیــن قــرار می گیــرد، از درد بیچــاره ام 
ــا نگرانــی  ــه پهلــوی راســت می غلطــم. چشــم های همســرم را می بینــم. ب می کنــد. ب
مــرا می نگــرد. در شــب چشــمانش غــرق می شــوم. هنــوز گرمــای خــواب نیامــده، 
چیــزی از جــا می کنــدم. اول حــس اســت کــه خبــر می کنــد و بعــد صــدای 
ــا هــم پــچ پــچ  ــد ب ــاور نمی کنــم. دو نفــر دارن خــش خــش دمپایــی را می شــنوم. ب

ــنوم:  ــما را می ش ــدای ش ــود و ص ــاز می ش ــد. در ب می کنن
- پاشو پفیوز... 

پــا می شــوم. چشــم بندم را می زنــم. راه می افتــم. می ترســم. می لــرزم. ایــن 
ــم؟ گوشــه  ــراف کن ــزی اعت ــه چی ــد ب ــاز بای ــای شــکنجه دارد. ب ــبانه معن اخطــار ش

ژاکتــم را می گیریــد: 
- کجا؟ هنوز برگه آزادیت نیومده. 

گوشه ژاکتم را می گیرید ومرا می برید "اتاق پائین". دستور می دهید: 
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- بشین... 
روی صندلی می نشینم. 

- چیز تازه ای یادت نیامد؟ 
می گویم: 

- حرف هایم را زده ام... حتی... 
می خواهم بگویم: 

- حتی حرف های شما را هم اعتراف کرده ام... 
اما از ترس حرفم را می خورم. می گویید: 

- از سنگر بیرون آمده ای، اما هنوز نارنجکت را نینداخته ای... 
- چشم بندت را بزن باال... 

ــد.   همــان  ــم. تکــه کاغــذی را نزدیــک چشــم هایم می گیری ــن کار را می کن همی
نامــه ای اســت کــه در بازگشــت از المپیــک شــوروی در جــواب آن بازیکــن قدیمی 

تیــم ملــی فوتبــال نوشــته بــودم. چشــم بندم را پاییــن می کشــید. 
- ما همه چیز را می دانیم... رفقا هم دارند مثل بلبل حرف می زنند... 

ذهنم را سئوالی پر کرده است: 
-این نوشته از کجا به دست این ها رسیده؟ 

ــما  ــه ش ــئول ناحی ــی - مس ــرز بقائ ــتگیری دکترفریب ــگام دس ــم هن ــا می فهم بعد ه
ــدا  ــه اش پی ــن خان ــده در زیرزمی ــازی ش ــا س ــان اوراق ج ــذ را در می ــن کاغ ل – ای

کرده انــد. 
می گویم: 

- من همه این ها را نوشته ام... 
- نه، گفتم که نارنجکت را نینداخته ای. این دوستان ما چه کسانی هستند؟ 

- دوستان ما؟ 
این بار کاغذ را می دهید دستم. صدایتان ناگهان خشن می شود: 

- خوب نگاه کن... 
نگاه می کنم. جمله، جمله من است. امضای من. 

- دوستان ما در کمیته ملی المپیک... 
می گویم: 

ــته  ــه خواس ــوروی ک ــک ش ــی المپی ــه مل ــانی در کمیت ــی کس ــا یعن ــتان م - دوس
ــم.  ــم کنی ــان را ک ــداد همراه ــد تع بودن
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- تو دوست روسی داری آقای اسدی؟ 
- نه... 

- خوب، دوستان ما چه معنایی دارد؟ 
ناگهــان بازویــم را می گیریــد و مثــل اینکــه چیــزی ناگهانــی یادتــان آمــده باشــد، 

ــید:  می پرس
- حتماً خسرو هم نمیدونی کیه؟ 

- خســرو؟ بــرادرم را هــم گرفته ایــد؟ او کــه حزبــی نیســت. اصــاًل سیاســی 
ــت...  نیس

چند ضربه آهسته به سرم می زنید. 
- خسرو...؟ رفیق خسرو... 

ناگهــان یــاد کاغذهــای پوســت پیــازی زرد رنگــی می افتــم کــه بــرای تحریریــه 
می آمــد. حــاوی اخبــار از زندگــی مــردم و گاهــی محــل کار بــود. روی همــه آن هــا 
نوشــته شــده بــود: خســرو. فکــر می کــردم رحمــان بایــد باشــد حتمــا ضمــن نوشــتن 

تاریــخ حــزب، دارد ایــن کار را انجــام می دهــد. می گویــم: 
- آهان.. خسرو... 

- او را می  شناسی؟ 
می گویم: 

- فکر می کنم رحمان هاتفی باشد... 
می گوئید: 

ــا  ــه دوســتان م ــم. ب ــم در می آوری ــه را هــم داری ــم. بقی ــن را هــم در آورده ای - ای
هــم می رســیم. تــوی بیچــاره هــی بــازی کــن. بقیــه همــه چیــز را گفته انــد. دربــاره 

تــو هــم.... 
ــه  ــی اســت. ســکوت صــد مرتب ــن هــم بخشــی از بازجوی ــد. ای  ســکوت می کنی
ــول  ــال ط ــزار س ــاید ه ــت. ش ــالق اس ــر ش ــی صفی ــرف و حت ــر از ح ــراس آور ت ه

ــید:  ــی پرس ــد تام می کش
- راستی میخوای رفقای عزیزتو ببینی...؟ 
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-  برای بار آخر بازنویسی می کنم.
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ــرادر  ــدم. شــما هســتید ب ــم می خــورد و از جــا می پران ــه پهلوی ــه محکمــی ب ضرب
حمیــد. حــا ال دیگــر از نفســتان هــم حضــور شــما را تشــخیص می دهــم. چشــم بند 

می زنــم. 
- واق واق.. 

 مثل سگ پاولوف شده ام. 
- با رفقا قرار داریم. باور نمی کنن تو واقعاً چیکاره ای... 

ــم را  ــام بدن ــاط می شــویم. ســوز ســردی تم ــم می کشــید. وارد حی ــا پایین از پله ه
ــنوم:  ــان را می ش ــد. صدایت ــازه می کن ــم را ت ــد، زخم های می لرزان

- وقتشه نارنجکتم بیندازی... 
ســعی می کنــم ایــن حــرف را در ذهنــم معنــا کنــم. وارد جایــی می شــویم. 
راهرویــی اســت. گمانــم   همــان راه حمــام باشــد. نمی دانــم درســت اســت یــا نــه. از 
ــی  ــم در تونل ــر می کن ــد. فک ــودم می چرخانی ــرا دور خ ــا م ــم ی ــی می گذری پیچ های
بی زمــان و مــکان پیــش مــی روم. نمی دانــم چــرا یــاد حــرف طبــری می افتــم. 
ــویی  ــد کورس ــه امی ــی ب ــل تاریک ــرد: "در تون ــرار می ک ــب تک ــر مرت ــای آخ روزه

ــد:  ــیم. می گویی ــه ای می رس ــه محوط ــگار ب ــد ان ــم." بع ــش می روی پی
- صبر کن... حاال چشم بندت را باال بزن، اما برنگرد.. 

می شــود.  روشــن  چراغ هایــی  یــا  چراغــی  انــگار  می کنــم.  را  کار  همیــن 
بی عینــک و در نــور کــم رنــگ چراغ هــا، ســایه محــو جعبه هایــی را می بینــم. مثــل 
ایــن جعبه هایــی کــه در راه شــمال تویــش یــخ می گذارنــد. نــه. کوچک تــر اســت. 
ــم؟  ــواب می بین ــم؟ خ ــت؟ کجای ــم. کجاس ــخیص بده ــم تش ــادش را نمی توان ابع
ــگاری هــر روز  ــم. ســال های خبرن ــی می افت ــاد ســردخانه پزشــک قانون ــار ی بی اختی
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ــرزم.  ــودم می ل ــه خ ــم. ب ــا می رفت ــه آنج ب
- رفقا اینجا خوابیده اند.. 

تمــام تنــم را رعشــه ای می گیــرد. همیشــه از مــرده می ترســیدم و می ترســم. 
ــزم. حتــی جــرات نکــردم صــورت مــادرم  ــم و می گری همیشــه از مــرده می گریخت

ــوی گوشــم:  ــد ت ــاد می آی ــم. صــدای فره ــاز کن را در گــور ب
- مرده می برن کوچه به کوچه... 

و صدای شما: 
- خوب، خودم یکی را انتخاب می کنم. خیلی دوستش داری... 

ــود.  ــم رد می ش ــرق از ذهن ــل ب ــه مث ــت و آین ــم خش ــان فیل ــرده کش ــر م تصوی
صــدای بــاز شــدن چیــزی می آیــد. در اســت؟ چوبــی. نــه آهنــی. نــه چوبــی. ســرم 

را می گیریــد و جلــو می بریــد. 
- می  شناسی؟ 

صــورت مهتابــی منوچهــر بهــزادی را می بینــم. االن در تصــورم، لحظــه ای 
ــار  ــود.، بی اختی ــته ب ــم ها بس ــه، چش ــا ن ــدد. ام ــد و می بن ــاز می کن ــمانش را ب چش

زانــو می زنــم و بــاال مــی آورم. محکــم می زنیــد تــوی ســرم: 
- فیلم بازی نکن... پفیوز... 

بلندم می کنید. 
- کثافت... 

می گویید و کشان کشان مرا می آورید.... 
می خوابــی...  راحــت  بقیــه  کنــار  و  می گیــری  توســت...  نوبــت  حــاال   -

هــم...  بــا  روســیه  و  انگلیــس  جاســوس های 
بدنــم می لــرزد. مــدام می خواهــم بــاال بیــاورم. از تــرس جلــو خــودم را می گیــرم. 

مــرا می ایســتانید. گمانــم زیــر هشــت هســتیم. 
- اول زنت را آن تو نشانت می دهیم و بعد کناریش را می دهیم به تو... 

ــم  ــعی می کن ــم. س ــو می زن ــوم. زان ــم می ش ــار خ ــدارد. بی اختی ــاب ن ــم ت زانو های
ــاال نیــاورم. زیــر بغلــم را می گیریــد و بلنــدم می کنیــد:  ب

- میری توی سلولت... تنها یک راه داری. نارنجکت را هم بدهی... 
ــه  ــد و می نشــینید. تکی ــم بایســتم. می نشــینم. شــما هــم مرحمــت می کنی نمی توان
ــم اســت.  ــوی دهان ــم و همــه دل و روده ام ت ــوار. مرتــب عــق می زن ــه دی می دهــم ب

ــنوم.  ــما را می ش ــدای ش ص
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- حاال می روی توی سلولت.... این آخرین فرصت است... 
می خواهــم بــروم. می خواهــم خــودم را بــه دستشــویی برســانم. احســاس می کنــم 
اســهال هــم بــه اســتفراغ اضافــه شــده اســت. نمی گذاریــد بــروم. نگــه ام می داریــد. 

ــید:  ــد و می پرس می خندی
- رفیق منوچهر را شناختی؟ 

سرم را تکان می دهم. 
- زنده بود یا مرده؟ 

مــرا تحویــل نگهبــان می دهیــد. می رویــد. صــدای خــش خــش دمپایــی از 
گوشــم می افتــد، ترســم کــم می شــود. بــه نگهبــان می گویــم: 

- تورو خدا دستشویی... 
شــانس مــی آورم. بــرادر موســی اســت. مــرا بــه دستشــویی می بــرد. مــی دوم تــوی 
ــرزم و  ــی آورم. می ل ــاال م ــم و ب ــاز می کن ــیر آب را ب ــم. ش ــرون می آی ــت. بی توال
بــاال مــی آورم. دوبــاره مــی روم تــوی توالــت و خــودم را راحــت می کنــم. 
می آیــم بیــرون و ســرم را مدتــی زیــر آب یــخ گوارا تریــن و ســرد ترین آب 
ــرادر  ــد. ب ــم نمی کن ــوج تهــوع و اســهال   رهای ــدارد. م ــده ای ن ــرم. فای ــم می گی میهن
موســی مــرا بــه ســلول برمــی گردانــد. یــک کاســه بــه مــن می دهــد و مــی رود. تــا 
صبــح می لــرزم. تــوی کاســه بــاال مــی آورم.   همــان تــو خــودم را راحــت می کنــم. 
ــدان در  ــاس زن ــا لب ــریف، ب ــا ش ــام معن ــه تم ــرد ب ــد. آن م ــر می آی ــورت منوچه ص
تابــوت خفتــه اســت. رنــگ بــه چهــره نــدارد. چقــدر شــبیه مرده هــای غســال خانــه 
پزشــک قانونــی اســت. نــه، بیشــتر بــه جســد مومیایــی لنیــن می مانــد. خفتــه اســت، 
ــت.  ــم نیس ــت و ه ــوت اس ــه تاب ــی ک ــتاده. در جائ ــت ایس ــه اس ــدی. خفت بی لبخن
ــود.  ــان ســاواک ب ــراع بازجوی ــو« اخت ــد. »آپول ــد و نمی مان ــخ می مان ــه ی ــل جعب مث
ــالب  ــت. انق ــالب اس ــرات انق ــر، از ثم ــم قب ــت، ه ــنگ اس ــم س ــه ه ــتگاهی ک دس
ــاج  ــم ح ــود و حک ــام می ش ــالم انج ــتور اس ــه دس ــزش ب ــه چی ــدارد. هم ــکنجه ن ش
ــر  ــد و از براب ــا می آی ــف تابوت ه ــدازی... "ردی ــد بین ــت را بای ــن." نارنجک ــا امی آق
چشــمانم می گــذرد. رویشــان اســم ها را حــک کرده انــد. نام هــا می چرخــد و 
یکــی می شــود. " اول زنــت را آن تــو نشــانت می دهیــم.. "تصویــر زنــم را می بینــم. 
بــرای همیشــه خفتــه و شــب ابــدی چشــمانش را از مــن دریــغ کــرده اســت. ســرم را 
بــه دیوارمــی زنــم. باالمــی آورم. دلــم می خواهــد صبــح نشــود. از صبــح می ترســم. 
نمی دانــم نارنجکــت را بینــداز یعنــی چــه، امــا احســاس می کنــم همــه آن شــکنجه ها 
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ــم آش و  ــدان عاصــی ام. پا های ــد. از درد دن ــم سراســر درد می کن برمــی گــردد. بدن
ــرار  ــن کــه ق ــم روی زمی ــم. کتف های ــم راســت کن الش اســت. کمــرم را نمی توان
ــه  ــوار تکی ــه دی ــنیم و ب ــدن می نش ــرای خوابی ــود. ب ــد می ش ــادم بلن ــرد، فری می گی
ــم را،  ــت فعالیت های ــت و درس ــن راس ــد؟ م ــه می خواهن ــن چ ــا از م ــم. این ه می زن
ــزی  ــم. چی ــاع می کردی ــا دف ــود. از این ه ــی ب ــا علن ــت م ــته ام. فعالی ــم را نوش زندگی
بــرای پنهــان کــردن نداشــتیم. حتــی کینــه هــم نداشــتیم. خیلــی از گروه هــا اعــالن 
ــا روز آخــر "امــام، امــام"  ــا ت ــد. م ــی آمــاده بودن ــد و از نظــر روان جنــگ داده بودن
کــرده بودیــم. مــن در قلــب کفــر، در بــاری درســت وســط میــدان ســرخ فریــاد زده 
بــودم: "زنــده بــاد خمینــی". فقــط آن دیــدار فروغیــان بــا ســفیر افغانســتان را ننوشــته 
بــودم. تنهــا چیــزی بــود کــه مخفــی می کــردم، چــون می ترســیدم بــه عنــوان ســند 
جاسوســی از آن اســتفاده کننــد. از اول بازجویــی، مــدام نگــران بــودم کــه در بــاره 
ــه،  ــد. ن ــن و آن را بگیرن ــد. ســراغ ای ــا را بخواهن تشــکیالت بپرســند. نشــانی خانه ه

ــد این هــا؟  ــال چــی بودن ــود. دنب اصــاًل برایشــان مهــم نب
ــرادر  ــه، شــما نیســتید ب ــرم. ن ــاز می شــود. از جــا می پ ــا صــدای ترســناکی ب در ب
حمیــد. دلــم می خواهــد هرگــز برنگردیــد. وقــت دستشــویی صبــح اســت. خــودم را 

بــه گنــد کشــیده ام. بــرادر موســی لبــاس زندانــی را تــو می انــدازد: 
- لباستو عوض کن... 

بــه دستشــویی می رویــم. مــوج تهــوع و اســهال   رهایــم نمی کنــد. از معــده خالــی 
ــا آب ســرد و مایــع  فقــط آب تــرش و صــدا بیــرون می آیــد. لباس هــای زیــرم را ب
ظــرف شــویی می شــویم. لباس هــای زنــدان را تنــم می کنــم و برمــی گردیــم. 
ــر  ــده را زی ــرد ش ــای خ ــی دارد. دندان ه ــه لذت ــای داغ چ ــد. چ ــه آورده ان صبحان
ــز  ــتیکی قرم ــوان پالس ــردد. لی ــر می گ ــد، ب ــده می رس ــه مع ــا ب ــد وت ــه می کن ــا ل پ
ــد  ــم می خواه ــود دل ــام وج ــا تم ــم. ب ــه می ده ــوار تکی ــه دی ــذارم. ب ــار می گ را کن
ــد.  ــگ می کن ــگ دن ــه ســرم دن ــزی در ت ــد. و چی ــم می آیی ــا می دان ــد. ام شــما نیایی
ــد و  ــد. می چرخ ــد دردی می آی ــد. بع ــوک می کوب ــت پ ــه درخ ــوب ب ــل دارک مث
ــحال  ــم و خوش ــکته می کن ــم، دارم س ــر می کن ــرد. فک ــا می گی ــقیقه هایم ج در ش
می شــوم. تمــام می شــود. چقــدر دلــم می خواهــد، وقتــی می آییــد، مــرده ام را 
ببینیــد. ســر درد در شــقیقه جــا خــوش می کنــد. می مانــد و تــا ســال های دراز 
همــراه مــن اســت. هنــوز هــم گاهــی بــه مــن ســر می زنــد. بلنــد گــوی بنــد روشــن 
ــرف زدن  ــه ح ــروع ب ــی - ش ــوادی آمل ــان ج ــام -   هم ــه اگزازپ ــت ال ــود. آی می ش
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می کنــد. بــاورم نمی شــود. نزدیــک بــه یــک مــاه گذشــته اســت. بی اختیــار دســت 
ــد شــده اســت.  ــه ریشــم می کشــم. حســابی بلن ب

**
ــذا را  ــت. غ ــری نیس ــما خب ــد و از ش ــب می رس ــد. ش ــود و نمی آیی ــر می ش ظه
ــان  ــگار زم ــر اســت. ان ــم. در راهــرو پتو هــا پ ــد. دستشــویی شــب را می روی می دهن
ــت.  ــده اس ــک ش ــرم خش ــای زی ــا. لباس ه ــده در باند ه ــا پیچی ــد، پا ه ــگ باش جن
ــم.  ــود. دراز می کش ــوش می ش ــا خام ــم. چراغ ه ــی گردی ــم. برم ــا را می پوش آن ه
ــه  ــم را درخان ــوس بالش ــان ه ــر درد. ناگه ــود. س ــم. نمی ش ــم بخواب ــعی می کن س
می کنــم. همیشــه تمیــز بــود و بــوی عطــر مــی داد. دنــدان درد. دارم در خانــه 
مســواک می زنــم و راه مــی روم. داد زنــم درمــی آیــد: " همــه جــا را کثیــف کــردی 
هوشــکا... "تــازه کتــاب گــذر از رنج هــا را خوانده ایــم و اســم مــن "هوشــکا" 
ــه  ــاری ک ــه انتظ ــر از هم ــای آش و الش و بد ت ــده و پاه ــه ش ــای ل ــت. کتف ه اس
در روحــم پرســه می زنــد. تــا چشــمم گــرم می شــود، صــدای خــش خــش دمپایــی 
ــب، در درد و  ــام ش ــب، تم ــت. ش ــری نیس ــا خب ــرم. ام ــا می پ ــنوم و از ج را می ش

ــد:  ــاز می کن ــلول را ب ــی در س ــرادر زنجان ــح، ب ــذرد. صب ــی می گ ــوس دمپای کاب
-هوشک کیه؟ 
جواب می دهم: 

- منم. 
امــا مــن هوشــنگم؟ یــا هوشــک؟ یــا هوشکا؟احســاس می کنــم بــا پاهــای زخمــی 
ــنگ  ــردم، هوش ــم و برگ ــرات کن ــر ج ــوم. اگ ــودم دور می ش ــی دوم و از خ دارم م
ــه ام و  ــوب را گرفت ــر چ ــد. س ــکان می ده ــت ت ــم دس ــم. دارد برای ــدی را می بین اس
کشــان کشــان مــی روم. وقتــی نگهبــان دنبــال آدم می آیــد، اوضــاع خیلــی خطــری 

ــرادر زنجانــی دســت بــردار نیســت:  نیســت. از حیــاط می گذریــم. ب
- چرا اسمت را نگذاشتی علی؟ چرا نگذاشتی محمد؟ 

ــم.  ــر نمی فهم ــن خ ــد و م ــاد می کن ــده را فری ــم ش ــگ حاک ــق فرهن او دارد عم
ــرادر  ــه ب ــئوال عامیان ــی س ــرادر معصوم ــار ب ــزل حص ــدان ق ــد در زن ــال بع ــد س چن

زنجانــی را تئوریــزه می کنــد: 
ــا  ــر م ــا و... و... از نظ ــرث و نیم ــنگ و کیوم ــنفکر ها از هوش ــما روش ــه ش - هم

ــدید..  فاس
ــی همیشــگی. رو  ــاق اول.   همــان صندل  در. پله هــا. طبقــه اول. دســت راســت. ات
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ــته  ــاز و بس ــار در ب ــه ب ــم. دو س ــر می مان ــی دارم و منتظ ــم بند را برم ــوار. چش ــه دی ب
ــی رود.  ــد و م ــمم را می پرس ــد، اس ــر می آی ــک نف ــتید. ی ــما نیس ــه، ش ــود. ن می ش

ــنوم:  ــما را می ش ــدای ش ــورد و ص ــانه ام می خ ــه ش ــتی ب ــان دس ــد، ناگه بع
- چطوری شیری؟ 

ــر از  ــاید جلو ت ــنیده ام. ش ــی را نش ــش دمپای ــش خ ــدای خ ــد؟ ص ــی آمده ای ک
ــدن را آمــاده  ــد. صــدای خــش خــش دمپایــی ب ــد و مــرا می پاییدی مــن آنجــا بودی
دفــاع می کنــد. شــما کــه بــه قــول خودتــان "اســتاد بــه حــرف آوردن" هســتید، ایــن 

ــد.  ــن گرفته ای ــت را از م مصونی
 بی اختیار سالم می کنم. این بار جواب می دهید: 

- سالم پسر خوب... 
صدای کشیدن صندلی را روی زمین می شنوم، بعد صدای شما را: 

- چشم بندت را بزن و برگرد... 
همیــن کار را می کنــم. از زیــر چشــم بند می بینــم روی صندلــی جلــو مــن 
ــان اســت.  ــن پایت ــد. پوتی ــن داری ــه ت ــی را ب ــچ نظام نشســته اید.   همــان شــلوار و فرن
ــرف زدن  ــه ح ــروع ب ــت. ش ــرده اس ــکنجه ک ــرا ش ــه م ــم ک ــت هایی را می بین دس

ــت:  ــده اس ــان ش ــی مهرب ــان خیل ــد. صدایت می کنی
ــا هــم زندگیمــان را  ــه داری. م ــه انقــالب عالق ــوم اســت ب - از نوشــته هایت معل
بــرای انقــالب گذاشــته ایم. مــن دانشــجوی علــم و صنعــت هســتم. اگــر یــک ســال 
ــر  ــالب در خط ــون انق ــدم چ ــردم و آم ــا ول ک ــدم. ام ــدس می ش ــدم، مهن می خوان

اســت. 
ــد  ــرا می پایی ــرکات م ــن ح ــد کوچک تری ــاً داری ــوید. حتم ــاکت می ش ــد س  بع
ــربازان  ــما "س ــالح ش ــن س ــه خطرناک تری ــم ک ــد. دارم می فهم ــی می کنی و ارزیاب
گمنــام امــام زمــان" چشــم بند اســت. نمی دانــم از دســتگاه های امنیتــی دیگــر کپــی 
ــت  ــه هس ــر چ ــت. ه ــالمی" اس ــکوه مند اس ــالب ش ــت آورد "انق ــا دس ــد ی کرده ای
ــم دارد، از  ــه چش ــم بند ب ــه چش ــی ک ــت. زندان ــکنجه اس ــیله ش ــن وس مخوف تری
دیــدن و درک کــردن محــروم اســت. نمی فهمــد در اطرافــش چــه می گــذرد. 
حتــی اگــر مثــل رحیــم عراقــی گــوش تیــزی داشــته باشــد و صــدای پا هــا را هــم از 
ــد. از  ــان گــم اســت. بازجــو را نمی بین ــاز در ســیاهی بی پای هــم تشــخیص بدهــد، ب
درک "لحظــه" کــه در بازجویــی اهمیــت حیاتــی دارد، محــروم اســت. همیشــه در 
ــش دســت بازجــو ســت.  ــا ی ــه ای شــرکت دارد کــه همــه مهره ه ــازی یــک طرف ب
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ــد و  ــالق را می بین ــرف و ش ــر ح ــد. اث ــی را می پای ــرکات زندان ــن ح کوچک تری
ــن  ــف ای ــد. حری ــت بده ــازه ای را حرک ــره ت ــی مه ــتن زندان ــرای شکس ــد ب می توان
ــد کــدام مهــره را حرکــت  شــطرنج شــوم، چشــم هایش بســته اســت. حتــی نمی دان

ــد:  ــد و می گویی ــروع می کنی ــاره ش ــی دوب ــم وقت ــما ه ــد.  ش داده ای
- چه دست های کشیده قشنگی دارید آقای اسدی... 

حتمــاً می بینیــد. دســت هایم را در هــم گــره می کنــم و شــاید هــم متوجــه 
می گوییــد:  بعــد  می کشــم.  کــه خجالــت  می شــوید 

- نه، اینجا جای خوبی نیست... برویم جای بهتری حرف بزنیم... 
می آیــم.  کنارتــان  می کنیــد. کشــان کشــان  بلنــدم  و  می گیریــد  را  دســتم 

نمی توانــم جلــو زبــان را بگیــرم: 
- نجس می شوید... 

می گویید: 
- مگر دستت خیس است؟ 

خودم رابزور می کشم و می آیم. مرتب می گویید: 
- مراقب باش.... پله ها را بپا... به چپ... به راست... 

ــم روی  ــم. پا های ــس می کن ــاب را ح ــای آفت ــم. گرم ــی می گذری ــاط مثلث از حی
بــرف کــه دارد آب می شــد، غــژ غــژ می کنــد. از درون بــه خــود می لــرزم. داریــم 
ــاال  ــا را ب ــم و پله ه ــت می گذری ــر هش ــه. از زی ــا ن ــم. ام ــن" می روی ــاق پایی ــه "ات ب
ــام  ــی. تم ــی عجیب ــه مهربان ــد. چ ــک کنی ــد و کم ــم را می گیری ــر بغل ــم. زی می روی
بدنــم درد می کنــد. از پلــه بــاال رفتــن برایــم از همیشــه ســخت تراســت. ایــن پله هــا 
ــده ام. در  ــت دوی ــه دس ــگ ب ــاز و تفن ــمان ب ــا چش ــالب ب ــروزی انق ــای پی راروزه
ــتادن ها  ــن ایس ــی از ای ــم. در یک ــازه کن ــس ت ــد نف ــتم. می گذاری ــا می ایس پاگرد ه
ــی:  ــد صــدای زن ــم. بع مکالمــه شــگفتی را می شــنوم. اول چــادر ســفیدی را می بین

- برادر اجازه بدین اینو ببرم توی سلول…
صدای خشنی که باید بازجو باشد، می پرسد: 

- این دو تا شاخه مردنی را از کجا آورده ای؟ 
صدای زن التماس آمیز است: 

- خواهش می کنم برادر… می گذارم توی لیوان آبم تا ریشه بدهد…
ــا شــاخه مردنــی  ــود؟ دو ت رد می شــویم و صدا هــا را گــم می کنــم. آن زن کــه ب
را از کجــا آورده بــود؟ می خواســت آن هــا را در آن خانــه شــالق و مــرگ در لیــوان 
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ــن مکالمــه،  ــر ای ــد. شــاید تحــت تاثی ــده بمانن ــد و زن ــا ریشــه کنن ــش بگــذارد ت آب
ــد:  ــان می خوانی ناگه

- آری آری زندگی زیباست... 
بــا گریــه اش می آمــی  و  اســت. در ذهنــم صدایــش می آیــد  شعرســیاوش 
ــی  ــم. جای ــی زنی ــره. آن را دورم ــه دای ــیم ب ــم و می رس ــاال می روی ــا را ب زد. پله ه
ــر  ــم. از زی ــاب را حــس می کن ــای آفت ــم. گرم ــه میزنی ــا تکی ــه ه ــه میل می ایســتیم. ب

ــم.  ــرف را می بین ــر ب ــاط پ ــو حی ــایه مح ــم بند س چش
- چند روز میشه آفتاب نخوردی؟ 

نمی توانــم بگویــم. صبــح روز 17 بهمــن آخریــن بــار آفتــاب را در پیــچ خیابــان 
مصــدق دیــده ام. پرنــده ای در دوردســت می خوانــد و صــدای دور، خیلــی دور عبور 
ــدان  ــه زار و می ــم، الل ــم می کن ــی را مجس ــان فردوس ــنوم. خیاب ــا را می ش اتومبیل ه
توپخانــه حتمــاً پــر از عابــر و زندگــی و فریــاد اســت. صــدای شــما مــرا بــه واقعیــت 

ــد:  ــر می گردان ب
- ببیــن آقــای اســدی.... مــا نمی خواســتیم بــه شــما فشــار بیاوریــم. تقصیــر 
خــودت اســت. حتــی قبــل از اینکــه آقــای خامنــه ای نامــه ات را بخوانــد و سفارشــت 

ــم..  ــا مرتجعی ــما م ــر ش ــه نظ ــتیم. ب ــد... نمی خواس را بکن
می گویم: 

- ما نگفته ایم شما مرتجعید... از شما دفاع کرده ایم... 
دنباله حرفتان را می گیرید: 

- امــا مــا هــم قلــب داریــم، انســانیم. درســت. تعزیــر را بــا حکــم شــرعی انجــام 
ــز را میدانیــم. ســند  می دهیــم، ولــی اصــاًل دلمــان نمی خواهــد. اصــاًل. مــا همــه چی
ــا  ــد م ــم. کاًل قص ــع کنی ــک روزه جم ــما ها را ی ــتیم ش ــه نمی توانس ــم. و گرن داری
نجــات شماســت. مــن جــای تــو بــودم خــودم را نجــات مــی دادم آقــای اســدی. در 
توبــه در اســالم بــه روی همــه بــاز اســت. بــرای مــا گرفتــن اطالعــات مهــم نیســت. 
ــه  دیــر یــا زود می گیریــم. رفیــق منوچهــر را دیــدی؟ ســر عقــل آمــد و برگشــت ب
ســلولش... اگــر ســفارش آقــا نبــود، امشــب نوبــت تــو بــود جایــش بخوابــی.... مــوج 
ــه  ــت. بالفاصل ــری کاری اس ــد از دیگ ــی بع ــما یک ــات ش ــد. ضرب ــتفراغ می آی اس

ــد:  ــری می زنی ــه دیگ ضرب
- راســتی، از زنــت هــم بی خبــر نیســتم... ایــن ور و آن ور می زنــد تــو را نجــات 

بدهد... 
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ــک. از  ــا تاری ــه ج ــود و هم ــاز می ش ــم. دری ب ــد و راه می افتی ــتم را می گیری دس
ــت.  ــر هش ــیم زی ــا می رس ــت ت ــکوت اس ــم. س ــن می آیی ــا پایی پله ه

 - حاال برو توی اتاقت. من جای تو باشم خودم را نجات می دهم... 
حتمــاً بــا دســت نگهبــان را صــدا زده ایــد. می آیــد و آســتینم را می گیــرد. بــرادر 

کریمــی اســت. می گوییــد: 
ــو  ــو... ت ــق را بگ ــداز.... حقای ــت را بین ــم... نارنجک ــار می گوی ــن ب ــرای آخری -ب

ــم...  ــدم می آیی ــا صــد ق ــو.. م ــا جل ــدم بی یــک ق
بعد صدای خش خش را می شنوم. می روید. برادر کریمی می گوید: 

- جلوی پایت را بپا.... 
ــه  ــد می شــوم. دســتی می خــورد ب ــه و وارد بن ــم را می گــذارم آن طــرف می ل پای

ــمایید.  پشتم. ش
- راستی شب عیدی می خواهی زنت را ببینی...؟ 
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برادر حمید  تاریخ می نویسم  و  را به شما  نامه هژدهم 
باید به تلخ ترین روزهای زندگی ام برگردم. جسم تباه 
از  روحم  و  می لرزید،  شکنجه  فلزی  ختت  روی  شده ام 
خود می گریخت تا تسلیم شیطان نشود. قلبم را سراسر 
از دروغ و نفرت می انباشت، تا اعتقادم را حتی به ظاهر 

هم شده، رخت دیگر بپوشد.
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شــما رفته ایــد. مــن بــه خــود می پیچــم. روی پتوغلــت می زنــم. درد شــانه ها   
ــد  ــم می خواهــد چن ــده می شــود. دل ــم دارد از جــا کن ــد. کتف های ــم نمی کن رهــا ی
دقیقــه بخوابــم. فقــط چنــد دقیقــه. شــاید آرامــش پیــدا کنــم. نمی شــود. بــه زحمــت 
می نشــینم. ســرم را بــه دیــوار تکیــه می دهــم. درد دنــدان برمــی گــردد. دســتم را بــه 
دیــوار می گیــرم و بلنــد می شــوم. بــه زحمــت روی پا هایــم راه مــی روم. زود خســته 
ــن  ــه ممک ــر لحظ ــت. ه ــا اس ــه صدا ه ــم ب ــینم. گوش ــت می نش ــه زحم ــوم. ب می ش

اســت برگردیــد. 
- اول زنت را آن تو نشانت می دهیم.... 

- راستی، شب عیدی می خواهی زنت را ببینی؟ 
ــم.  ــا را می بین ــف تابوت ه ــد. ردی ــوض می کن ــا ع ــد ج ــد. بع ــم می آی ــر زن تصوی
رویشــان اســم ها را می خوانــم. همــه را می شناســم. بــا همــه کار کــرده ام. همــه مثــل 

مــن می خواســتند ایــران بــه فــردای بهتــر برســد. حــاال تــوی تابــوت خوابیده انــد. 
- همیشه راه توبه باز است... 

ــای  ــا دعا ه ــت. ب ــز اس ــرت انگی ــدر نف ــدر دور و چق ــن واژه، چق ــه. ای ــه. توب توب
ســحرگاهی پــدرم بــه گذشــته برمــی گــردم کــه زار مــی زد و التوبــه التوبــه می کــرد. 

- به انقالب عالقه داری...؟ ما به خاطر انقالب زندگی را ول کردیم... 
ــوند. دراز  ــی می ش ــد و یک ــزم می کوبن ــات در مغ ــالب. کلم ــی. انق ــه. زندگ توب
ــه درســرد.  ــم. راه مــی روم. ســرم را می چســبانم ب ــه می زن ــوار تکی ــه دی می کشــم. ب
ســرم را میــان دســت هایم داغــم می گیــرم. ســعی می کنــم کلمــات شــما را بیــرون 

کنــم بــرادر حمیــد. صــدای آن زن زندانــی می آیــد تــوی گوشــم: 
- برادر اجازه بدین ببرم توی سلول... 
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دو تا شاخه را می خواست ببرد توی سلول. 
-آری آری زندگی زیباست.... 

*
ــنیدم.  ــم را می ش ــدای زن ــود. ص ــدا نب ــنایی پی ــم. روش ــی می رفتی ــل تاریک در تون
از دور صدایــم مــی زد. در تاریکــی می رفتیــم. طبــری می گفــت هیــچ روزنــی 
ــی از او  ــع وقت ــی. در جم ــات خصوص ــت. در جلس ــر می گف ــای آخ ــت. روزه نیس

می پرســیدند: 
- چند سال دیگر مانده به سوسیالیسم برسیم...؟ 

می گفت: 
-- تپــه ســبزی را مجســم کنیــد. مــا داریــم آهســته از راه پــر پیــچ و خمــش بــاال 

می رویــم. 
ــاد آن  ــدم، ی ــت؟ را می دی ــت کجاس ــه دوس ــم خان ــتر فیل ــت پوس ــر وق ــا ه بعد ه
حــرف می افتــادم. آن پســر هــم بــه ســوی سوسیالیســم می رفــت؟ طبــری می گفــت: 
ــاز....  ــاال... بعــد دشــت ب ــه آن ب ــاًل طــول می کشــد برســید ب -200، 300 ســال مث

ــالس...  ــکوفه گی ــر ش ــای پ ــدم زار... درخت ه گن
چشــم هایم را بــاز می کنــم. در ســلولم. ســلول 15. از اتــاق پاییــن صــدای فریــاد 

ــد.  ــی می آی زن
- کاًل قصــد مــا نجــات شماســت... مــن جــای تو بــودم خــودم را نجات مــی دادم... 

در اســالم در توبــه بــه روی همــه باز اســت... 
می نشــینم. کــور ســویی در انتهــای ظلمــات تونــل می بینــم. دیگــر تمــام می شــود. 
ــاور می کننــد.  ــد. حرف هایــم را ب ــم را هــم نمی آورن ــم نمی کننــد. زن دیگــر آویزان
ــز را ننوشــته ام.. آن را  ــز را نوشــته ام... فقــط یــک چی ــد مــن همــه چی قبــول می کنن

هــم می نویســم... مــن کــه فقــط شــاهد بــودم.... شــالق فــرود می آیــد: 
- یا فاطمه زهرا... 

ضبط صوت صدایش از شالق هم بلند تر است: 
کربال... کربال... ما داریم می آییم.. 

شالق فرود می آید: 
- جاسوس... 

بلــه. مــن جاسوســم. جاســوس انگلیــس. حتمــاً هنــوز خــط خرچنــگ قورباغــه ام 
ــا صــدای بلنــد می خنــدد:  تــوی آن پرونــده لعنتــی دارد، ب
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- اعتراف می کنم جاسوس انگلیس هستم... 
ــوج  ــا خــودش م ــم. اضطــراب، ب ــس می زن ــکار را پ ــا دســت اف ــد می شــوم. ب بلن
ــع ظــرف  ــن اســت. یــک قوطــی مای ــا م ــوز ب ــادگاری کــه هن ادرار را مــی آورد. ی
شــویی را از دستشــویی آورده ام و تــوی آن خــودم را راحــت می کنــم. پشــت 
ــرادر کریمــی باشــد، نصیحــت  ــان نبینــد. اگــر ب ــه دیــوار. مراقبــم نگهب ــه در. رو ب ب
ــا  می کنــد. بــرادر مرصــل امــا حســابی می زنــد. اصــاًل همیــن باعــث آشــنایی مــن ب
بــرادر مرصــل شــد. تــرک قــد بلنــد بســیار خشــنی اســت. صورتــی پــر از رد پــای 
آبلــه دارد. تــوی ظــرف غــذا ادرار کــرده ام. وقتــی دارم ظــرف را تــوی دستشــویی 
خالــی می کنــم، بــرادر مرصــل وارد می شــود. یقــه ام را از پشــت می گیــرد، صورتــم 

ــد:  ــر می گردان ــه طــرف خــودش ب را ب
- کافر... 

ــادگار  ــدان مصنوعــی آســیاب چپــم ی ــد تــوی صورتــم... دن ــا مشــت می کوب و ب
ــرادر  ــتید ب ــی نداش ــورد نقش ــن م ــما درای ــم ش ــهادت می ده ــت. ش ــت اس ــن مش ای
حمیــد. بعــداز آن مشــت دنبــال راه چــاره می گــردم. ســرانجام یکــی از قوطی هــای 
پالســتیکی مایــع ظــرف شــویی را در دستشــویی خالــی می کنــم. آن را زیــر لباســم 
می گــذارم و در نوبتــی کــه بــرادر مرصــل نگهبــان نیســت بــه ســلول می بــرم. بــرای 
ــر می شــوم و گاهــی  ــا نگهبان هــا درگی ــا ب ــن قوطــی نجــات بخــش، بار ه حفــظ ای
ــک وادارم  ــی کت ــک یاب ــا کت ــد، ب ــس باش ــر ک ــان ه ــورم. نگهب ــم می خ ــک ه کت
ــا  ــد ت ــول می کش ــی ط ــویی. خیل ــوی دستش ــدازم ت ــرم و بین ــی را بب ــد قوط می کن

قوطــی دیگــری را مخفیانــه بیــاورم تــوی ســلول. 
- قوطی را بینداز... 

- نارنجکت را بینداز.... 
تتنهــا نارنجــک عمــرم را   همــان روزهــای انقــالب دیــدم. بــرادرم یــک جعبــه اش 
ــه  ــم دادم ب ــن ه ــود. م ــه ب ــت گرفت ــربازخانه ای غنیم ــن. ازس ــه م را آورد و داد ب
ــدم  ــا فهمی ــالب. بعد ه ــش انق ــه ارت ــد ب ــد برگردانن ــت می خواهن ــان. می گف رحم

مخفــی اش کرده انــد. 
- تو یک قدم بیا جلو... ما صد قدم می آییم... 

فکری می آید توی سرم: 
- خوب دروغ می گویم... تاکتیکی... دروغی... 

از خــودم بــدم می آیــد. از فکــر خــودم می ترســم. حالــم بــه هــم می خــورد. بایــد 
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نمــاز بخوانــم. تســبیح دســت بگیــرم. حــاج آقــا صدایــم کننــد... حــاج آقــا... حــاج 
آقــا... راه مــی روم. فکــر را پــس می زنــم. 

- راستی، شب عید می خواهی زنت را ببینی؟ 
چقــدر دلــم می خواهــد زنــم را ببینــم. چقــدر هــوس چشــم هایش را دارم. 
چقــدر از دســتگیری مــن می ترســید. یــاد حرف هــای روز آخــر بــا امیرنیــک آئیــن 

می افتــم. نمی دانــم او را هــم گرفته انــد یــا نــه. می گفــت: 
- ما را می گیرند. می کشند... 

و من جواب می دادم: 
- یا بد تر از آن به توبه وادار می کنند... 

ــی زد  ــیاوش زار م ــودم. س ــران ب ــن حی ــد و  م ــس می ش ــم هایش خی ــر چش و امی
ــد  ــرادر حمی ــما ب ــد. ش ــوت می آی ــا در تاب ــر آن ه ــود. تصوی ــکم زده ب ــن خش و م
در تابوت هــا را یکــی یکــی بــاز می کنیــد، بــا صدایــی شــیطانی می خندیــد و 

می گوییــد: 
- اینو می  شناسی... امیره دیگه... 

- این یکی.... 
- این یکی... 

- میخوای کنار زنت بخوابی... 
تابــوت آخــری خالــی اســت. عیــن تابوت هــای اســالمی اســت. تکــه ای چــوب و 

حلبــی. مــن بــا لبــاس زنــدان مــی روم تــوی آن. شــما می نشــینید روی تابــوت. 
- خودتو نجات بده آقای اسدی... 

ــاال  ــرزم و ب ــاز می ل ــینم و ب ــرزم. می نش ــی آورد. می ل ــودم م ــه خ ــوع ب ــوج ته م
ــم:  ــودم می گوی ــه خ ــی آورم. ب ــاال م ــذا ب ــرف غ ــوی ظ ــی آورم. ت م

- بهتره بروم توی تابوت تا توبه کنم... 
ــن  ــی در ت ــد دیگــر تاب ــاز می کنن ــی در را ب ــی آورم. وقت ــاال م ــرزم و ب ــاز می ل و ب

نــدارم. 
- هوشک کیه؟ 

ــرم  ــما منتظ ــن" ش ــاق پایی ــوی "ات ــرد ت ــتقیم می ب ــرا مس ــت. م ــی اس ــرادر زنجان ب
هســتید. 

- به به آقای اسدی.... باز گند زدی به خودت... 
برادر زنجانی مرا می نشاند روی تخت. 
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- واق... واق... 
هر دو مثل شیطان می خندید. شما می گویید: 

- واق... واق... دیر شده.... 
به خودم می لرزم. کسی مرا از درون می کشد و خودم را باال می آورم: 

- توبه... می کنم... توبه.. 
صدای خودم را نمی شناسم. بی اعتنا می گویید: 

ــا  ــی... حســاب توســت ب ــت را نجــات می ده ــازه آخرت - زحمــت کشــیدی... ت
خــدا... امــا مــا بایــد حــق النــاس را بگیریــم... 

در آن صبح شوم پا در دام شیطان می گذارم. 
**

ــه ســلول برمــی گــردم یــک قــرآن، یــک مفاتیــح الجنــان کــف ســلول  وقتــی ب
ــم و  ــو می افت ــده ام. روی پت ــم کوبی ــته و در ه ــا. خس ــر روی آن ه ــک مه ــت و ی اس
ــدان  ــد در می ــرا آورده ای ــد. شــما م ــرادر حمی ــم ب ــوس می بین بیهــوش می شــوم. کاب

ــد:  ــما می گویی ــد. ش ــت می زدن ــم دس ــردم ه ــد. م ــانم می دهی ــه و نش توپخان
- اگر توبه نکرده بودی این ها تکه پاره ات می کردند.. 

صــدای قــرآن در میــدان توپخانــه پخش می شــود. انــگار روی تمام ســاختمان های 
ــه  ــه گــوش مــن وصــل اســت. ب ــا ب ــه بلندگو ه قدیمــی بلندگــو گذاشــته اند و دهان
ــوی  ــوم. بلندگ ــرو می ش ــازه ام روب ــذاب ت ــا ع ــینم. ب ــوم. می نش ــد می ش ــت بلن زحم
ســلول کــه گوشــه ای دور از دســترس در زاویــه دیــوار و ســقف نصــب شــده اســت، 
ــا قــرآن  قــرآن پخــش می کنــد. در ســلول بــاز می شــود و صــدای بــرادر زنجانــی ب

می آمیــزد: 
- هوشک کیه...؟ 

چشــم بند می زنــم و راه می افتــم. وقــت دستشــویی اســت. از کنــار پتو هــا 
می گــذرم و در سراســر راهــرو پاهــای بانــد پیچــی شــده را می بینــم. مــی روم توالــت. 

بیــرون می آیــم و صورتــم را می شــویم. 
- پس وضوء بگیر دیگه... 

برادر زنجانی است. با تعجب نگاهش می کنم. 
- بلد نیستی هان...؟ 

ــت،  ــوء می گرف ــه وض ــودم ک ــده ب ــدرم را دی ــد. پ ــروع می کن ــوزش را ش و آم
ــم،  ــوء برای ــی را. وض ــیخ کروب ــه ای را، ش ــای خامن ــم را. آق ــادر بزرگ ــادرم را، م م
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کنــار حــوض نشســتن و دســت شســتن در ســرمای زمســتان بــود. همــه حیــاط قدیمی 
بــا صــدای اذان ســحری بیــدار می شــدند. 33 ســال در چنیــن جامعــه ای زیســته ام و 
ایــن همــه از آن فاصلــه داشــته ام. بــرادر زنجانــی آمــوزش را تمــام می کنــد و برمــی 

ــوی ســلول.  ــد ت ــم. می آی گردی
- نمازم حتما بلد نیستی... 

ــاز  ــن نم ــد. اولی ــادم می ده ــاز را ی ــی زد و نم ــاری می آم ــدای ق ــا ص ــش ب صدای
زندگیــم را بــرادر زنجانــی می خوانــد و مــن تکــرار می کنــم. وقتــی مــی رود، 
صــدای قــرآن ادامــه دارد و از آن روز بــه بعــد تــا پایــان ماجــرای کودتــا هــر روز از 
ســحرگاه تــا شــام پخــش می شــود. ناهــارم را در نابــاوری تمــام می خــورم. قلبــم و 
روحــم لحظــه ای بــا آنچــه می کنــم، همــراه نیســت. در کودکــی بــا مــادرم بــه زیارت 
ــم.  ــو می رفت ــیدم و ت ــال را می بوس ــای ط ــت او دره ــه تبعی ــم. ب ــا می رفتی امامزاده ه
چشــمانم را بــه ضریــح طــال می مالیــدم. برگشــتنی عقــب عقــب می آمــدم و دوبــاره 

ــت.  ــن نمی گذش ــی از م ــچ حس ــیدم. هی ــا را می بوس طال ه
*

- هوشک کیه؟ 
ــک  ــا ی ــی اســت. در راه   همــان مکالمــه تکــرار می شــود، ب ــرادر زنجان ــاره ب دوب

پایــان جدیــد: 
- اسم پدرت چی گذاشتی...؟ 

حوصله نداشتم بگویم من اسم پدرم را نگذاشته ام. گفتم: 
- محمود.. 

- اسم مادرت.. 
- خدا بیامرز اسمش فاطمه بود... 

- خوب اسم جدیدت چی میخوای بذاری؟ 
- اسم جدیدم...؟ 

ــی  ــم یعن ــی خــدا... شــک ه ــو یعن ــه دیگــه. هوشــنگ اســم کمونیســته... ه - بل
ــه خــدا شــک کــردن...  ــتغفر اهلل ب اس

ــت.  ــاس اس ــن حس ــم م ــدر روی اس ــن ق ــی ای ــرادر زنجان ــم چراب ــازه می فهم ت
بــه پله هــا:  می رســیم 

- راهو که بلدی برو.... به اسم جدیدتم فکر کن... 
ــن  ــه اولی ــم فاصل ــن راه زندگی ــی روم. طوالنی تری ــاال م ــواری ب ــه دش ــا را ب پله ه
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پله هــا کــه پانــزده تــا بودنــد تــا اتــاق بازجویــی اســت. از جهانــی بــه جهــان دیگــر 
مــی روم. وارد اتــاق می شــوم. ســالم می کنــم. کســی جــواب نمی دهــد. چشــم بندم 
را بــاال می زنــم. اتــاق خالــی. دو تــا صندلــی. آفتــاب. از پشــت شیشــه رنــگ شــده 
ــا شــما بیاییــد. یعنــی اول خــش  ــه دیــوار ت ــه درون نفــوذ می کنــد. می نشــینم رو ب ب

ــد و بعــد شــما.  خــش دمپایــی می آی
- سالم.. 

- سالم بر پسر خوب... حاال چشم بند بزن و برگرد... 
ــی گــردم.  ــم و برم ــروز اســت. چشــم بند می زن ــر از دی ــی مهربان ت ــان خیل صدایت
روبــروی مــن نشســته اید. بــا   همــان لبــاس، مقــداری کاغــذ هــم روی دســته صندلــی 

 . ست ا
- ببین... کاری می خواهم در حقت بکنم که برای هیچ کس نکرده ام... 

بعد کاغذ ها را پاره می کنید و می دهید به من. 
ــروع  ــاره ش ــز را دوب ــه چی ــاال هم ــته ای... ح ــه نوش ــت ک ــی اس ــا مزخرفات -این ه
می کنیــم. فکــر کــن شــب اول بازجویــی اســت. بــاالی صفحــه تاریــخ را بنویــس. 

شــهادتین بنویــس. بعــد مســیر زندگــی سیاســی ات را... کامــل، دقیــق، درســت.. 
- شهادتین؟ 

- بلد نیستی؟ برادر زنجانی یادت می دهد. 
کاغذ هــا را نــگاه می کنــم. دســت خــط خــودم اســت. آن هــا را می گــذارم روی 

دســته صندلــی. برمــی داریــد و بــه جایــش یــک دســته کاغــذ ســفید می گذاریــد. 
ــا تاریــخ... پاییــن هــر صفحــه را امضــاء می کنــی... ایــن  - اســم بــاالی صفحــه ب
ــه کــرده ای، بیشــتر رفقــا  آخریــن شــانس توســت... فکــر هــم نکــن... تــو تنهــا توب

ــد. جــوری کــه جــا نمــاز کــم آورده ایــم....  ــه کردن روز اول توب
- شما بگویید چه می خواهید، من بنویسم... 

به نظرم منتظر این لحظه اید، اما به ظاهر عصبانی می شوید: 
- مرتیکــه... مــا واقعیــت را می خواهیــم... آنچــه را تــو میدانــی... جاسوســی 

ــتان....  ــیه، افغانس ــس، روس انگلی
ــا آن آشــنا می شــوم. می فهمــم طــرح  ــن روشــتان اســت کــه هــر روز بیشــتر ب ای
ــن  ــی م ــای شــما ســرنخ اســت و وقت ــد می نویســم. »کد« ه ــه چیســت و بع فیلمنام
می نویســم می شــود اطالعــات موثــق. شــما می رویــد و مــن نوشــتن را شــروع 
می کنــم. هیــچ دروغــی بزرگ تــر از دروغــی نیســت کــه خــودم بــه خــودم 
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گفتــه بــودم و آســتین پیراهنــم هنــوز از اولیــن وضویــش خیــس اســت. تاریــخ روز 
دســتگیری را در صفحــه اول می نویســم: 17 بهمــن 13۶1، جــای شــهادتین را خالــی 
ــه  ــد ب ــت می رس ــم. نوب ــرش می کن ــد پ ــی می آی ــرادر زنجان ــی ب ــذارم. وقت می گ
ماجرا هــا بــه شــکل دلخــواه شــما.  فشــرده ســناریویی کــه بــه تدریــج از زبــان غیــر 
مســتقیم بــرادر حمیــد جــاری و روی کاغــذ بــه خــط مــن کامــل شــده ایــن اســت: 
 "کا. گ. ب. و ســازمان ســیا در زمــان شــاه در ایــران بــا هــم همــکاری داشــتند. 
یکــی از مراکــز اصلــی تبــادل اطالعــات آن هــا روزنامــه کیهــان و نماینــده آن هــا امیر 
طاهــری بــود. در دســتگیری نــوروز 1353 کــه امیــر طاهــری را بــه کمیتــه مشــترک 
ــونیا  ــدم." س ــاواک ش ــذب س ــوب ج ــوق خ ــا حق ــه او ب ــه توصی ــن ب ــد، م آوردن
ــری  ــر طاه ــود . امی ــن ب ــک شــود. او"معشــوقه "م ــن نزدی ــه م ــت داشــت ب "ماموری
ــرا در فهرســت مســافرین گذاشــته  ــام م ــه انگلســتان عمــداً ن در ســفر ســال 135۶ ب
بــود. بــه بی بــی ســی رفتــم. در آنجــا توســط" ســونیا "- عضــو لــژ فراماســونری - بــه 
عضویــت اینتلیجنــت ســرویس در آمــدم و ماموریــت یافتــم بــه هــر شــکل هســت 
ــوده انجــام شــد و در ســفر  ــق حــزب ت ــن مســیر از طری وارد کا. گ. ب. شــوم. ای

ســال 1358 بــه مســکو شــکل نهایــی گرفــت."
ــده  ــران باقیمان ــرد س ــه میزگ ــال 13۶۶ در جلس ــناریو را در س ــن س ــی از ای بخش
احــزاب چــپ بــار دیگــر شــنیدم و از زبــان احســان طبــری. ســناریو یکــی بــود، فقــط 
رحمــان بــه عنــوان عضــو ک. گ. ب معرفــی می شــد کــه بــا امیــر طاهــری اخبــار 
را رد و بــدل می کردنــد. آن میزگــرد توســط شــبکه دوم تلویزیــون هــم ضبــط شــد. 
مهــدی پرتــوی ســخنان طبــری را رد کــرد و گفــت ایــن ســناریو درســت نیســت. امــا 
طبــری نپذیرفــت. حــق بــا مهــدی پرتــوی بــود. امیــر طاهــری و رحمــان هاتفــی فقــط 
دوروزنامــه نگاربودنــد باعقایــد مختلــف. درکنــار هــم کار می کردنــد. همیــن. بقیــه 
ســاخته اندیشــه های پلشــت کســانی نظیــر بــرادر حمیــد اســت. وقتــی ایــن ســناریو 
را کــه خیلــی دلــم می خواهــد روزی اصلــش را بتوانــم در پرونــده ام ببینــم، تکمیــل 
می کنــم، گمــان ایــن اســت: "دارنــد پرونــده مــرا کامــل می کننــد تــا اعــدام کننــد. 
ــم ثابــت  ــاع از خــودم را دارم و می توان ــه خــودم می گویــم در دادگاه فرصــت دف ب

کنــم ایــن ســناریو را فقــط بــرای فــرار از شــکنجه پذیرفتــه ام. "
*

هــر روز صبــح، تــا صبحانــه ام تمــام می شــود، مــرا بــه "اتــاق بــاال" می برنــد. نمــاز 
ــه ام را  ــرآن، صبحان ــان ق ــر فشــار صــدای بی پای ــده ام. زی صبحــم را "عــددی" خوان
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بــا هــراس از احضــار بــه بازجویــی، وصلــه شــکم کــرده ام. هــر نگهبانــی باشــد اول 
مــرا مســتقیم بــه "اتــاق پاییــن" می بــرد. از مغــز ســرم تــا کــف پایــم از هــزاران درد 
سرشــار اســت. ســر درد مزمــن بعــد از شــب تابــوت   رهایــم نمی کنــد. نگهبــان مــرا 
ــی را می شــنوم. شــما وارد  روی تخــت می نشــاند. بعــد صــدای خــش خــش دمپای
می شــوید بــرادر حمیــد. ســالم می کنــم و بالفاصلــه می گویــم:" واق... واق... 
ــار  ــک ب ــی ی ــم. حت ــاال می روی ــاق ب ــه ات ــد. ب ــم را می گیری ــر بغل ــد و زی "می خندی
تــوی راه پله هــا یــک انجیــر خشــک هــم کــف دســتم می گذاریــد. یــا تــوی راه، یــا 
ــه ســناریو را می گوییــد و مــن می نویســم. ایــن اعترافــات خطــری  ــاق بقی داخــل ات
را متوجــه کســی نمی کنــد. فقــط منــم کــه از تــرس شــکنجه می نویســم و پرونــده 

ــم.  ــر می کن ــودم را قطور ت خ
دیگرمــن، مــن نیســتم. بــه تمامــی ســگ پاولوفــم. در فاصلــه ای کــه نوشــته هایم 
را می بریــد تــا بخوانیــد یــا خــوردن ناهــار، یــا خوانــدن نمــاز، ذهنــم فعــال می شــود 
ــم،  ــکوت کن ــاورم. س ــم بی ــد ک ــد. نبای ــل می کن ــما را تکمی ــواه ش ــناریو دلخ و س
ــک  ــه. تبری ــد. بل ــارم ر ا می کش ــوت انتظ ــدن در تاب ــی خوابی ــر یعن ــن تعزی آخری
عــرض می کنــم. جوانــی آرمانــی را بــه ســگ پاولــوف، بــه جاســوس چنــد جانبــه 

ــد.  ــل کرده ای تبدی
* 

غــروب یکــی از روز هــا وقتــی بــه ســلول برمــی گــردم، هنــوز قــرآن از بلندگــو 
پخــش می شــود. بــرادر زنجانــی، یــک جلــد کتــاب "آمــوزش نمــاز" نوشــته ســید 
ــاد  ــعی دارم ی ــدم. س ــه خوان ــم ب ــروع می کن ــی آورد. ش ــم م ــه ای برای ــی خامن عل
ــزی  ــن چی ــرای یادگرفت ــادت دارم ب ــم. ع ــظ می کن ــی را حف ــالت عرب ــرم. جم بگی
راه بــروم و کلمــات را تکــرار کنــم. بــا زحمــت روی پاهــای زخمــی ام راه مــی روم 
ــی از  ــه، موج ــه اول را نگفت ــوز جمل ــا هن ــم. ام ــرار می کن ــی را تک ــات عرب وکلم
ــم  ــرو می کشــد. همــه درد های ــرا در خــود ف ــد و م ــدا می آی ــی ناپی ــراس، اضطراب ه
زنــده می شــود. می نشــنیم و کتــاب را می بنــدم. راه حلــی می یابــم کــه بعد هــا 
متوجــه می شــوم، بســیاری از بچه هــا بــه همیــن راه حــل رســیده اند. بــه جــای 
کلمــات عربــی، دعــا و آیــات، زیــر لبــی اعــداد را می شــمارم، جــوری کــه انــگار 
دارم کلمــات را می گویــم. دوال شــدن و ســجده هــم برایــم امــکان نــدارد. تــا زانــو 
ــه ایــن احــواالت  می زنــم، درد کشــنده پرتــم می کنــد و روی زمیــن می افتــم. گاه ب
می گیــرم.  تــاب  و  آب  بــا  امــا  را  وضــوء  می گیــرد.  گریــه ام  می خنــدم، گاه 
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ــای  ــد کاره ــرادر حمی ــم ب ــد. شــما ه ــد و گــزارش می کنن ــاً می بینن ــا حتم نگهبان ه
مهــم تــری داریــد. کار مــن و خــدا بــه خــودم مربــوط اســت. شــما فقــط بایــد دســت 
ــد  ــق شــدید. حــاال الب ــوی دســت خــدا. موف ــتید ت ــه زور شــکنجه می گذاش ــرا ب م

ــد. ــل می کنی ــده را کام ــد پرون داری
ــه  ــا در س ــت و بازجویی ه ــال اس ــبانه روز فع ــترک ش ــه مش ــام کمیت ــن ای  در ای

ــه دارد.  ــیفت ادام ش
*

ســناریوی جاســوس چنــد جانبــه تمــام شــده اســت. فکــر می کنــم می آئیــد ســراغ 
ــرای  ــاره دیگــران. نمی دانــم کــه ب آنچــه از روز اول از آن می ترســیدم: ســئوال درب
ــم از  ــی کــه مــن می توان ــد. حوزه های ــه مــن نداری ــازی ب پرســش های تشــکیالتی نی

آن هــا اطــالع داشــته باشــم، اینهاســت: 
ــه  ــد ب ــتم، بع ــاس داش ــا تم ــا آن ه ــن ب ــات. اول م ــوده ای مطبوع ــای ت - بچه ه
ــای  ــرو و بچه ه ــی زاده از ب ــر نظــر بهمــن تق ــد زی ــد و رفتن صــورت حــوزه درآمدن
ــن را  ــرم. بهم ــا بی خب ــی از آن ه ــه کل ــود ب ــال می ش ــعب. دو س ــای منش چریک ه

ــد.  ــن گرفته ان ــح روز 17 بهم ــم صب ه
- اعضای تحریریه مردم و دنیا. همگی دستگیر شده اند. 

- اعضــای بخــش ۴ در یوســف آبــاد. هــم مســئول بخــش و هــم مســئول ناحیــه را 
صبــح 17 بهمــن گرفته انــد. 

بی دلیــل نیســت اصــال د رایــن مــوارد ســئوالی را مطــرح نمی کنیــد. دنبــال چیــز 
مهمتــری هســتید. 

 اولین سوال این است: 
- اعضای کمیته مرکزی... 

اسامی ر ا بار ها روزنامه مردم نوشته است، می نویسم. 
- اصل کاری ها یادت رفت؟ 

می گویم: 
- نه. نوشته ام... 

می گویید: 
- مرتیکه... دبیر دوم حزب را ننوشته ای... می خواهی جوانشیر را بیاورم... 

ــان  ــه کالم زم ــه تکی ــت. مرتیک ــده اس ــتگیر نش ــم جوانشیردس ــی فهم ــد هام بع
ــم.  ــه می کن ــم اضاف ــیر را ه ــم جوانش ــد. اس ــت می گویی ــت. راس ــما س ــی ش مهربان
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می گوییــد: 
- بقیه... اعضای منتخب پلنوم هفدهم... 

راستش را می گویم: 
- مــن هــم مثــل بقیــه چنــد روز بعــد از پلنــوم هفدهــم بــا خبــر شــدم. اســامی را 

هــم در روزنامــه مــردم خوانــدم. 
- حاال می بینیم... راستی گفتی "خسرو" را می  شناسی... 

- بله. رحمان هاتفی... 
- گــه خــوردی... امــا این هــا مهــم نیســت.... تــا مــن برمــی گــردم اســامی کامــل و 
نشــانی اعضــای شــبکه مخفــی را می نویســی.... بــا کروکــی تشــکیالتی... مخصوصــاً 

ــازمان نظامی....  س
می گوییــد و می رویــد. در خــودم مچالــه می شــوم. تشــکیالت مخفــی؟ ســازمان 
ــوری  ــه کیان ــه ای ب ــای خامن ــه آق ــم ک ــه هایی می افت ــاد گوش ــه ی ــی؟ بالفاصل نظام
مــی زد. امــا مــن مطمئنــم کــه نویــد طبــق نوشــته آخریــن شــماره اش منحــل شــده 
اســت. تنهــا فــردی کــه مــن از نویــد می شــناختم رحمــان بــود. او هــم علنــی شــده 

ــد:  ــر می گردی ــی زود ب ــت. خیل اس
- نوشتی؟ 

- مطمئنم سازمان مخفی در کار نیست... 
بلند بلند می خندید. 

- مرتیکــه فکــر کــردی تــا گفتــی التوبــه، هــر مزخرفــی را از تــو بــاور می کنیــم... 
ــو... پاشو....  پاش

ــا  ــد. ت ــم می دهی ــا هل ــد. از پله ه ــان می بری ــان کش ــد و کش ــتینم را می گیری آس
ــار کار می کنــد. هیــچ  ــاز کنــم روی تخــت فلــزی نشســته ام. مغــزم بی اختی چشــم ب
ــوت. پیــش  ــد تاب ــه دیگــری نیســت. و بع ــدن ضرب ــرود آم ــز وحشــتناک تر از ف چی

ــم:  ــار می گوی ــا. بی اختی ــش رفق ــم. پی زن
- واق... واق... 

ــدارد.  ــده ن ــه بعــد واق... واق هــم فای ــار هــم هیچــی... می نویســی.. دفع ــن ب - ای
اول تعزیــر... بعــد پیــش رفیــق منوچهــر.... 

ــد.  ــد و می روی ــرت می کنی ــت پ ــودکار را روی تخ ــک خ ــذ و ی ــته ای کاغ دس
چشــم بند را بــاال زنــم. دیوار هــا خونــی اســت. ظــرف لعنتــی "متادیــن" هنــوز 
ــتی  ــین راس ــی را جانش ــد و دروغ ــه کار می افت ــم ب ــرار دارد. ذهن ــی ق روی صندل
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ــش  ــک بخ ــاً ی ــی حتم ــازمان مخف ــر س ــم ه ــر می کن ــم. فک ــه نمی دان ــد ک می کن
علنــی دارد و یــک بخــش نظامــی. ایــن بخــش هــم حتمــاً شــامل نیروهــای زمینــی 
هوایــی و دریایــی اســت. بنابرایــن یــک کروکــی فرضــی می کشــم. در هــر شــاخه 
ــه هــم مربوطنــد. اســامی افــراد را از  ــه طــور عرضــی ب 5 نفــر را جــا می دهــم کــه ب
تغییــر نــام و فامیل هایــی کــه بــه یــاد دارم درســت می کنــم. مثــالً بــه جــای یوســف 
ــکیالت  ــارت تش ــی چ ــور... وقت ــن ط ــفی و همی ــد یوس ــم محم محمدی،می نویس
نظامــی قالبــی را ترســیم می کنــم، آن صفحــه را بــر مــی دارم. روی کاغــذ دیگــری 
پــاک نویــس می کنــم و نســخه چــرک نویــس را چنــد تــا تــا می زنــم و تــوی جیــب 
لبــاس زنــدان می گــذارم. تــا صــدای خــش خــش دمپایــی را می شــنوم، چشــم بندم 
ــود.  ــکوت می ش ــم. س ــما دراز می کن ــرف ش ــه ط ــذ را ب ــته کاغ ــم و دس را می زن
ــا  ــد و ت ــد، می روی ــی بزنی ــه حرف ــد بی آنک ــد، بع ــارت را می خوانی ــد چ ــا داری حتم
مدتــی طوالنــی نمی آییــد. در ایــن فاصلــه نگهبــان غــذا مــی آورد. دستشــویی هــم 
مــی روم. بعــد نگهبــان مــرا بــه "اتــاق بــاال" می بــرد. منتظــرم هســتید و بــاز صدایتــان 

مهربــان شــده اســت: 
- بشــین شــیری... بشــین.... چــرا همــه ایــن اطالعــات را یــک جــا نمی نویســی و 
ــا مــن  ــاره بکــش ت خــودت و مــا رو راحــت نمی کنــی... حــاال ایــن چــارت را دوب

برگــردم... 
ــم.  ــاره می کش ــارت را دوب ــم چ ــل جیب ــس داخ ــرک نوی ــد. از روی چ می روی

وقتــی چــارت را می گیریــد، می زنیــد روی شــانه ام: 
- آفرین پسر.... 

ــم  ــه پای ــری ب ــد محکــم ت ــه، بن ــان شــاد اســت. خــودم را نجــات داده ام. ن صدایت
ــم.  ــی می کن ــرگ، دارم خودکش ــرس م ــته ام. از ت بس

*
می رویــد و بــر نمی گردیــد. خیلــی طــول می کشــد تــا نگهبــان می آیــد و 
ــم  ــر نمی توان ــی دیگ ــود. حت ــش می ش ــرآن پخ ــدای ق ــرد. ص ــلولم می ب ــه س ــرا ب م
ــرف  ــع ظ ــا مای ــرا ب ــت. آن ــده اس ــرک ش ــرم چ ــویی. س ــی روم دستش ــم. م بخواب
ــم و  ــددی" می خوان ــاز "ع ــردم. نم ــی گ ــرم. برم ــوء می گی ــویم. وض ــویی می ش ش

از خســتگی بیهــوش می شــوم. 
صبــح روز بعــد، تــا صبحانــه تمــام می شــود، نگهبــان دنبالــم می آیــد. مــرا می بــرد 
"اتــاق پاییــن". می نشــینم روی تخــت. صــدای خــش خــش دمپایی هــا اســت و بعــد 
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شــما. می گویــم: 
- سالم... 

جواب نمی دهید. یعنی عصبانی هستید. 
می گویم: 

- واق... واق.... 
ــد.  ــرف نمی زنی ــم ح ــه ه ــک کلم ــاال". ی ــاق ب ــد "ات ــد و می بری ــدم می کنی بلن
ــا  ــوم ت ــل می ش ــادی معط ــدت زی ــن م ــد و م ــاق. می روی ــوی ات ــتید ت ــرا می فرس م
می آییــد. خیلــی دیــر می آئیــد. تــا بــه خــودم بیایــم، بــاالی ســرم هســتید، بــا شــادی 

ــد:  ــاً داد می زنی تقریب
- خســرو در آمــد.... تشــکیالت مخفــی در آمــد.... همــه چیــز در آمــد... 

نظامــی در آمــد....  تشــکیالت 
ــات  ــی دارم. کلم ــر م ــم بندم را ب ــد. چش ــد. می روی ــد می گویی ــد بلن ــا را بلن این ه

ــد:  شــما تــوی ســرم زنــگ می زن
- خسرو... تشکیالت مخفی... تشکیالت نظامی.... 

ــت دارد؟ خوشــحالم کــه تنهــا  ــا واقعی ــازه ای از ســناریو اســت ی ــرگ ت ــا ب این ه
ــه نظــر خــودم- یعنــی شــرکت در ارتبــاط فروغیــان- ســفیر افغانســتان  جرمــم را-ب
نگفتــه ام. تــازه اگــر ایــن حرف هــا راســت باشــد، حتمــا متوجــه شــده اید مــن مطلقــاً 
ــد. ایــن  ــم. جــواب می دهی ــد. ســالم می کن ــوده ام. ســرانجام می آیی ــر ب از آن هــا خب

یعنــی صلــح برقــرار اســت. کاغــذی روی دســته صندلــی می گذاریــد: 
- کلیه نفوذی های حزب کثیف توده در ارگان های مملکتی... 

کمی سکوت می شود و بعد می گویید: 
ــوذی  ــد نف ــه می توانن ــری... هم ــای منتظ ــام و آق ــر از ام ــس... غی ــه را بنوی - هم

ــن....  ــی خــود م حــزب باشــند، حت
می رویــد. بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده ام. بلنــد می شــوم و مثــل همیشــه آهســته 
ــم. پا هایــم کمــی بهتــر شــده اســت، امــا از ســرم کــه درد تــازه  آهســته قــدم می زن
ر ا همیشــه در خــود دارد، تــا دندان هایــم و کتف هایــم بــه درجــات مختلفــی 
و  مــی روم  راه  بی حالــم می کنــد.  بی تــاب می شــوم. گاه درد  درد می کنــد. گاه 
ــت  ــرف درس ــه ای ح ــت کلم ــه در حکوم ــس را ک ــر ک ــامی ه ــم اس ــعی می کن س
حســابی زده بــه یــاد بیــاورم. اســامی را روی کاغــذ بازجویــی می نویســم. بــه خــودم 

می گویــم: 
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- گور پدرشان... بگذار فکر کنند این ها هم توده ای هستند... 
ــا  ــادم اســت. آن ه ــی کــه ی ــا جمالت ــه کلمــات ی ــم ب ــرگ می ده ــد شــاخ و ب بع
ــت.  ــم راح ــه و خیال ــد صفح ــود چن ــم. می ش ــل می کن ــزب وص ــه ح ــوری ب را ج
"اعترافــات" امــروزم را انجــام داده ام. می آییــد. نوشــته ها را می گیریــد. پشــت ســرم 

ــید:  ــد می پرس ــد می خوانی ــاً داری ــت. حتم ــکوت اس ــتید. س هس
- همین ها؟ مطمئنی چیزی را مخفی نکردی....؟ 

از ترس ستون فقراتم می لرزد و کف پا هایم زق زق می کند. 
- راستی... راستی دو تا اسم یادم رفت.. 

- البد خیلی مهم هستند.... 
می گویم: 

- فکر کنم... حجت االسالم مسیح مهاجری... حجت االسالم فاکر.... 
گمانم سخت جا می خورید. محکم می زنید توی سرم: 

- فاکر؟ مطمئنی مرتیکه... دوست نزدیک من است.. با هم جبهه بودیم... 
ندانسته به جای حساسی زده ام. زود می گویم: 

- نه... نه... فاکر نه.. 
بیشتر شک می کنید: 

 - از دهنت پرید و حاال پس می گیری... 
کاغذ را می دهید: 

- بنویس... 
ــر  ــد و ب ــد. می روی ــته ها را می گیری ــم. نوش ــم می نویس ــر ه ــن دو نف ــاره ای و درب

می گردیــد: 
- خوب فکر کن... یک نفر را ننوشته ای... آنکه از همه مهم تر است... 

بعد دست می گذارید روی شانه ام: 
ــه هــم  ــم... بقی ــزو میدونی ــی مــا همــه چی - حســابی آمــوزش دیــدی، امــا نمیدون
ــه واق... واق  ــو ب ــل ت ــم مث ــر ه ــی دو نف ــد.... یک ــرف می زنن ــل ح ــل بلب ــد مث دارن

افتاده انــد... خــوب فکر هایــت را بکــن... 
می رویــد. هــر چــه فکــر می کنــم چیــزی بــه ذهنــم نمی رســد. آدم خیلــی مهــم؟ 
آقــای خامنــه ای کــه نبــود، هاشــمی هــم کــه نمی توانســت باشــد؟ پــس؟ بــه جایــی 
ــم  ــم بند بزن ــد چش ــد می گوی ــد. بع ــمم را می پرس ــد. اس ــی می آی ــم. نگهبان نمی رس
و بــروم. می رویــم. فکــر می کنــم اعترافــات امــروز هــم تمــام شــده اســت. بــه زیــر 
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هشــت می رســیم، می خواهــم بــه طــرف بنــد بــروم دســتی مــرا می گیــرد و بــه اتــاق 
پاییــن می کشــد. تــا بــه خــودم بیاییــم دســت بنــد قپانــی خــورده و از ســقف آویــزان 
شــده ام. وقتــی بــه هــوش می آیــم، دســت بنــد قپانــی بــه دســت کــف اتــاق تعزیــر 
افتــاده ام و بــرادر حیــدری بــاالی ســرم اســت. دســتبند رابادســت مبــارک خودتــان 
بــاز می کنیــد. بــه زحمــت پــا می شــوم و بــه دســتور شــما بــرادر حمیــد پــا می زنــم. 

می گوییــد: 
- هر پایی میزنی یک بار بگو گه خوردم... 

پا می زنم و می گویم. دستور می دهید: 
- حاال بگو: واق... واق.. 

- واق.. واق.. 
بگو: 

- گه خوردم.. 
- گه خوردم.. 

بعــد می گوییــد دســت هایم را حرکــت بدهــم. خــودش شــکنجه تــازه ای اســت. 
دســت هایم حرکــت نمی کنــد. خشــک شــده اســت. خودتــان دســتم را می گیریــد 
ــه هــوا  ــادم ب ــد. فری ــا مشــت روی عضــالت می زنی ــد. ب ــکان می دهی ــه شــدت ت و ب
ــم.  ــت بده ــد حرک ــد تن ــت هایم را تن ــد دس ــد و وادارم می کنی ــی رود. داد می زنی م
ــد  ــت بن ــالمی دس ــتفاده از آزادی اس ــدون اس ــت و ب ــب تخ ــانید ل ــرا می نش ــد م بع

ــد:  ــد.   همــان طــور هــم حــرف می زنی ــی را می بندی قپان
- حاال می روی باال. وقتی فهمیدی ما از تو ناتوتریم می آیی پایین.... 

ناتــو را بــا لحــن خاصــی می گوییــد. داریــد مســخره ام می کنیــد یــا کــد می دهیــد. 
ــرار  ــد و تک ــد و می آیی ــی می روی ــما ه ــم. ش ــره می کش ــوم و نع ــزان می ش ــاز آوی ب
می کنیــد "ناتــو" و باالخــره ظاهــرا از روی ورقــه بازجویــی اعتــراف یکــی از رفقــا 

را می خوانیــد: 
- نفــوذی حــزب در ناتــو یــک مهنــدس اســت کــه ســاکن بلژیــک بــود و بعــد از 

انقــالب بــه ایــران... 
ــدام در  ــون م ــوردد، و خ ــم را در می ن ــم بند، درد بدن ــر چش ــات زی در آن ظلم
قلبــم شــره می کنــد، یــاد مــرد بلنــد قــدی می افتــم بــه نــام محمــد زاهــدی. اوچــون 
ــته  ــوخی گذاش ــه ش ــمش را ب ــا اس ــرد، بچه ه ــی می ک ــو زندگ ــر نات ــک مق در بلژی
بودنــد: محمــد ناتــو. و حــاال البــد کــس دیگــری زیــر شــکنجه اعتــراف کــرده بــود 
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ــن  ــد ای ــه هســتم بای ــو اســت و مــن کــه جاســوس دو جانب او نفــوذی حــزب در نات
ــم:  ــد می گوی ــود. بلن ــن می ش ــم روش ــم. ذهن ــوذ ی را بشناس نف

- واق... واق... 
اما کسی آنجا نیست. صبر می کنم تا صدای خش خش دمپایی بیاید: 

- زر بزن... 
واقعیــت را می گویــم. هنــوز تمــام نشــده، شــالق فــرود می آیــد. بایــد بــه واقعیــت 
ــد برســم و حــزب صاحــب یــک نفــوذی هــم در ســازمان  ــرادر حمی مــورد نظــر ب
ــن  ــر کمتری ــوم. دیگ ــوش می ش ــاره بیه ــد، دوب ــول نمی کش ــاد ط ــود. زی ــو بش نات
رمقــی برایــم نمانــده اســت. وقتــی بــه قــول شــما بــرادر حمیــد "احیــاء" می شــوم، بــا 
دســت های بــاد کــرده می نویســم: محمــد ناتــو فقــط یــک شــوخی اســت. همیشــه 
ــش  ــتان را برای ــن داس ــدم و ای ــدی را می دی ــدس زاه ــای مهن ــت آق ــم می خواس دل
ــاالی  ــا حتــی ســرش ب ــا همیــن شــوخی شــکنجه شــده ی ــودم ب ــم. نگــران ب می گفت
دار رفتــه باشــد. بعد هــا شــنیدم در زنــدان از افــراد ســر موضعــی بســیار مقــاوم اســت 
ــر  ــتم. فک ــری نداش ــر خب ــد. دیگ ــه می دهن ــارزه ادام ــه مب ــویق او ب ــه تش ــا ب و بچه ه
می کــردم دالورانــه در دادگاه مــرگ از موضــع خــود دفــاع کــرده و در اعدام هــای 
ســال ۶7 جانــش را نثــار حــزب کــرده اســت. روز آزادی اســم او را هــم در کنــار 
999 نفــر عفــو شــده خواندنــد کــه همگــی در دادگاه گذشــته خــود را نفــی و اعــالم 
ــده بماننــد. بســیار خوشــحال  ــا زن ــد ت ــه جمهــوری اســالمی کــرده بودن وفــاداری ب
ــش.  ــای همراه ــه بچه ه ــدام بقی ــف از اع ــخت متاس ــدن او و س ــده مان ــدم از زن ش

زندگــی فرصــت دیــدار او را نــداد.
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سراجنام به قول خود تان عمل کرده اید:
- گه ات را به خوردت می دهم...

دوشنبه  سحرگاه  این  در  حمید؟  برادر  هست  یادتان 
یازدهم بهمن 1389 دارم نسخه نهائی نامه نوزدهم را 

آماده می کنم تا یادتان بیاورم چه کردید. 
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شــبی را ســال نــو می پنــدارم. خاموشــی چراغ هــا و صــدای تــالوت قــرآن را زمــان 
تحویــل ســال می گیــرم. بــه هــزار مصیبــت بــه دیــوار تکیــه می دهــم. بــا قنــد و نــان 
ســفره هفــت ســین ام را می آرایــم. نــان را هفــت تکــه می کنــم و هــر کــدام را یــک 
ــی دوزم  ــم، همســرم را گوشــه ســفره می نشــانم. چشــم م ــم. در خیال "ســین" می نام
بــه ماهــی کــه در رویــا آب را غوطــه می زنــد و ســیب را در آینــه می لغزانــد. 
منتظــر تحویــل ســال نــو می شــویم. تــوپ ســال در مــی رود. همدیگــر را در آغــوش 
می کشــیم. و بعــد، اولیــن ســال نــو را در زنــدان می خوابــم. هنوزچشــم های 
خیســم گــرم نشــده، صــدای خــش خــش را می شــنوم. از پالســتیک نــان می آیــد. 
ــواب  ــه ام ج ــدن کوفت ــی از ب ــا جای ــم ت ــد بغلت ــدر بای ــم. آن ق ــم بخواب ــعی می کن س
مســاعد بدهــد. همیــن فرصــت کوتــاه خــواب را دارم. بــا صــدای خــش خــش بیــدار 
ــر  ــاس ســفید را ب ــم.   همــان لب ــم را می بین ــی روم. زن ــه خــواب م ــاره ب می شــوم. دوب

ــه تاجــر آمریکایــی می گویــد:  تــن دارد و بــر عرشــه کشــتی یونانــی ب
- حاضرم گونی سرم کنم و کشورم آزاد و مستقل باشد... 

ــد. در  ــا می رقصن ــان دری ــدد و ماهی ــد می خن ــدای بلن ــه ص ــی ب ــوان آمریکای ج
ــا دســت آن  ــم می گــذرد. ب ــز گرمــی از روی صورت ــم چی خــواب احســاس می کن
ــس  ــتان عک ــتم. کاوه گلس ــه هس ــدان توپخان ــم. در می ــاک می کن ــم پ را از صورت
ــه  ــد. ب ــا دســت نشــان می دهــد. کســانی هــو می کنن ــرا ب ــد م ــرادر حمی ــرد. ب می گی

طرفــم می دونــد. 
- هو... هو... مرگ بر توده ای... 

ــر می گــردم. ســیاه جامگانــی پرچــم ســرخ  ــا دســت می پوشــانم و ب صورتــم را ب
ــا دســت نشــانم می دهنــد:  در دســت، ب
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- نمازخون.... مرگ بر نمازخون... 
ــی  ــز گرم ــرم. چی ــا می پ ــت زده از ج ــی دود. وحش ــینه ام م ــه درون س ــزی ب چی
در لباســم دور می زنــد. بــا تــرس لباس هایــم را در مــی آورم و تــکان می دهــم. 
ــم را  ــد لباس ــا تردی ــه. ب ــا ن ــت ی ــه اس ــود، رفت ــاس ب ــوی لب ــودی ت ــم موج نمی دان
می پوشــم و تکیــه می زنــم بــه دیــوار. دوبــاره چشــم هایم دارد گــرم می شــود. 
احســاس می کنــم چیــزی روی دســتم راه مــی رود. بی اختیــار آن را می گیــرم و لــه 
می کنــم. از گرمــای چنــدش آور سوســکی حالــم بــه هــم می خــورد. چشــم هایم را 
ــاز می شــود  ــد. الی در کمــی ب ــی دارن ــل در را آهســته برم ــدم. می شــنوم. قف می بن

و صدایــی می گویــد: 
- هی... پاشو بیا.... 

شــمایید بــرادر حمیــد. در تاریکــی چشــم بندم را از جیــب لباســم در مــی آورم و 
می زنــم. بــه جیــب دیگــرم دســت می زنــم، عینکــم هــم هســت. دمپایــی می پوشــم 

و بیــرون می آیــم. پشــت در منتظــرم هســتید. 
- چطوری؟ خوبی؟ 

صدایتــان حســابی مهربــان اســت و حــاال از مهربانــی صــدا بیشــتر از خشــونت آن 
می ترســم. بی اختیــار می گویــم: 

- اگر زیاد کارم دارید.... نماز بخوانم... 
می خندید: 

- نه... به نماز صبح می رسی... 
از زیــر هشــت می گذریــم. وارد حیــاط مثلثــی می شــویم. از بــاد خنــک می لــرزم. 
ــه ای  ــرا گوش ــمه ها را دارد. م ــود آواز چش ــا خ ــد و ب ــرز می آی ــت. از الب ــار اس به

ــود.  ــی می ش ــکوت طوالن ــانید. س می نش
- چطوری؟ خوبی؟ 

جواب می دهم: 
- ممنونم... 

- جاییت درد نمی کند...؟ 
- چــرا از ســر تــا پایــم... چنــد بــار از نگهبــان تقاضــای دکتــر کــرده ام، گفته انــد 

شــما بایــد موافقــت کنیــد... 
می گویید: 

- نــه. منظــورم ایــن اســت کــه بیمــاری مخصوصــی نــداری... قلبــی.. ریــوی... یــا 
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ــم...  ــه می دان چ
- نه.. 

- مطمئنی؟ 
- آره... 

می گویید: 
ــی  ــدرت خیل ــم پ ــواده ات بپرســم. فقــط می دان ــا حــاال فرصــت نشــده از خان - ت

مومــن اســت... 
- بله. درست است... 

- مادرت؟ 
- فوت کرده... 
- خدا بیامرزد. 

- چند تا خواهر و برادر داری؟ 
جواب می دهم. 

- عمو چند تا داری؟ 
می گویم. 

- عمه؟ 
می گویم. 

- اسم هایشان؟ 
می گویم: 

- سیمین تاج... مهین تاج... 
- عمه هایت را می بینی؟ 

جواب می دهم: 
- نه. سال هاست آن ها را ندیده ام. 

- مطمئنی؟ 
- بله. 

- هیچ کدام را ندیده ای؟ 
- نه. 

- شماره تلفنشان را بلدی؟ 
- نه.... 

- عمه خوانده ای، چیزی نداری؟ 
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- نه.... 
می گویید: 

- خب، حاال چشم بندت را باال بزن و این را ببین. 
همین کار را می کنم. تکه کاغذی است.. 

- من بلند می شوم. عینکت را بزن و ببین... 
ــمم  ــش چش ــرم پی ــنای همس ــط آش ــاه خ ــنایی م ــم. در روش ــن کار را می کن همی
ــوی چشــمانم می رقصــد.  ــوز جل ــد خــط بیشــتر نیســت کــه هن ــده می شــود. چن زن

مضمونــش ایــن اســت: 
- همســر عزیــزم... نگرانــت هســتم و دوســتت دارم... همــراه ایــن نامــه قرص هــا را 

برایــت فرســتادم. اگــر توانســتی تلفــن بزنــی، مــرا از طریــق عمــه پــری پیدا کــن.... 
بعد هــا می فهمــم همســرم بــه ایــن در و آن در زده بــود تــا مــرا پیــدا کنــد. آخــر 
ســرهم نامــه را همــراه قرص هــای تقویــت چشــم بــه پــادگان عشــرت آبــاد، رســانده 
ــرای  ــتارخان ب ــری س ــوه دخت ــه ن ــن فرهیخت ــر نورالدی ــا را دکت ــن قرص ه ــود. ای ب

ــی داد.  ــم هایم م چش
- حاال عینکت را بردار و چشم بند بزن.... 

همین کار را می کنم. کاغذ را از دستم می گیرید. 
- خب... رمز ها را گرفتی؟ 

- رمز؟! 
- بله. رمز. مگر نگفتی هیچ بیماری نداری؟ منظور از قرص چیه؟ 

- بیماری نیست، این قرص ها برای تقویت... 
- اروای عمه ات. مگه نگفتی عمه هایت را نمی بینی؟ 

- چرا... 
- پس عمه پری کیه؟ 

پرویــن خانــم، همســر شــیرازی خــوش زبــان نصــرت اهلل نوحیــان )نــوح( را عمــه 
ــا  ــندگان ب ــوی نویس ــکار ودر ک ــرت هم ــا نص ــان ب ــم. در کیه ــدا می کنی ــری ص پ
خانــواده اش همســایه و دوســت بودیــم. چــون تلفــن نداشــتیم در مواقــع ضــروری یــا 
بــه خانــه پرویــز آذری یــا بــه خانــه نــوح می رفتیــم. همین هــا را بــه شــما می گویــم 

ــد:  ــد. می گویی ــرادر حمی ب
- حاال می بینیم... 

ایــن تکیــه کالم بــوی مــرگ می دهــد. دســتم را می گیریــد و مــرا بــه اتــاق پاییــن 
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ــم:  ــار می گوی ــانید. بی اختی ــت می نش ــد. روی تخ می بری
- واق... واق... 

می گویید: 
- واق... واق... و مرگ.. 

ــم  ــد آویزان ــد.   همــان طــور کــه داری ــی می زنی ــد قپان ــه ســرعت دســت بن ــد ب بع
می گوییــد:  می کنیــد، 

- این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست... 
و کنار گوشم خیلی آهسته زمزمه می کنید: 

- حرف های نزده... مهم ترین موضوع مانده.... 
و می رویــد. در نیمــه شــب بهــاری، آویــزان می مانــم و دردهــای بی شــمار ســر تــا 
پــا یکــی می شــوند. آن قــدر نعــره می زنــم تــا می آییــد. هــم از صــدای خــش خــش 
دمپایــی می ترســم و هــم انتظــارش را می کشــم. دســت هایی کــه مــرا بســته اســت، 

ــم:  ــا می رســید، می گوی ــد. ت ــازم کن ــد ب می توان
- واق... واق... 

- خوب... حرف بزن... 
از   همــان لحظــه اول آویــزان کــردن، ذهنــم متوجــه دیــدار فروغیان-ســفیر 

افغانســتان شــده بــود. می گویــم: 
- یک مسئله مهم جاسوسی را فراموش کرده ام... 

دیگر متوجه شده اید که مسائل کوچک را بزرگ می کنم. می گویید: 
- خوب... 

- من ترتیب دیدار فروغیان با سفیر افغانستان را دادم... 
با لحن مسخره ای می گویید: 

- چه مساله مهمی... صبر کن... 
ــی  ــد. از روی متن ــی گردی ــا برم ــد ت ــول می کش ــدر ط ــم چق ــد و نمی دان می روی
ــد:  ــد می گویی ــد. کل ماجــرا را شــرح داده اســت. بع ــات کســی را می خوانی اعتراف
- زحمــت زیــادی نکــش آقــای اســدی... مــا همــه چیــز را می دانیــم... حتــی خبــر 

داریــم در آن دیــدار چــه حرفهائــی ردو بــدل شــده. تــو کــه حتمــاً نمیدانــی؟ 
- نه... 

می خندید. در گوشم آهسته می گویید: 
- شب اول و سیلی اول یادت هست؟ برگشتیم به همانجا: کودتا... 
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و دوباره می روید. 
- کودتا؟ کودتا؟ کودتا؟ 

ــا  ــر نیســت. چــه کســی می خواســته کودت ــن عجیب ت ــم از ای ــچ کلمــه ای برای هی
ــود  ــان از وج ــر در آن زم ــی اگ ــود. حت ــن نمی ش ــخره تر از ای ــزب؟ مس ــد؟ ح کن
تشــکیالت مخفــی خبــر داشــتم، بــاور نمی کــردم. ذهنــم یــاری نمی کنــد تــا 
دروغــی ببافــم و راحــت شــوم. فقــط نعــره می زنــم. چنــد بــار می آییــد. دســت هایم 
ــن کار  ــکان بدهــم. اگــر خــودم ای ــا آن هــا را ت ــد ت ــد. وادارم می کنی ــاز می کنی را ب
را نکنــم، دســت هایم را می گیریــد و محکــم می کشــید. هــر بــار درخواســت 
دستشــویی می کنــم، مخالفــت می کنیــد. راه رفتــن بــه دستشــویی و برگشــت، 
ــد.  ــت می مان ــه بهش ــم ب ــن از جهن ــه رفت ــت. ب ــتراحت اس ــت اس ــن فرص بزرگ تری

ــد:  ــت می کنی ــر موافق ــر س آخ
- هی برو.... دست شویی... آخر گه ات را به خوردت می دهم... 

بــرادر شــریفی متخصــص دستشــویی اســت. مــرا می بــرد. می گویــد در توالــت را 
بــاز بگــذارم. ایســتاده اســت و نــگاه می کنــد. بالفاصلــه داد می زنــد: 

- تموم کن.... 
ــد.  ــج می کن ــم را فل ــتم دفع ــریفی سیس ــرادر ش ــام ب ــم ن ــوز ه ــم. هن ــام می کن تم
ــاال  ــا ب ــم و از پله ه ــاط می گذری ــار از حی ــن ب ــد. ای ــی گردان ــرا برم ــرعت م ــه س ب
ــر  ــاز از زی ــتیم. ب ــر هس ــه باال ت ــم. دو طبق ــی نمی روی ــاق بازجوی ــه ات ــم. ب می روی
چشــم بند عــده ای را بــا لبــاس ســپاه می بینــم. نشســته اند و دارنــد اوراقــی را 
ــالن  ــر س ــه نظ ــرد ب ــی می ب ــه جای ــرد و ب ــم را می گی ــر بغل ــی زی ــد. کس می خوانن

بزرگــی می رســد. 
- چشم بندت را بزن باال... چشم های کورت را باز کن... 

ــد  ــی را می دهی ــم. دو ورق بازجوی ــن کار را می کن ــد. همی ــرادر حمی ــمایید ب ش
بــه مــن. 

- بخوان... 
ــا  ــد کودت ــزب قص ــه ح ــرده ک ــراف ک ــراد" اعت ــم. "م ــم. می خوان ــک می زن عین
داشــته اســت. بعــد فیلمــی ویدئویــی را نشــانم می دهیــد. "عبــاد" اســت. او هــم همیــن 
ــا شــعبه از  را می گویــد. بعد هــا کیانــوری کــه عیــن ایــن اعترافــات را هنــگام کار ب
روی پرونده هــا کپــی کــرده بــود، نوشــته "مــراد" را دوبــاره نشــانم می دهــد. دکتــر 
ــته را در  ــوری نوش ــت کیان ــزی می گف ــه مرک ــاور کمیت ــو مش ــی، عض ــرز بقای فریب
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زنــدان بــه او هــم نشــان داده اســت. نوشــته ها را می گیریــد و مــرا پاییــن می آوریــد. 
ــان شــده اید:  ــاز مهرب ــم و شــما ب آهســته می آیی

ــه و  ــه... ت ــه و هم ــی.... اســلحه ها... هم ــم... ســازمان نظام ــز را می دانی ــه چی - هم
تــوی کودتــا را هــم داریــم در می آوریــم... پدرســوخته ها فکــر کردیــد اینجــا هــم 

افغانســتان اســت... 
ــج  ــی و فل ــه ناگهان ــد. ضرب ــد و می روی ــرا می بندی ــم. م ــن می آیی ــاق پایی ــه ات ب
ــراد" و  ــر "م ــی دود. تصاوی ــوی چشــمانم م ــده اســت. کلمــات روی کاغــذ جل کنن
"عبــاد" را می بینــم. از ســقف آویزاننــد و اعتــراف بــه کودتــا می کننــد. ذهنــم 
ــم  ــدر برای ــزب آنق ــای ح ــد. کودت ــاری نمی کن ــم ی ــن دروغ ه ــرای بافت ــی ب حت
عجیــب اســت کــه درســت همیــن حــاال لنیــن از در بیایــد تــو و بــازم کنــد. تحلیــل 
حزبــی ایــن بــود: حتــی اگــر اعــدام هــم شــویم سیاســت "اتحــاد و انتقــاد" را حفــظ 
می کنیــم. تــازه اگــر درســت هــم باشــد مــرا چــه بــه کودتــا؟ وقتــی رهبــران اصلــی 
ــی بچه هــای  ــد و حت ــدان انداخته ان ــه زن ــی را ب ــد، کادرهــای اصل حــزب را گرفته ان
ــا اطــالع  ــوی چنگشــان هســتند، مــن کــی هســتم کــه از کودت بخــش اطالعــات ت
داشــته باشــم؟ ایــن فکر هــا در ذهنــم می چرخــد و فقــط نعــره می کشــم و حــاال یــا 
ــد  ــال ها می آی ــت س ــه از پش ــت ک ــدرم اس ــدای پ ــاید ص ــم. ش ــان می گوی ــام زم ام
ــد  ــی روم. بع ــوش م ــا از ه ــم ت ــره می زن ــدر نع ــود. آن ق ــاری می ش ــم ج ــر دهان و ب
ــم  ــاره آویزان ــد و دوب ــکان می دهن ــه زور ت ــت هایم را ب ــد. دس ــم می آورن ــه هوش ب
ــن و هــوا فکــر  ــان زمی ــق می ــد مــرگ اســت. معل ــد. تنهــا راهــی کــه می مان می کنن
ــاب  ــا طن ــم ب ــر طــور هســت خــودم را نجــات بدهــم. اول ســعی می کن ــم ه می کن
خــود را تــا دیــوار تــاب بدهــم و ســرم را بــه دیــوار بکوبــم. طنــاب کوتــاه اســت و 
ــردن  ــرای م ــم ب ــن تقال های ــد. در همی ــایم می افزای ــت فرس ــای طاق ــر درده ــار ب فش
فکــری بــه ســرم می زنــد. شــما مرتــب می آییــد بــرادر حمیــد و البــد طبــق اصــول 
بازجویــی در زمــان معینــی دســت هایم را بــاز می کنیــد. شــانس ایــن را نــدارم کــه 
از "آزادی اســالمی" اســتفاده کنــم. ناقصــی کتفــم اجــازه نمی دهــد تــا دســت هایم 
ــه زور شــما تــکان می دهــم. تاعضــالت از خشــکی  را عــوض کنیــد. دســت ها را ب

در می آیــد، مــرا می بندیــد و می رویــد: 
- رفقــا بــا یــک تهدیــد حــرف زدنــد. هــر چــه بیشــتر مقاومــت کنــی معلــوم اســت 

راز بــزرگ تــری را پنهــان می کنــی... 
نمــی دانــم شــب اســت یــا روز. بــازم می کنیــدو دیگــر نمی بندیــد. از بــو می فهمــم 
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ــا  ــا همســرم و ب ــا زندگــی، ب وقــت غذاســت. بهتریــن موقــع بــرای اجــرای فکــرم. ب
ــه روز  ــی ک ــان عینک ــکنم.   هم ــم را می ش ــه عینک ــم. شیش ــی می کن ــار خداحافظ به
ــه شــد.  ــد و ل ــه ژاندارمــری زیــر دســت و پــای مــردم مان 22 بهمــن در اســلحه خان
ــورم  ــه ها را می خ ــه شیش ــی و بقی ــه های خون ــد شیش ــرم. بع ــم را می ب اول رگ های
و آرام روی زمیــن دراز می کشــم. خــون را حــس می کنــم. از مچ هایــم بیــرون 
می ریــزد. هنــوز وقتــی بــه رد باقیمانــده روی مچ هایــم نــگاه می کنــم، یــاد آن 
ــه خون تــر  لحظــات می افتــم کــه مــرگ را شــیرین تر از زندگــی یافتــم. دســتم را ب

ــم:  ــم و می نویس ــوار می کش ــار دی ــودم را کن ــم، خ می کن
ــن  ــکنجه از م ــر ش ــات را زی ــن اعتراف ــتم... ای ــوس نیس ــاواکی و جاس ــن س -م

گرفته انــد... 
فکــر می کنــم عکــس جنــازه ام را بــا اعترافــات مــن بــه ســاواکی بودن و جاســوس 

بــودن چــاپ می کننــد و در همیــن کابــوس بخیــال خــودم می میــرم. 
*

ــرم.  ــم بخــورم. فکــر می کنــم تــوی قب ــه هــوش می آیــم، تــکان نمی توان وقتــی ب
امــا تــه صداهــای آشــنایی را می شــنوم. انــگار کســانی پــچ پــچ می کننــد. چشــم بــاز 
می کنــم. چســبیده بــه مــن پــرده ســفید نازکــی اســت. در آن ســویش دو نفــر حــرف 
می زننــد. یکیشــان شــمایید بــرادر حمیــد و تمــام تنــم از وحشــت می لــرزد. ســرم بــه 
ــرادر حیــدری  ــه تخــت بســته اســت. ب ــد پیچــی شــده و ب ــم بان دســت دارم. مچ های
ــد. بعــد می آیــد و فشــارم را می گیــرد. قلبــم  ســرش را تومــی آورد و لبخنــد می زن

ــد:  ــازم می کن ــر می گــردد و ب ــرده، ب ــد. مــی رود پشــت پ ــه می کن را معاین
- چشم بندت را بزن.... 

ــل  ــرده تحوی ــرف پ ــم و آن ط ــم بندم را می زن ــوم. چش ــد می ش ــت بلن ــه زحم ب
ــد.  ــرادر حمی ــد ب ــمایم می ده ش

- به به... قهرمان... 
ــوی  ــم. ب ــاب را حــس می کن ــم. آفت ــره می گذری ــد. از دای ــم را می گیری ــر بغل زی
ــن  ــا پایی ــک می شــود و از پله ه ــد تاری ــده ای را می شــنوم. بع ــار را.و صــدای پرن به

می آییــم. 
- معلوم است راز بزرگی است و تو برای حفظش حاضری بمیری.. 

- من هیچ چیز نمی دانم. اعترافات قبلی را هم بافته بودم... 
می خندید: 
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- می بینیم... 
به زیر هشت می رسیم. فریادی را از حیاط می شنوم: 

- خانم امیری رو بیارین... 
ــم  ــا ه ــزم ب ــوی مغ ــک ت ــک ت ــد ت ــم. بع ــات را درک نمی کن ــوم کلم اول مفه
ــان  ــت و کش ــه دس ــد ب ــت بن ــم. اورا دس ــال می بین ــم را در خی ــوند. زن ــی می ش یک
کشــان می آورنــد. وارد "اتــاق پاییــن" می شــویم. مــرا می نشــانید لــب تخــت. 
مــرگ ناتمــام بــه مــن جــرات تــازه ای داده اســت. واق واق نمی کنــم. قوطــی ســفید 

درازی را می دهیــد دســتم: 
-این را بخور الجرعه.... 

مایــع ســفید غلیــظ بی مــزه ای تــوی قوطــی اســت. آن را بــه زور بــه مــن 
ــی  ــوی آن برم ــزی را از ت ــارم. چی ــد کن ــرف می گذاری ــک ظ ــد ی ــد. بع می خورانی

داریــد و بــه مــن می دهیــد. 
- همه این سیب زمینی ها را می خوری.... آب هم رویش... 

ــت  ــت پوس ــی درش ــیب زمین ــم. س ــس می کن ــتم را لم ــوی دس ــی ت ــیب زمین س
نکنــده ای اســت. غــرق گل و الی... دســت بــه ظــرف می کشــم. پــر از ســیب زمینــی 

ــد.  ــه دســتم می دهی ــزی را ب اســت. چی
- بــرو اینــو آب کــن و برگــرد... هــر غلطــی هــم داری انجــام بــده... حــاال حاال هــا 

اینجا هســتی... 
ــی  ــد خال ــپ بن ــمت چ ــوم. س ــد می ش ــم. وارد بن ــرون می آی ــت بی ــه دس ــارچ ب پ
ــم  ــود. پا های ــده ب ــو خوابی ــیاه روی پت ــادر س ــده در چ ــی پیچی ــط کس ــده و فق ش
ــه  ــودم را ب ــان خ ــان کش ــده ام. کش ــد ندی ــن بن ــوی ای ــی را ت ــاال زن ــا ح ــرزد. ت می ل
ــر  ــاالی س ــردم. ب ــی گ ــم و برم ــر از آب می کن ــارچ را پ ــانم. پ ــویی می رس دستش
ــی  ــر لب ــرو نیســت. زی ــم. کســی در راه ــگاه می کن ــر چشــم ن زن می ایســتم و از زی

می گویــم: 
- نوشابه.... 

زنــی کــه روی پتــو دراز کشــیده اســت بــا شــنیدن صدایــم جابجــا می شــود، امــا 
ــم:  ــاره می گوی ــد. دوب ــی نمی زن حرف

- نوشابه... 
صدای نگهبان رامی شنوم: 

- چرا وایستادی....؟ 
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ــب  ــرزد و آب ل ــت هایم می ل ــی روم. دس ــت م ــر هش ــه زی ــم و ب ــت می کن حرک
ــینم.  ــت می نش ــب تخ ــن". ل ــاق پایی ــوی "ات ــرد ت ــرا می ب ــان م ــد. نگهب ــر می زن پ

می گوییــد: 
- شروع کن... 

ــم گاز  ــرم. نمی توان ــان می ب ــه ده ــی دارم و ب ــر م ــا را ب ــیب زمینی ه ــی از س یک
بزنــم. می گوییــد: 

- میخوای زنت را صدا کنم برایت تمیزشان کند...؟ 
و ســیب زمینــی را فشــار می دهیــد تــوی دهانــم. اولیــن گاز را می زنــم. مــزه گل 
و ســیب زمینــی خــام را بــا هــم حــس می کنــم. بــا دندان هــای خــرد شــده می جــوم 
ــد ایــن طــوری معــده ام  ــه زور آب پاییــن می دهــم.  بعدهــا می فهمــم می خواهی و ب
ــت.  ــکم اس ــن ش ــرای کا رانداخت ــی ب ــم داروی ــفید ه ــع س ــد. آن مای ــاک کنی را پ
ــد. از  ــم را می لرزان ــی تن ــاد زن ــدم را خــورده ام کــه فری ــی چن ــم ســیب زمین نمی دان

ــد:  ــد. می گویی ــی می آی ــاد زن ــی صــدای شــالق و فری جای
- فکر نکنم همسرت مثل خودت اینقدر مقاومت کند... 

اولیــن مــوج دفــع می آیــد... ناگهانــی و همــراه دل درد شــدید. دلــم را می گیــرم 
و می گویــم: 

- دستشویی... 
انگارمنتظرایــن لحظه ایــد. دســت هایم را قپانــی می زنیــد. دســت بنــدی بــه پا هایــم 
محکــم می کنیــد و تــا بــه خــودم بیایــم بــا پــا از ســقف آویزانــم و تنهــا نــوک دماغم 
و دهنــم بــه زمیــن می خــورد. در همیــن موقــع مــوج دفــع کار خــودش را می کنــد. 
ــا  ــد. تنه ــم می آی ــا گردن ــود و ت ــرازیر می ش ــرم س ــرف س ــه ط ــی ب ــای متعفن گرم

چــاره ام نعــره زدن اســت. ســکوت می کنــم صــدای فریــاد زنــی را می شــنوم: 
- نجاتم بده... 

ــاد زن  ــن فری ــد. در مت ــازم می کنی ــد و ب ــا می آیی ــذرد ت ــدر می گ ــم چق ــی دان نم
شــلوار و لبــاس زیــر آلــوده ام را در مــی آورم. شــلوار دیگــری می دهیــد و دوبــاره در 
هــوا تــاب می خــورم. ایــن بــار لباس هــای آلــوده ام زیــر دمــاغ و دهانــم اســت. مــوج 
تــازه ای از دفــع می آیــد. دوبــاره بــازم می کنیــد تــا شــلوارم را عــوض کنــم. هــر بــار 
ــم در مدفــوع لــزج فــرو مــی رود و نفــس کــه  کــه آویــزان می شــوم، دمــاغ و دهان
ــا و ســه  ــه ســیب زمینی ه ــا هم ــد. ت ــه درون راه می یاب ــم ب ــی و دهان می کشــم از بین
پــارچ آب را بخــورم، داســتان همیــن اســت. معــده ام هــر چــه دارد بیــرون می ریــزد 
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ــرادر  ــد ب ــل کرده ای ــان عم ــول خودت ــه ق ــرانجام ب ــد. س ــرو می ده ــم آن را ف و دهان
حمیــد: 

- گه ات را به خوردت می دهم... 
۴ یــا 5 روز بعــد کــه بــازم می کنیــد، دلــم می خواهــد خــودم را بــاال بیــاورم. هیــچ 

نیرویــی بــرا ی مقاومت نــدارم. 
- بگو گه خوردم... 

- گه خوردم.... 
بازهم: 

- گه خوردم... 
- حاال واق واق کن جاسوس... 

- واق... واق.... 
- بشین روی زمین... سگ شو.... راه برو و واق بزن. 

همین کار ها را می کنم. 
*

وقتــی بــازم می کنیــد، دیگــر تبــاه تباهــم. مــوج اســتفراغ و اســهال دوبــاره می آیــد. 
ســر درد شــدت می گیــرد. مرتــب ســردم اســت و می لــرزم. از درون خالــی ام. 
تکیــه گاهــی نــدارم. اصــل توبــه بــرای همیــن اســت. توبــه در تئــوری اســالمی جــای 
ویــژه ای دارد. در بازجویــی وســیله ایســت از انــواع وســایل. هــم بــرای زندانــی و هم 
بــرای شــکنجه گــر. زندانــی می خواهــد خــودش را   رهــا کنــد. بازجــو در اوج فشــار 
ــه  ــه ب ــه توب ــی ب ــا وادار کــردن زندان ــه دارد، می خواهــد ب روی رافــت اســالمی تکی
درونــش هــم برســد. شــالق و دســت بنــد قپانــی بــرای غلبــه بــر جســم اســت. توبــه 
ــی و می گــذاری ســپر قلبــت را  ــاز می کن ــگار ســینه ات را ب ــر روح. ان ــه ب ــرای غلب ب
بکننــد. بازجــو بهتــر از هرکســی می دانــد اعتــراف بــه توبــه در زیــر شــکنجه دروغــی 
دیگــر اســت کــه زندانــی می گویــد، نقشــی دیگــر اســت کــه بــازی می کنــد. و ایــن 
را هــم خــوب می دانــد کــه اعتــراف بــه توبــه زیــر پــای زندانــی را خالــی می کنــد، 
ــرد و  ــذت می ب ــم ل ــری ه ــراف گی ــک از اعت ــوی ایدئولوژی ــکند. بازج او را می ش
هــم اســتفاده. ایــن بازجــو، خــواه کارمنــد سیســتم استالینیســتی باشــند یا بــرادر حمید 
ــا توبــه بــه پایشــان  و همکارانشــان، بــه اوج لــذت می رســند وقتــی صاحبــان فکــر ب
ــه هــم خلــع ســالح اســت  می افتنــد و پرچــم اندیشــه خــود را تســلیم می کننــد. توب
و هــم دام. بــه محــض توبــه، رافــت و ســود آن بــه جهــان دیگــر واگــذار می شــود و 
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داوری خداونــد. امــا اثبــات زمینــی آن بــه عهــده بازجــو اســت. صــدق توبــه را بایــد 
ــد، از برخــی مواهــب برخــوردارت  ــا دیگــر شــکنجه ات نکن ــد ت ــد کن بازجــو تائی
بشــوی. بــه بازجــو مرتــب از زندانــی می خواهــد بــرای اثبــات توبــه اش قــدم دیگــری 
بــردارد. بعــد از کشــتن خــودت نوبــت دیگــران اســت: رفقایــت، خانــواده ات.... و 
کار بــه جایــی می کشــد کــه زندانــی در میــدان تیــر حضــور می یابــد و بــه همســر، 

مــادر وپــدرش تیــر خــالص می زنــد. 
*

 نمی توانــم غــذا بخــورم. نمی توانــم آب بخــورم. همــه چیــز بــوی تعفــن 
می دهــد. همــه چیــز رنــگ گــه گرفتــه اســت. از معــده ام بــاال می زنــد و بــه 
ــما  ــخیص ش ــه تش ــت. ب ــه اس ــه گرفت ــم را گ ــه ریه های ــا ت ــردد. ت ــر می گ ــم ب دهان
ــر شــالچی را هــم  ــم. حــرف دکت ــازی می کن ــد، دارم نقــش جدیــدی ب ــرادر حمی ب
ــد. دســتور  ــه شــما التمــاس می کن ــا آن لهجــه بلوچــی ب ــد. بیچــاره ب ــاور نمی کنی ب
می دهیــد دســت و پایــم را بگیرنــد و آب تــوی دهانــم بریزنــد. آب کمپــوت بریزنــد 
و مــن همــه را بــاال مــی آورم. زمــان، مــکان و خــودم را گــم کــرده ام. حتــی چشــمان 
ــه یــاد مــی آورم. فقــط فریاد هایــش را می شــنوم. مجســم  زنــم را هــم بــه زحمــت ب
ــرادر  ــد. فقــط و فقــط شــما را می شناســم ب ــزان اســت و ضجــه می زن ــم آوی می کن
حمیــد. صــدای خــش خــش دمپایــی می آیــد. مــرا تــا 17 فروردیــن بــه ســلول بــر 
نمی گردانیــد. یــا در "اتــاق بــاال" هســتم و یــا   همــان کنــار در "اتــاق پاییــن" جایــی 

ــم:  ــینم. می گوی ــت می نش ــد. روی تخ ــل ببری ــه داخ ــرعت ب ــه س ــد ب ــه بتوانی ک
- گه خوردم.. 

ــما  ــور ش ــم. در تن ــی روم و واق واق می کن ــا راه م ــت و پ ــار دس ــن چه روی زمی
فیلمنامــه کودتــا را می پــزم. قــدم بــه قــدم شــما فکرتــان را می گوییــد، دســت خــط 
ــم  ــه ه ــر چ ــم و ه ــش بده ــا پرورش ــد ت ــن می آوری ــرای م ــران را ب ــراف دیگ اعت
می توانــم پیــاز و روغنــش را زیــاد کنــم تــا بــه مراســم گــه خــوران برنگــردم. حتمــا 
ــن در  ــن نیســتم. و نقــش م ــن دیگــر م ــد. م ــن کار را می کنی ــم همی ــا دیگــران ه ب
ــن  ــه م ــن ســاخته می شــود: "اردیبهشــت 13۶1 انگلیســی ها ب ــا چنی ســناریوی کودت
ــل  ــم. مح ــب ده ــران ترتی ــوروی ها در ته ــده ش ــا نماین ــراری ب ــد ق ــتور می دهن دس
ــن  ــا مجاهدی ــا ب ــان ویالســت. انگلیس ه ــدای خیاب ــکا "در ابت ــرار رســتوران" پاپری ق
ــن  ــر ای ــن خب ــد. م ــا کنن ــوده کودت ــا همــکاری حــزب ت ــا ب ــق رســیده اند ت ــه تواف ب
ــرای اینکــه کامــاًل در امنیــت باشــم رابطــه ام  ــه رحمــان می رســانم و ب توافق هــا را ب



373 مراسم گه خوران و کودتا

ــد روز  ــی روم. چن ــا نم ــه آنج ــر ب ــم و دیگ ــع می کن ــردم قط ــه م ــا تحریری ــم ب را ه
قبــل از دســتگیری، نماینــده انگلیس هــا مــرا زیــر پــل حافــظ ســوار می کنــد. 
آخریــن دســتور ایــن اســت: حــزب قبــل از ســرکوب بایــد کودتــا کنــد." بعدهامــی 
ــی چیز هــا را می فهمــم.  ــه چــه دردی می خــورد. خیل ــی مــن ب ــات قبل فهمــم اعتراف
ــتگیری  ــل از دس ــاه قب ــد م ــه از چن ــردم ک ــه م ــگار روزنام ــک خبرن ــای ی حرف ه
رابطــه اش حتــی بــا تحریریــه قطــع بــوده، هیــچ مســئولیت تشــکیالتی مهــم نداشــته 
و مطلقــا از ســازمان مخفــی بی خبــر بــوده بــرای کســی ســند نیســت. امــا جاســوس 
ــی از  ــن بخش ــد. ای ــرق می کن ــش ف ــاواک و ک. گ. ب وضع ــو س ــی عض انگلیس
ســناریو کودتــای حــزب تــوده اســت. حتمــا قبــل از دســتگیری نوشــته شــده اســت 
و حــاال بایــد اســنادش زیــر شــکنجه بدســت بیایــد. اعتــراف بــه کودتــا را از رهبــران 
حــزب گرفته ایــد و حــاال داریــد از طریــق مــن وصلــش می کنیــد بــه انگلســتان. مــن 
در ســناریو می نویســم کــه اخبــار مالقات هــای انگلیــس– شــوروی را بــه کیانــوری 
مــی دادم. شــما اصــرار داریــد اطالعــات را بــه رحمــان مــی دادم. مطابــق میــل شــما 
ــن  ــد. م ــا می رس ــات کودت ــده عملی ــت فرمان ــد نوب ــم. بع ــوض می کن ــناریو را ع س
ــر  ــد کــه هدایــت اهلل حاتمــی بهت می نویســم رضــا شــلتوکی و شــما اصــرار می کنی
ــد. نمی فهمــم چــرا  ــاد. نمی دانســتم حاتمــی را نگرفته ای ــر ب ــاد هــر دو بخی اســت. ی
ــما  ــط ش ــت. فق ــم نیس ــم مه ــز برای ــچ چی ــرا. هی ــه چ ــت ک ــم نیس ــم ه ــم مه و برای
مهم ایــد. مــن بایــد نقشــه شــما را اعتــراف کنــم و می کنــم. حــاال می توانــم کمــی 
ــوی  ــه ب ــوم. یکپارچ ــر می ش ــه روز تکیده ت ــورم. روز ب ــوت بخ ــربت کمپ آب و ش
ــم دارم  ــو ه ــک پت ــت. ی ــته اس ــپش گذاش ــرم ش ــم س ــر می کن ــم. فک ــد می ده گن
ــذارم و  ــرم می گ ــر س ــم را زی ــم. دمپایی های ــور می کش ــور و آن ــودم این ــا خ ــه ب ک
می خوابــم. زیــر هشــت، کنــار در اتــاق پاییــن و یــا تــوی اتــاق بــاال می خوابــم. ایــن 
دومــی بهتــر اســت. هــم اتاقــش گــرم اســت، هــم تــوی دستشــویی می توانــم شــبحی 
از صورتــم را در آهــن ســفید روی دیــوار ببینــم. در دســترس کامــل شــمایم بــرادر 
ــد و  ــد و می خوانی ــته هایی را می آوری ــب نوش ــده ام. مرت ــما ش ــان ش ــن زب ــد. م حمی
یــا نشــانم می دهیــد. اعتراف هــای ســران حــزب بــه کودتــا اســت. کمیتــه مشــترک 
در جنــب و جــوش اســت. شــبانه روز کار می کنــد. صــدای فریــاد می آیــد. بســاط 
اعتــراف گیــری ســخت رونــق دارد. بعــد نوبــت دولــت کودتــا می شــود. ســر حــال 

می آییــد و می گوییــد: 
- تبریک آقای اسدی... شما مدیر عامل رادیو و تلویزیون شدید.... 
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- من... 
- بله... شما... دولت کودتا این سمت را به شما داده است... 

می گویم: 
- حداکثر مسئولیت من خبرنگاری در یک روزنامه خواهد بود.... 

- شکسته نفسی می فرمایید... 
ــه  ــرا ب ــت. او م ــال کیس ــم م ــد. نمی دان ــان می دهی ــن نش ــه م ــی را ب ــت خط و دس
عنــوان مدیــر عامــل رادیــو و تلویزیــون معرفــی کــرده اســت. خــوب، قبــول می کنــم 
و می شــوم مدیــر عامــل. پســت های دیگــر هــم هســت. اگــر اشــتباه نکنــم کیانــوری 
رئیــس جمهــور، عمویــی فرمانــده نیــروی هوایــی، شــلتوکی فرمانــده نیــروی زمینی، 
هاتفــی وزیــر فرهنــگ، خدایــی وزیــر اطالعات، کیهــان وزیــر کار، امیر نیــک آیین 
ــق ســناریو، نیروهــای شــوروی از مرزهــای  ــر کشــاورزی و... کافــی اســت طب وزی
ــن هــم توســط انگلیســی ها ســازمان  افغانســتان و تاجیکســتان وارد شــوند. مجاهدی
داده می شــوند و... بعــد نوبــت ســتاد کودتــا می رســد. ایــن بــار عکس هــای بــاغ را 
می آوریــد.   همــان قبلی هــا بــه اضافــه چنــد عکــس تــازه از رحمــان و مردانــی کــه 
مــن نمی شناســم. چقــدر ایــن عکس هــا از مــن دورنــد، از جهانــی دیگــر می آینــد. 
ــزد. و  ــن می گری ــان و از م ــاد زن ــگار فری ــت. ان ــا هس ــی از عکس ه ــرم در یک همس
ــای روز 11  ــاغ می شــود ســتاد کودت ــن ب ــد بســیار ای ــت و آم ــد از رف ســرانجام، بع
ــن  ــم ای ــن باشــد. نمی دان ــا 8 فروردی ــازه 7 ی ــن ت ــه گمــان م اردیبهشــت . و حــاال ب
ــع قــرن خاطــرات  ــه. ســخت اســت بعــد از رب تاریــخ را درســت حــدس زده ام یــا ن

مدفــون شــده زیــر هــزاران تــن انــدوه و رنــج را بــه درســتی تمــام زنــده کــرد. 
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متام شب به خود پیچیده ام، در خواب و بیداری، شب 
کودتا را تا صبح سر کرده ام و شما رفته اید و آمده اید 
و هر بار توی سرم زده اید. دندامن با اینکه دیروز کشیده 
ام، مثل آن شب درد می کند. هیچ دارویی هم بر آن موثر 

نیست. به نامه بیستم رسیده ام.
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چنــد شــب اســت پشــت در اتــاق پاییــن یــا در اتــاق بــاال می خوابــم؟ نمی دانــم. 
محبــت کــرده و پتویــم را نگرفته ایــد. هنــوز بــه زحمــت می توانــم آب و کمپــوت 
بخــورم. خیلــی زور می زنــم تــا بــاال نیــاورم. شــما راســت می گوییــد بــرادر حمیــد، 
ــم هــم نفــوذ کــرده اســت. از  ــه قلب ــی ب ــه اســت، حت گــه سراســر وجــودم را گرفت
ــم چنــدم فروردیــن اســت، آنچــه  ــا حــاال کــه نمی دان پایــان مراســم گــه خــوران ت
شــما خواســته اید نوشــته ام. عکــس علــی خدایــی را نشــانم داده ایــد و نشــانی هایش 

ــد:  ــم گفته ای ــه ه ــته اید. بالفاصل را خواس
- آدرس خیابان منوچهری را داریم... 

و مــن خوشــبختانه فقــط   همــان نشــانی را دارم. فقــط می فهمــم علــی هــم دســتگیر 
ــن  ــه در ای ــر آنچ ــه خاط ــانی ب ــنوم کس ــد، می ش ــی بع ــا، خیل ــت. بعد ه ــده اس نش
ــا نوشــته ام  ــه ام و ی ــرادر حمیــد گفت ــه دســتور ب روزهــای شــوم از خــود بیگانگــی ب
کتــک خورده انــد. تــا ابــد شرمســار همــه آن هایــم، بــه ویــژه مهــدی کیــان. مــردی 
ــب  ــده ام. مرت ــه ش ــم لول ــاال، در پتوی ــاق ب ــه ات ــن، آرام و مهربان.گوش ــدر متی آن ق
ــاز و بســته شــدن در هــا را می شــنوم. کســانی را می برنــد و می آورنــد. در  صــدای ب

ــنوم.  ــی را نمی ش ــش دمپای ــش خ ــدای خ ــه ص ــود ک ــاز می ش ــریع ب ــدر س آن ق
- رو به دیوار. چشم بند... 

همیــن کار را می کنــم. کســی دســتم را می گیــرد. پتــو را از شــانه هایم می انــدازد 
و مــرا می بــرد. شــمایید بــرادر حمیــد، مــرا کشــان کشــان تــا اتــاق پاییــن می بریــد. 

ــد:  ــد. می گویی ــزان می کنی ــو آوی بی گفت و گ
- وقــت زیــادی نــداری... تــا گــه بــه خــوردت نــداده ام... زمــان دقیــق کودتــا را 

بگــو... 
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- واق... واق... 
- خفه شو پفیوز... نقش بازی نکن... 

- 11 اردیبهشت مگر نبود؟ 
برای اولین و آخرین بار اعتراف می کنید: 

- آن را که من گفتم... 
-   همان است... 

ذهنــم کار نمی کنــد. کودتایــی کــه از اســاس توســط شــما بــرادر حمیــد ســازمان 
داده شــده اســت، در ذهــن مــن وجــود خارجــی نــدارد تــا تاریــخ برایــش بســازم و 
بعــد هــم عوضــش کنــم. اینجاحتــی دروغ هــم کارســاز نمی افتــد. آخــر ایــن چــه 
جــور کودتایــی اســت کــه ســران آن در زنــدان هســتند. تاریخــش عــوض می شــود 

ــه مــن می رســد کــه در قرنطینــه کاملــم؟ می گوییــد:  و خبــرش ب
- صبر کن االن برمی گردم... 

ــا او برگشــته اید.  ــرادر شــریفی متوجــه می شــوم ب ــد. از شــنیدن صــدای ب می روی
بــازم می کنیــد. کتف هایــم را حرکــت می دهــم. فکــر می کنــم هــر آن کنــده 
از  نمی فهمــم  می زنــد.  گنــدی  بــوی  تخــت.  روی  می نشــانید  مــرا  می شــود. 
ــاره کار دســت خــودم داده ام.  ــن اســت و دوب ــم از خــود م کجاســت. فکــر می کن
دســت بــه شــلوارم می زنــم. معــده ام چیــزی بــرای تخلیــه نــدارد. شــما حتمــاً 

حــرکات مــرا می پاییــد، می گوییــد: 
- گه خودت را خوردی. حاال باید گه رفقایت را هم بخوری... 
و چیزی دستم می دهید. یک قاشق پالستیکی قرمز رنگ است. 

- چشم بندت را باال بزن... 
مــی زنــم. یــک قاشــق قرمــز پالســتیکی دســتم اســت و کاســه ای کنــارم. می فهمم 

بــوی گنــد از آن اســت. می گوییــد: 
- بفرمایید... 

حتــی در   همــان حــال هــم بــاور نمی کنــم. بــا دســت لــرزان قاشــق را تــوی کاســه 
فــرو می کنــم. حالــم بــه هــم می خــورد و می خواهــم معــده ام را بــاال بیــاورم. قاشــق 
ــه«  ــد »ن ــاد می زن ــم فری ــام بدن ــم. تم ــم می کن ــک دهان ــی آورم. نزدی ــاال م ــر را ب پ
ــد و درون کاســه  قاشــق را پــرت می کنــم. چهــار دســت نیرومنــد ســرم را می گیرن

ــد.....  ــرو می برن ف
*
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ــم...  ــه اش را بنویس ــم بقی ــورد و نمی توان ــم می خ ــه ه ــم ب ــرده ام. حال ــرق ک ]ع
ــق...[ ــق... قاش ــور قاش چط

*
داروی شفا بخشی است. تاریخ درست کودتا معلوم می شود. 

- مرتیکه.. پفیوز... همه گفته اند 1۴ فروردین... درسته؟ 
-بله...

بی دلیــل می گویــم. هــر روز دیگــری را کــه می گفتیــد همیــن جــواب را 
مــی دادم. 

- یعنی فردا پفیوز... گذاشتی آخرین لحظه... 
ــد  ــازه می ده ــرد. اج ــرا می ب ــریفی م ــرادر ش ــد. ب ــده می روی ــام نش ــان تم حرفت
صورتــم را بشــویم و تــا می توانــم آب قرقــره کنــم. بعــد مــرا بــه اتــاق بــاال می بــرد. 
ــوار  ــه دی ــرا رو ب ــد. در راهــرو م ــاد می آی ــا صــدای فری ــه اســت. از همــه در ه غلغل
را  فــرود آمــدن ضربه هــا  مرتــب  مــداوم و  می ایســتانید و می رویــد. صــدای 
ــارم  ــتابان از کن ــانی ش ــد. کس ــک می زنن ــت چ ــی را یکنواخ ــگار کس ــنوم. ان می ش
ــاند.  ــی می نش ــرد و روی صندل ــاق می ب ــه ات ــرا ب ــریفی م ــرادر ش ــد ب ــد. بع می گذرن
ــی  ــک صندل ــوند. ی ــانی وارد می ش ــنوم کس ــد. می ش ــم می کن ــم بندم را محک چش
ــنگینی  ــه س ــان در ظلمــات ضرب ــرد. ناگه ــرار می گی ــم ق ــود و روبروی جابجــا می ش
ــروز کشــیدم.  ــدان شکســته اش را دی ــد،   همــان جــا کــه دن ــم را د رهــم کوب صورت

ــدی....  ــات بع ــد ضرب ــود و بع ــث می ش ــه ای مک ثانی
*

ــه لــرزه می افتــد. حــدود دو ســاعت طــول می کشــد تــا خــودم را   ]تمــام بدنــم ب
ترمیــم می کنــم و برمــی گــردم. بایــد ایــن نوشــته را تمــام کنــم...[ 

*
ــان. کار دندان هــای خــرد شــده  ــه اســت. ســنگین و بی پای ــد ضرب ــم چن نمــی دان
ــرم  ــت س ــی از پش ــود. صدای ــف می ش ــه متوق ــم ک ــد و دارم می افت ــام می کن را تم

می گویــد: 
- چشم بندت را بردار... 

صدای شماست برادر حمید. 
- چشم بندم را برمی دارم. 

ــاس ســپاه پاســداران. چک هــا را  ــم در لب ــی کســی را می بین ــم، روی صندل جلوی
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ــا لهجــه غلیــظ آبادانــی می پرســد:  او زده اســت. ب
- مرا می  شناسی؟ 

- عینک ندارم. 
سرش را جلو می آورد. 

- حاال؟ 
سرم را تکان می دهم. 

- کی هستم؟ 
حاال می شناسمش. می گویم: 

- آقای شمخانی... 
شــاید او   همــان نماینــده ای اســت کــه کیانــوری خواســته بــود از طــرف حکومــت 
ــمخانی درآن  ــی ش ــم. عل ــت. نمی دان ــده اس ــب آم ــرای آن ش ــم ب ــاید ه ــد. ش بیای

ــود. می پرســد:  ــم قائــم مقــام ســپاه ب ــه گمان زمــان ب
- فقط یک سوال دارم: این داستان کودتا راست است؟ 

می گویم: 
- نه... دروغ است... 

چک محکمی فرود می آید: 
- دروغ است؟ 

- بعله... 
چک بعدی: 

- دروغ است؟ 
- بعله... 

- از یکی یکی پرسیده ام، همه گفته اند راست است... 
صدای شما را از پشت سرم می شنوم برادر حمید: 

- باز دارد بازی می کند. از آن کار کشته هاست.... 
شمخانی بلند می شود. 

- یعنی بقیه دروغ می گویند...؟ 
ــی زد،  ــرف م ــت ح ــر وق ــد، ه ــب ش ــالح طل ــاع و اص ــر دف ــی وزی ــا وقت  بعد ه

احســاس می کــردم دســت های ســنگینش صــورت نحیفــم را می کوبــد. 
شمایید برادر حمید. می گویید: 

- چشم بندت را بزن پفیوز... 
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ــن.  ــاق پایی ــد ات ــان می بری ــان کش ــید. کش ــد و می کش ــرا می گیری ــم. م ــی زن م
ــم:  ــودم می گوی ــه خ ــه ام. ب ــرو گرفت ــی نی ــرای لحظات ب

- می میرم و قبول نمی کنم... 
شما انگار که افکار مرا بخوانید، می گویید: 

- حاال می بینیم راست است یا دروغ قهرمان... 
ــم  ــر دهان ــه زی ــه گ ــوم و کاس ــزان می ش ــا آوی ــی از پ ــتم. وقت ــان نیس ــن قهرم و م

قــرار می گیــرد، فریــاد می کشــم: 
- واق... واق... راست است... 

بــازم می کنیــد و می آوردیــد بــاال. دوبــاره روی صندلــی می نشــینم و بــه دســتور 
شــما چشــم بندم را بــر مــی دارم. علــی شــمخانی   همــان جــا نشســته اســت. می گویــد: 
ــد  ــه گفته ان ــا دروغ...؟ هم ــردا راســت اســت ی ــای ف ــه، کودت ــک کلم ــط ی - فق

راســت اســت... 
ــپ و  ــک چ ــد و دو چ ــم را می کش ــر موی ــت س ــتی از پش ــم. دس ــث می کن مک

ــیند.  ــم می نش ــر صورت ــده ب ــاالر آین ــت دریاس راس
- دروغ... نه. راست است. 

شمخانی بلند می شود و می گوید: 
- ببریدش باال.... 

و مــی رود. راه می افتیــم. ایــن "بــاال" بــا همیشــه فــرق دارد. چقــدر طوالنــی اســت. 
ــرا روی  ــد و م ــم را گرفته ای ــتین لباس ــد آس ــرادر حمی ــما ب ــیم. ش ــرانجام می رس س
ــاال  ــی ب ــرم را کم ــنوم. س ــه ای را می ش ــی زمزم ــانید. از جای ــی می نش ــک صندل ی
ــد. ــر می آی ــه نظ ــی ب ــالن بزرگ ــم. س ــاال می زن ــم بندم را ب ــرو، چش ــا اب ــی آورم. ب م

ــد  ومی کشــانید.از دو  ــی می آید.آســتینم را می گیری ــم. صــدای دمپای بیشــتر نمی بین
ــم. روی  ــی ســیاه را می بین ــا صندل ــد ت ــم. چن ــاال می روی ــوش ا ب ــه موکــت پ ســه پل

ــانیدم.  ــی می نش یک
ـ چشم بندت را بردار... 

برمی دارم. 
ـ بر نگرد. 

برنمی گردم. 
-اینرابگیر.. 

ــم.  ــک را می زن ــد. عین ــز راکرده ای ــه چی ــر هم ــن. فک ــه م ــد ب ــی را می دهی عینک
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ــت.  ــک اس ــره عین ــاوت نم ــر تف ــا بخاط ــم .حتم ــو می بین ــی مح ــا را اندک ــه ج هم
روی ســکویی هســتم بــه ارتفــاع ســه پلــه از زمیــن. جلویــم میــز چوبــی. روبرویــم 
ــداران و  ــپاه پاس ــلوارهای س ــا ش ــر ب ــد نف ــارش چن ــی و کن ــای تلویزیون دوربین ه
ــد را از  ــرادر حمی ــما ب ــدای ش ــا. ص ــوس کالن ه ــن کوکل ــته. عی ــای بس صورت ه

ــنوم:  ــرم می ش ــت س پش
ــی  ــت. معرف ــن "اعتراف"های ــی. عی ــد کــردم، شــروع می کن ــی دســتم را بلن ـ وقت

خــودت و فقــط کودتــا... آخــرش هــم اگــر خواســتی طلــب عفــو... 
سرتان را می آورید نزدیک گوشم: 

- و گرنه می رویم "پایین". 
ــه از  ــم ک ــی را می بین ــر اندام ــوش الغ ــاب پ ــود. نق ــی دور می ش ــدای دمپای ص
ــدل  ــه رد و ب ــا بقی ــه ای ب ــد کلم ــدد. چن ــع می پیون ــه جم ــی رود و ب ــن م ــا پایی پله ه
می کنــد. چراغ هــا روشــن می شــوند. دوربین هــا راه می افتنــد. خــودم را تــوی 
ــم  ــد روز. ریش ــی و چن ــد از س ــار بع ــن ب ــرای اولی ــم. ب ــتم می بین ــار دس ــور کن مانیت
انبــوه شــده و بــه خرمایــی می زنــد. هنــوز تــا ســفید شــدن راه دارد. دســتی بــه ریشــم 
ــی  ــردش درون ــه کارب ــراف ک ــی اعت ــخه آزمایش ــم در نس ــداً می فهم ــم. بع می کش
اســت کاری بــه ســرو وضــع "اعتــراف" کننــده ندارنــد. شــما بــرادر حمیــد دو بــار 

ــم:  ــروع می کن ــد. ش ــد می کنی ــتتان را بلن دس
ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

اول خــودم را معرفــی می کنــم. بعــد ســناریو راشــرح می دهــم. دســت هایم دارد 
می لــرزد. آن پاییــن کوکلوکــس کالن هــا را می بینــم. فقــط شــمخانی نقــاب نــدارد. 
نمی دانــم چــرا صدایــم می لــرزد. تصویــر زنــم جلــوی چشــمم می آیــد. دارد گریــه 
ــه ای  ــا بناگــوش ســرخ شــده اســت. و ناگهــان گری ــم. ت می کنــد. رحمــان را می بین
ــرا  ــد م ــرادر حمی ــما ب ــود. ش ــوش می ش ــا خام ــکند. چراغ ه ــم ش ــرا در ه ــخت م س
ــات پوتیــن  می گیریــد و از پله هــا پــرت می کنیــد. عینــک از چشــمم می پــرد. ضرب

ــه می شــوم.  ــه شــکمم می خــورد. در خــود مچال ب
*

ــا را  ــم. صدا ه ــق می کن ــق ه ــوز ه ــده ام. هن ــه ش ــودم مچال ــرو در خ ــوی راه ت
می شــنوم. فریاد هــا را. صــدای خــش خــش دمپائــی می آیــد. شــمائید بــرادر حمیــد. 

ــتم:  ــد دس ــی می دهی ــذ وقلم کاغ
- کروکی باغ را بکش.. دقیق... 
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می رویــد. ذهنــم روشــن می شــود. منــی کــه مــن بــودم همــه شــکنجه ها و 
ــد.  ــکار می افت ــزم ب ــد. مغ ــر می کش ــد و س ــس می زن ــا را پ ــه خوردن ه ــا و گ نماز ه
ــم  ــد. ذهن ــاغ ببرن ــه ب ــرا ب ــد م ــا می خواهن ــت. حتم ــن اس ــم فروردی ــح چهارده صب
روی بــاغ متمرکــز می شــود. غیــر از یــک بــار، همیشــه وقــت خطــر بــه بــاغ رفتــه ام. 
ــد.  ــاغ رفته ان ــه ب ــدر ب ــیزده ب ــاال س ــد. احتم ــمم می آین ــوی چش ــان جل ــم و رحم زن
ــاغ آمــده اســت، متوجــه ماجرامــی شــود. همیشــه  ــه ب اگــر رحمــان بفهمــد ســپاه ب
ــد؟  ــه بفهم ــم ک ــه کار کن ــت خطر..."چ ــا.... وق ــر بی ــت خط ــط وق ــت: "فق می گف

ــد:  ــم می رس ــه ذهن ــری ب فک
- کاغــذ دارم. بــروم دستشــوئی. بــرای رحمــان بنویســم. تــوی بدنــم جــا ســازی 

کنــم و آنجــا.. 
انگار این فکر راتو ی مغزم می خوانید. می رسید: 

- کروکی را کشیدی پفیوز..؟ 
کاغذ سفید رابطرفتان دراز می کنم. 

- راه رابلد نیستم دقیق. فقط می دانم از طرف میدان آزادی می رود... 
- بازی د رنیار پفیوز.. باغ رابلدیم... کروکی داخل باغ... 

ــذ را  ــد. کاغ ــر می گردی ــم. ب ــذ می کش ــن دارم، روی کاغ ــه در ذه ــزی راک چی
می گیریــدو می بریــد. بعــد نگهبانــی می آیــد و یــک پتــو بــه مــن می دهــد. آســتینم 
را می گیــرد و می کشــدم. از پله هــا پاییــن می رویــم. از حیــاط می گذریــم. امــا 
بــه زیــر هشــت نمی رویــم. می پیچیــم و انــگار وارد فضــای بــاز می شــویم. نگهبــان 

ــد:  ــاند و می گوی ــه ای می نش ــرا گوش م
- پتو را می اندازی روی سرت و تکان نمی خوری.... 

ــته  ــته آهس ــانی ام. آهس ــرم روی پیش ــم بند را می ب ــرزم. چش ــرد می ل ــوای س در ه
ســرم را از زیــر پتــو در مــی آورم. دو پتــو بــه ســر دیگــر بــا فاصلــه از مــن بــه دیــوار 
ــم روی  ــو را می کش ــم. پت ــرف بزنی ــم ح ــه نمی توانی ــن فاصل ــد. از ای ــه داده ان تکی
ســرم. اگــر رحمــان بفهمــد بــا ســپاه بــه بــاغ آمــده ام متوجــه می شــود. امــا چطــور؟ 
ســر انجــام کســی می آیــد و آســتینم را می گیــرد. دســت بنــد می زنــد. کمــی 

ــد:  ــی می گوی ــد. صدای ــل می کنن ــک اتومبی ــوار ی ــرا س ــر م جلو ت
- سرتو بکن زیر.... 

همیــن کار را می کنــم. پتــو را محکــم می کشــند روی ســرم. مدتــی بعــد اتومبیــل 
ــم. دســت چــپ، حــاال دســت  ــم مســیرش را حــدس بزن ــد. ســعی می کن راه می افت
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راســت. خیابــان فردوســی. چهــار راه نــادری. میــدان فردوســی. صــدا می گویــد: 
- سرت را بلند کن.... 

ســرم را بلنــد می کنــم. در میــدان آزادی هســتیم. چــراغ خیابان هــا هنــوز خامــوش 
نشــده و افــق اندکــی بــه روشــنی می بــرد. در ســپیده بارانــی بهــاری، پیــکان مــا وســط 
ــخصی  ــای ش ــت، اتومبیل ه ــی، وان ــی رود: تاکس ــا م ــواع اتومبیل ه ــره ای از ان زنجی
ــم های  ــد چش ــه بای ــد ک ــم می مان ــک فیل ــه ی ــه صحن ــتر ب ــگ.... بیش ــگ و وارن رن
ــم.  ــر ببین ــم آن را کمــی بهت ــا بتوان ــم ت ــا حــد ممکــن تنــگ کن ــدون عینکــم را ت ب
ــم. پاســدار  ــاغ می روی ــه ب ــم ب ــه داری ــم کــرج می شــود. بل ــل وارد جــاده قدی اتومبی
ــمش  ــم اس ــیم، می فهم ــاغ می رس ــه ب ــی ب ــت. وقت ــته اس ــده نشس ــار رانن ــی کن جوان
ــه  ــه ب ــم ک ــی می گذری ــت. از خیابان های ــات اس ــده عملی ــت و فرمان ــرادر صداق ب
ــای  ــت. از اتومبیل ه ــاغ در آن اس ــه ب ــیم ک ــی می رس ــه خیابان ــی رود. ب ــهریار م ش
ــا رد می شــویم. دو  ــک خاکــی ایســتاده اند. ازآن ه ــان باری ــار خیاب دیگــر حــاال کن
پیــکان بــا فاصلــه از مــا حرکــت می کننــد. اولــی جلــوی در باغــی می ایســتد. یــک 
ــد. ســوار می شــود.  ــگاه می کن ــاغ ن ــه در ب ــاده می شــود و خــوب ب ــه دوش پی ــو ب پت
ــد. ســعی  ــد و   همــان کار را می کن ــن می آی ــکان بعــدی پائی ــدوش ازپی ــن پتوب دومی
ــود.  ــن ش ــت م ــد نوب ــت. بع ــده اس ــم. بی فای ــخیص بده ــان راتش ــم صورتش می کن
پیــاده می شــوم. واقعــاً هــوا دلپذیــر اســت. از تــوی گل و الی مــی روم و در را نــگاه 

ــم:  ــتباه می گوی ــا اش ــرس ی ــم از ت ــم. نمی دان می کن
- همین است... 

ــر  ــد. ب ــرف می زن ــر ح ــکان دیگ ــینان دو پی ــی رود . باسرنش ــت" م ــرادر صداق  "ب
می گویــد:  و  می گــردد 

- دست از این بازی خطرناک بردار آقای اسدی.... 
ــود.  ــدا می ش ــر پی ــورد نظ ــاغ م ــا ب ــم، ت ــایی می کنی ــر را شناس ــاغ دیگ ــد ب چن
ــاده  ــچ ج ــرف پی ــه ط ــد. ب ــز می گوی ــه رم ــزی ب ــیم چی ــت" در بی س ــرادر صداق "ب
ــا لبــاس ســپاه و  ــادی ب ــه متوقــف می شــوند. تعــداد زی ــا فاصل ــم. پیکان هــا ب می روی
لبــاس شــخصی اســلحه ها را کنارشــان گذاشــته و زیــر بــاران صبحگاهــی بــه نمــاز 
ایســتاده اند. نمــاز تمــام می شــود. بــه طــرف بــاغ برمــی گردیــم. پیکان هــا بــا فاصلــه 

ــد:  ــت "می گوی ــرادر صداق ــت. "ب ــو در اس ــت جل ــا درس ــکان م ــتند. پی می ایس
- تکان نمی خوری. دستور داریم همین جلو در شما ها را به گلوله ببندیم. 

ــه شیشــه چســبانده ام  ــده همراهــش. ســرم را ب ــه دســت مــی رود. رانن و بی ســیم ب
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و ایــن صحنــه بــاور نکردنــی را نــگاه می کنــم. مثــل صحنــه ای از یــک فیلــم 
جنگــی، تعــداد زیــادی ســپاهی اســلحه بــه دســت بــه طــرف خرابــه ضلــع غربــی بــاغ 
می دونــد. کــم کــم بــاورم می شــود کودتایــی در کار و بــاغ ســتاد آن اســت. شــاید 
مــن خبــر نداشــته ام. مگــر می شــودهمه آن اعترافــات و فیلم هــا دروغ باشــد؟ آنکــه 

ــر کشــیده و فریادکنــان می گویــد:  منــم، از اعمــاق جــان ویرانــم ســر ب
ــاید  ــب. ش ــا زود. بجن ــر ی ــد. دی ــت می کنن ــد اعدام ــنگ! بی تردی ــن هوش - ببی

ــان.  ــد. شــاید رحم ــدا کن ــت نجــات پی زن
ــرون  ــم را بی ــاز می شــود. پای ــد، دســتگیره را می کشــم. ب ــه دســت بن ــا دســت ب ب
می گــذارم. امــا در تردیــدم. آن مــن کــه منــم پیــاده ام می کنــد. تــا بــه در می رســم، 

ــرادر صداقــت" اســت.  ــاز می شــود. "ب ب
 - کی گفت پیاده بشی؟ 

- ببخشید ادرار... 
برادر صداقت پتو را می کشد و مراباخود می برد. 

- یــک کلمــه حــرف بزنــی یــک گلولــه خالــی می کنــم تــوی مخــت... فقــط بــا 
تــکان دادن ســر جــواب میــدی.. 

ــاران خیــس شــده ام. از  ــر ب ــردم وزیــر آالچیــق می نشــاند. زی کشــان کشــان می ب
ــم می نشــاند. بیچــاره  ــان را مــی آورد. جلوی ــرزم. پاســداری باغب ــرس می ل ســرما وت
ــت"  ــرادر صداق ــت. "ب ــرون زده اس ــه بی ــرس از حدق ــم هایش از ت ــر چش ــش اکب م

می پرســد: 
- سرایدار همین است...؟ 

سرم را به عالمت تائید تکان می دهم. 
ازمش اکبرمی پرسد: 
- این را می  شناسی؟ 

می گوید: 
- نه.... 

معلــوم اســت مــرا بــدون عینــک، بــا آن ریــش بلنــد و پیچیــده در پتــو نمی شناســد. 
آن مــن کــه منــم، می گویــد: 

- اسمت را به مش اکبر بگو.... حاال وقتش است... 
و آنکه منم دهان با زمی کنید: 

- مــش اکبــر. چطــور مــرا نمی  شناســی؟ مــن هوشــنگ اســدی هســتم.... دوســت 
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رحمان.. 
 "بــرادر صداقــت" بــا لگدتــوی پهلویــم می کوبــد. مــش اکبــر را می برنــد. 
در خــود مچالــه می شــوم. حســی از قلبــم می آیــد و بــر همــه زخم هــا مرهــم 
می پاشــد:" حتمامــش اکبــر بــه صاحــب بــاغ خبــر می دهــد. او هــم رحمــان را خبــر 

ــاغ... " ــدم ب ــر می آم ــت خط ــه وق ــد همیش ــان می دان ــد. رحم می کن
ــرد.  ــود می ب ــد و باخ ــو را می کش ــداری پت ــر. پاس ــت دیگ ــده اس ــن ش ــوا روش ه
از بــاغ بیــرون می رویــم. "بــرادر صداقــت" همــراه مــش اکبــر می آیــد. مــا را 
ــی  ــم. وقت ــت می کنی ــو. حرک ــد جل ــان می رون ــانند. خودش ــب می نش ــی عق صندل
ــه جــاده آســفالته می رســیم، "بــرادر  ــان فرعــی می گذریــم و ب راه می افتیــم، از خیاب

صداقــت" می پرســد: 
- چرا دروغ گفتید؟ 

می گویم: 
- من به آقای شمخانی گفتم دروغ است... 

- ما می گفتیم دروغ است، بازجویت اصرار داشت راست است.. 
- مــن دیگــر طاقــت تعزیــر نداشــتم... هرچــه را بــرادر حمیــد می گفــت، 

 . . می نوشــتم.
فکــر می کنــم کارم تمــام اســت. جــور عجیبــی خــودم شــده ام. "بــرادر صداقــت" 

می گویــد: 
- حاال می بریمت چارده بدری نشانت می دهیم.... 

بعد خنده کنان رو می کند به مش اکبر: 
- جایی داریم برای چارده بدر. آقای اسدی خوب می داند.... 

مش اکبر از ترس هنوز می لرزد، زیر چشمی نگاهم می کند. می گویم: 
- بابا من خودمم، فقط ریش گذاشتم.. اسدی.. دوست رحمان... 

ــد.  ــادش می مان ــمم ی ــاً اس ــد، حتم ــناخته باش ــرا نش ــر م ــه اگ ــوم ک ــن می ش مطمئ
مــش اکبــررا جایــی وســط راه پیــاده می کننــد. شــک نــدارم بــه صاحــب بــاغ تلفــن 
ــرادر  ــرد. نقشــه مســخره ب ــم را نشــاط می گی ــر می شــود. قلب ــد. رحمــان باخب می کن

حمیــد بــه ضــد خــودش بــدل شــده اســت. 
ــیاوش  ــرم و س ــراه همس ــان هم ــه رحم ــم ک ــد می فهم ــی بع ــد، خیل ــال های بع  س
کســرائی روز ســیزده در بــاغ بوده انــد.  خبــر را   همــان روز مــش اکبــر بــه صاحــب 

ــه رحمــان رســانده اســت.و دریغــا....  ــاغ و او ب ب
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**
 پیــکان بــا ســرعت در حرکــت اســت. یــک بــار دیگــر تصمیــم می گیــرم 
زندگــی ام را تمــام کنــم. خیلــی آهســته خــودم را به طــرف درمی کشــانم. دســتگیره 
ــم. چشــم های  ــا زندگــی وداع می گوی ــدازم. ب ــق نگاهــی می ان ــه اف ــرم. ب ــی گی رام
ــاز  ــم. در ب ــتگیره را می کش ــی دود. دس ــاده م ــط ج ــفید وس ــط س ــم راروی خ زن
ــاران تکــه تکــه می شــوم. شــاید هــم  می شــود و مــن روی آن آســفالت خیــس از ب
ــی  ــد و دو زندان ــا می آین ــه از م ــا فاصل ــه ب ــی روم ک ــی م ــای دو پیکان ــر چرخ ه زی
پتــو بــه دوش دیگــر را بــه شــکنجه گاه برمــی گرداننــد. در بــاز نمی شــود. محکمتــر 
ــنوم:  ــده را می ش ــت و رانن ــرادر صداق ــده ب ــدای خن ــود. ص ــاز نمی ش ــم، ب می کش

- آن در قفل است آقای اسدی... حاال سرت را بکن زیر. 
ســرم را زیــر می کنــم. پتــوی خیــس محکــم روی ســرم کشــیده می شــود. ســاعتی 
بعــد گوشــه "اتــاق بــاال" افتــاده ام. می دانــم چــه چیــزی در انتظــارم اســت. ســرایدار 
ــوار  ــه دی ــرم را ب ــم. س ــوب می دان ــن خ ــد و م ــدر را نمیدان ــارده ب ــای چ ــر معن پی
ــرف  ــه ط ــد. ب ــرق می افت ــز ب ــه پری ــمم ب ــی دارم. چش ــم بندم را برم ــم و چش می مال
ــدازم و آن را در مــی آورم.  ــه قــاب پریــز می ان آن مــی روم. گوشــه دســت بنــد را ب
بــا هــزار زحمــت دو ســیم قرمــز و آبــی را بیــرون می کشــم. بــار دیگــر بــا همســرم 
ــبانم....  ــیم ها می چس ــه س ــد را ب ــت بن ــمت دس ــم و دو س ــی وداع می گوی و زندگ

**
ــت دو  ــلول، درس ــوی س ــندم ت ــه باش ــر انداخت ــم اگ ــن 13۶2 ه ــم فروردی هفده
مــاه تمــام زیــر شــکنجه شــما بــودم بــرادر حمیــد. 3 روز آخــر را هــم بــرای گفتــن 
دروغ تعزیــر شــده ام. روز ی ســه نوبــت. هــر نوبــت هشــتاد شــالق. ســناریوکودتارا 
شمابزورشــکنجه بــه "اعتــراف" مــن تبدیــل کرده ایــد. شــالقش را مــن بایــد بخــورم. 
ــاون  ــی طــول نمی کشــد کــه می شــوید مع ــد. خیل ــاداش هــم می گیری ــازه شــما پ ت
وزیــر. وقتــی بــه خــودم می آیــم، جنــازه ای ســراپا عفونتــم. وقتــی در بــاز می شــود، 
ــالح  ــم اص ــد می خواه ــت. می پرس ــی اس ــرادر کریم ــا ب ــمایید. ام ــم ش ــر می کن فک
ــلمانی  ــینم. س ــتانی می نش ــی لهس ــک صندل ــلول و روی ی ــرون س ــم بی ــم. می آی کن
عاقلــه مــردی اســت. در ســکوت مطلــق کارش را می کنــد. می گویــم موهــای 
ــزد  ــو می ری ــه م ــک عالم ــد. ی ــن کار را می کن ــد. همی ــه بزن ــم را از ت ــر و ریش س
روی زمیــن. می خواهــم از همــه گنــد و گــه   رهــا شــوم. ســلمانی کارش کــه تمــام 
ــد دفعــه  ــد و می گوی ــدارم. غرغــری می کن ــم ن ــول می خواهــد. می گوی می شــود، پ
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بعــد می گیــرد. روز بعــدش شانســی نوبــت حمــام اســت. در   همــان فرصــت کوتــاه 
تــا می توانــم خــودم را چنــگ می زنــم. اگــر می توانســتم پوســتم را می کنــدم. 
امــا کثافــت تــا اعمــاق روحــم، تــا راهروهــای قلبــم دویــده اســت. نمی توانــم غــذا 
بخــورم. بــاال مــی آورم. آب بــه زور از گلویــم پاییــن مــی رود. هیــچ جــای ســالم در 
بدنــم نیســت، مغــزم هــم عیــب پیــدا کــرده اســت. دیوانــه شــده ام. از صبــح زود تــا 
ــه ای را برمــی دارم و از رویــش  ــای خامن ــاب آق ــم. کت ــب نمــاز می خوان شــب مرت
ــش را  ــر جای ــد. ه ــد می آی ــه اش ب ــم. هم ــال می زن ــرآن تف ــم. از ق ــاز می خوان نم
ــاز می کنــم، صحبــت قتــل اســت. بکشــید. بکشــید. آقــای خامنــه ای از رافــت در  ب
کتابــش می گویــدو مــن در قــرآن پیــدا نمی کنــم. گوشــم بــه صــدا هاســت. منتظــر 
خــش خــش دمپایــی ام. می زنــد بــه ســرم کــه خــودم را آمــاده کنــم. دســته کاغــذ 
ــی کــه شــوروی  را برمــی دارم و هــی داســتان پشــت داســتان می نویســم. از جنایات
قصــد داشــت انجــام بدهــد، می نویســم. نــه اینکــه رمــان بنویســم. توطئه هــای 
ــد  ــادم می آی ــری ی ــای طب ــم. حرف ه ــو می ده ــم، و ل ــف می کن ــوروی را کش ش
دربــاره برنامه هــای شــوروی و قــدرت شــوروی و هــر کــدام را تبدیــل می کنــم بــه 
ــه  یــک ماجــرا. بعــد می آیــم ســراغ گروه هــای داخلــی. اگــر روزی آن نوشــته ها ب
ــک  ــود ی ــم کــه چطــوری می ش ــا انتشارشــان نشــان بده ــم ب ــد، می توان دســتم بیفت
ــم و منتظــرم  ــاده می کن ــرد. داســتان ها را آم ــی ب ــاور نکردن ــای ب ــا مرزه انســان را ت
ــم  ــر آویزان ــد و دیگ ــما. بخوانی ــه ش ــم ب ــم. بده ــد واق واق کن ــما می آیی ــی ش وقت
نکنیــد. بخوانیــد و دیگــر شــالقم نزنیــد. بخوانیــد و دیگــر گــه بــه خــوردم ندهیــد. 
بــه شــما  بــه نگهبــان می دهــم تــا  امــا نمی آئیــد. در می زنــم. نوشــته ها را 
ــان مشــغول جمــع  ــول خودت ــه ق ــد. ب ــت نداری ــراً دیگــر وق ــا شــما ظاه برســاند. ام
ــری  ــه رهب ــا ســازمان نظامــی و مخفــی و بقی ــد، دام را می گســترانید ت کــردن بقیه ای
ــم.  ــام می ده ــرآن انج ــدای ق ــر آوار ص ــا را زی ــه این ه ــد. و هم ــا را بگیری و کادر ه
عبدالباســط قــاری معــروف عــرب، قــرآن را از آغــاز تــا پایــان می خوانــد و دوبــار... 

ــار.....  ــار... وهــزار ب و ســه ب
*

ــد.  ــس می گیرن ــد پ ــد و بع ــد. می دهن ــر می آورن ــن گی ــک روز ناخ ــه ای ی  هفت
ــد:  ــن می پرس ــس گرفت ــت پ ــوالً وق ــی معم ــرادر کریم ب

- ناخن گیر داری؟ 
و اگــر جــواب منفــی بدهــی گیــر نمی دهــد. فکــری بــه ســرم می زنــد. وقتــی بــر 
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می گــردد و می پرســد ناخــن گیــر داری؟ جــواب منفــی می دهــم. بعــد بــا زحمــت 
چاقــوی نــازک ناخــن گیــر را جــدا می کنــم. آن را می بــرم زیــر لباســم و بــا ســوهان 
ــی روم.  ــه زحمــت راه م ــزی بخــورم. ب ــم چی ــم. نمی توان ــزش می کن ــر تی ناخــن گی
فکــر می کنــم وقتــی بــه اوج ضعــف رســیدم، شــبی زیــر پتــو رگ هایــم را می بــرم. 
ــک  ــی ام. ش ــه گاه زندگ ــود تکی ــن می ش ــت. و ای ــام اس ــد کارم تم ــه بیاین ــح ک صب
ــان  ــوی روزنامه هایش ــد و ت ــه می گیرن ــوس مصاحب ــوان جاس ــه عن ــن ب ــدارم از م ن
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــا آرزوی ــوار. تنه ــینه دی ــدم س ــد می گذارن ــد و بع ــاپ می کنن چ
صدایــم را جــوری بــه بیــرون برســانم. طــوری بــه زنــم بگویــم. مــن جاســوس نبــودم. 
ــفره ای  ــچ س ــتم هی ــران. می خواس ــق ای ــناخت. عاش ــه می ش ــم ک ــن همان ــم م بگوی
ــم  ــه زن ــاب ب ــتن. خط ــلول نوش ــوار س ــود روی در و دی ــد. کارم می ش ــی نباش خال
ــی  ــد و کس ــازه ام را می برن ــی جن ــا وقت ــم ت ــا را می نویس ــن حرف ه ــم. همی می نویس
ــه  ــان ب ــد و ده ــا را بخوان ــن حرف ه ــلول، ای ــن س ــوی ای ــد ت ــری را می آورن دیگ
ــو در  ــر موکــت جل ــد زی ــم. بع ــز می کن ــو را تی ــم برســد. شــب ها چاق ــه زن ــان ب ده
ــا عشــق مــرگ  ــدازم تــوی دستشــوئی. ب ــر را هــم می ان ــه ناخــن گی می گــذارم. بدن
ــزی روی  ــم چی ــاس می کن ــنوم و احس ــش می ش ــش خ ــدای خ ــم. گاه ص می خواب

ــوس اســت.  ــرم. کاب ــی رود. می پ دســتم راه م
ــم.    ــوار می بین ــاالی دی ــری را ب ــک دیگ ــردم، سوس ــی گ ــلول برم ــه س ــی ب  وقت
ــزرگ قهــوه ای اســت. چندشــم  همــان جــا خشــکش زده اســت. یــک سوســک ب
ــه ام آن  ــن کوفت ــا ت ــم. ب ــه می کن ــی آوردم و گلول ــدان را درم ــن زن ــوم. پیراه می ش
ــم  ــد. آنقــدر تکــرار می کن ــا نمی افت ــه سوســک می خــورد. ام ــا ب ــدازم ت ــدر می ان ق
تــا می افتــد. لیــوان پالســتیکی را می گــذارم رویــش. در لیــوان را بــا لبــاس می بنــدم. 
ــرون.  ــش بی ــردم و می اندازم ــود. می ب ــویی می ش ــت دستش ــا نوب ــم ت ــر می کن صب
فــرار می کنــدو از دیــوار بــاال مــی رود. از آن شــب از سوســک وحشــت دارم. هنــوز 

دارم. 
ــه دستشــویی مــی روم. چلــپ و  ــدار می شــوم. ب ــا صــدای عبدالباســط، بی صبــح ب
ــن  ــه ای در یکــی از همی ــای خامن ــم. آق ــاز می خوان ــرم. نم ــی گی ــوپ وضــو ءم چل

ــود:  ــه ب ــن گفت ــه م ســلول ها ب
- اگر در  حکومت اسالم  قطره اشکی از چشم بی گناهی نمی آید.... 

حــاال او رئیــس جمهــور اســت. از روی کتــاب او هــم نتوانســته ام نمــاز یــاد بگیرم. 
هنوز"عــددی" می خوانــم. تاشــروع می کنــم، گریــه در راه اســت. نمــاز می خوانــم. 
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بعــد بــه قــرآن تفــال می زنــم: 
- بکشید.... بکشید... بکشید... 

روی دیوار ها می نویسم: 
- مــن جاســوس نیســتم... مــن جاســوس نیســتم.... مــن ســاواکی نیســتم... مــن از 

هیــچ چیــز خبــر نداشــته ام... 
ــک  ــود. سوس ــم. نمی ش ــم بخواب ــعی می کن ــده ام. س ــه ش ــن دیوان ــن، م ــن، م م
بیــدارم می کنــد. وقتــی غــذا می آورنــد، بــوی غــذا حالــم را بــه هــم می زنــد. کمــی 
ــار خــودم  ــه اختی ــم کــه لحظــه آخــر ب ــم می کن آب خــورش می خــورم. دارم تنظی
باشــم. آمیــزه جنــون و عقل.هفتــه ای یــک بــار بــرادر داود مســئول فروشــگاه می آید. 
صابــون، مســواک، خمیــر دنــدان، انجیــر خشــک و لبــاس زیــر می فروشــد. و مــن 
پــول نــدارم. نمی توانــم بخــرم. در دستشــویی ســرم را بــا مایــع دستشــویی می شــویم. 
بــا   همــان پیراهــن آبــی زنــدان خشــک می کنــم. لباس هــای زیــرم را در دستشــویی 

ــا   همــان مایــع می شــویم و صبــر می کنــم تــا خشــک شــود و بپوشــم.  ب
ــاده  ــم. حتمــاً از دســت کســی افت ــدا می کن ــار در دستشــویی مســواکی پی یــک ب
اســت. مــن روزی ســه بــار مســواک مــی زدم. حــاال مــاه ســوم اســت کــه مســواک 
نــزده ام. مســواک را بــر مــی دارم. تــه دلــم نفــرت دارم مســواک کــس دیگــری را در 
دهانــم بکنــم. عقلــم می گویــد چــاره ای نیســت. مســواک را زیــر شــیر می گیــرم. ده 
باربــا مایــع می شــویم. بعــد می بــرم طــرف دهانــم. دلــم نمی آیــد. بــاز می شــورمش. 

ــم....  ــرو می کن ــم ف ــوی دهان ــدم و ت ــم هایم را می بن چش
*

ــوب  ــوار چ ــد. روی دی ــرادر حمی ــراغم نمی آییدب ــر س ــذرد و دیگ ــا می گ روز ه
ــرم  ــود. درد س ــوب می ش ــک خ ــم کم ــم دارد ک ــرده ام. پا های ــف ک ــط را ردی خ
دائمــی شــده و تــا ســال های دراز بــا مــن می مانــد. دندان هــای شکســته هنــوز 
روی  می شــوم.  روز ضعیف تــر  بــه  روز  و  نمی خــورم  غــذا  هســتند.  همراهــم 
ــد.  ــرادر حمی ــت ب ــری نیس ــن خب ــه م ــما ب ــق ش ــر از عش ــم. دیگ ــق می زن ــم ل پا های
ــه مــن تحمیــل کردیــد و  از یــادم برده ایــد. ســناریویی را کــه در زمــان بازجویــی ب
پــوچ درآمــد بــه حســاب مــن گذاشــته اید. شــما و بازجویــان دیگــر از مــن متنفریــد. 
ــری.  ــزرگ ت ــانس ب ــه ش ــد. چ ــاد نداری ــن اعتم ــه م ــی. ذره ای ب ــانس بزرگ ــه ش چ
ــاور  ــم را ب ــید، حرف ــرادرم می پرس ــاره ب ــد و در ب ــرا می خواهی ــه م ــاری ک در دو ب
نمی کنیــد. او را کــه اصــال سیاســی نیســت روز دســتگیری مــن گرفته ایــد و شــش 
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ــرادر مــن اســت و آزاد شــود.  ــا معلــوم شــود کــه فقــط ب ــد ت ــدان می مان مــاه در زن





21
ضربهدوم

متام شب در قصر  نیمه متامی با دیوارهای صورتی و 
راهروهای بی سقف و گل آلود ، همراه احسان طبری راه 
رفته ام. آن قدر جوان است که در عکس هایش دیده ام 
اید،  زده  کراوات  زندان. شما  در  که  افسرده  قدر  آن  و 

می خندید و ما را راهنمایی می کنید. 
رفنت  از  پیش  را  کتابش  می آید.  آستر«  »پل  جمالت 
که  هستم  مرده ای  مرد  »من  ام.  خوانده  رختخواب  به 
اش  مرده  مرد  می نویسم.«  را  مرده ای  مرد  خاطرات 
آرزو می کند کاش می توانست  .او  »شاتو بریان« است 
نیمه شب ها  از قبر برمی خاست و خاطراتش را تصحیح 

می کرد. 
کتاب را کاماًل اتفاقی از روی قفسه برداشتم. به مسکن 
فرد  من-این  شب،  متام  و  داشتم.  احتیاج  نیرومندی 
مثل  درست  بریان-  شاتو  سرزمین  در  تبعیدی  عادی 
از گور خواب برمی خاستم و در خواب خاطرامت را  او 
تصحیح می کردم. حس های گمشده را می یافتم. دندان 

کشیده ام درد می کرد. قلبم دوباره می سوخت.
سحرگاهان دوازدهم بهمن 1389 است و من به روز ٧ 
اردیبهشت ١٣٦٢ برگشته ام. دارم نامه بیست و یکم را 

می نویسم.
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آن روز قــرآن پخــش نمی شــود. صبــح، از راهــروی خالــی بــه دستشــویی می روم. 
ــواب  ــه از خ ــو و گری ــدای هیاه ــا ص ــم. ب ــاره می خواب ــردم، دوب ــر می گ ــی ب وقت
ــاز می شــودو پاســدار ها  ــه   همــان حیــاط باریــک آجــری ب می پــرم. پنجــره ســلول ب
ــاعت  ــان را ۴8 س ــازه رحم ــه جن ــاط ک ــان حی ــد.   هم ــازی می کنن ــال ب ــش فوتب توی
ــا را  ــزرگ آدم ه ــای ب ــداز کامیون ه ــد دارن ــرم می آی ــه نظ ــد. ب ــه بودن آنجــا انداخت

ــد:  ــد و می گوی ــه می کن ــب گری ــره ام مرت ــر پنج ــری زی ــد. دخت ــی می کنن خال
- بی گناهم... 

ــتی  ــرک رش ــت. دخت ــوی ماس ــا کوچول ــم آزیت ــان می کن ــرا گم ــم چ ــی دان نم
ــد. ظهــر در راه  ــه می یاب ــا ظهــر ادام ــود. ســر و صــدا ت ــزهٔ عاشــق حــزب ب ــزه می ری
دستشــویی، مثــل روز 17 بهمــن گــوش تــا گــوش پــر می بینمــش. آن روز، 7 
ــد  ــت. می توان ــام اس ــس کار تم ــت.      پ ــه دوم اس ــت 13۶2 و روز ضرب اردیبهش
ــه زحمــت برمــی  ــی ضعیــف شــده ام. ب ــردن باشــد. بقــدر کاف ــرای م ــی ب روز خوب
خیــزم و اگــر دســتم را بــه دیــوار نگیــرم، نمی توانــم راه بــروم. تــا می شــد دیوار هــا 
ــم  ــه زن ــم را ب ــد و صدای ــا را می خوان ــی آن ه ــره کس ــرده ام. باالخ ــر ک ــم پ را ه
می رســاند. تصمیــم می گیــرم آن شــب، وقــت خاموشــی کار را تمــام کنــم. امــا تــا 
ــی  ــک زندان ــود و ی ــاز می ش ــورم، در ب ــول نمی خ ــق معم ــن طب ــد و م ــام می دهن ش
ــد...  ــت کردن ــا خیان ــد: " این ه ــده، می گوی ــود. وارد نش ــی وارد می ش ــاس آب ــا لب ب
ــح زود دســتگیر شــده  ــوده و   همــان روز صب ــوذی حــزب در ســپاه ب ــد نف "می گوی
ــرده  ــد ک ــه را تایی ــم هم ــته اند. اوه ــش گذاش ــه را جلوی ــو رفت ــات ل ــت. اطالع اس
اســت. بعــد بلنــد می شــود و ســلول را بــا دقــت زیــر و رو می کنــد. تیغــه کوچــک 

ــد:  ــد. می پرس ــت می یاب ــر موک ــده را زی ــز ش تی
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- می خواستی خودت را بکشی؟ 
جوابی نمی دهم. می گوید: 

- خودشان این کار را می کنند. با یک گلوله... 
شــام مانــده مــرا بــا اشــتهای تمــام می خــورد. کناره هــای خمیــر نان هــا و 
خمیر هــای اضافــی وســط را در لیــوان می ریــزد و لیــوان را تــوی پــارچ می گــذارد. 
بــرادر مرصــل نگهبــان اســت. در را کــه بــاز می کنــد تــا مــا را بــرای دستشــویی شــب 
ببــرد، "رضــا" بــا او ســالم و علیــک می کنــد. روزهــای بعــد متوجــه می شــوم بیشــتر 
نگهبان هــا را می شناســد. بــه دستشــویی می رویــم. از ترســم وضــوء می گیــرم. 
ــطل  ــوی س ــا را ت ــرده نان ه ــد. دارد خ ــخره ام می کن ــت و مس ــتاده اس ــا" ایس "رض
اشــغال می ریــزد. در بــاز می شــود و بــرادر مرصــل می آیــد تــو و محکــم تــوی ســر 

ــد:  ــظ ترکــی می گوی ــا لهجــه غلی ــد. ب ــا می زن هــر دوی م
- پدر سوخته ها برکت خدا را توی آشغال می ریزید... 

قباًل هم از او کتک خورده ام. وقتی به سلول بر می گردیم، می گویم: 
- المصب عجب دست های سنگین کارگری دارد. 

 "رضا" می گوید: 
- قبل از پاسداری در کوره پز خانه کار می کرده است. 

طبــق فتــوای نمی دانــم کــدام مرجــع، دور ریختــن کنــاره خمیــر نــان گنــاه بــود 
ــوا  ــن فت ــرادر مرصــل از همــه اســالم ای ــان خــورده می شــد. ب ــا ن ــان ب ــد همزم و بای
ــود  ــب ب ــویی مراق ــوراخ دستش ــی اش از س ــای نگهبان ــود. در نوبت ه ــبیده ب راچس
ــیت را  ــن حساس ــت. همی ــان را دور می ریخ ــرده ن ــه خ ــی ک ــال کس ــه ح و وای ب
بــرادر شــریفی بــه طهــارت داشــت. معتقــد بــود شســتن دســت بــا آب خالــی کافــی 
ــال راحــرام  ــت الم ــاه اســت، چــون بی ــا گن ــرای م ــع ب ــا مای ــون ی ــتفاده از صاب و اس
ــتاده  ــی او ایس ــکل اصل ــم. مش ــریف را می بین ــرادر ش ــن ب ــا در اوی ــم. بعد ه می کنی
ــم  ــی- ه ــات بی دین ــن از ظلم ــده م ــات دهن ــی –نج ــرادر زنجان ــت. ب ــیدن اس شاش
ــر ایســتاده شاشــیدن روی غســل جنابــت و دســت کــردن حتــی انگش تــر  عــالوه ب

نقــره توســط مــرد حســاس اســت. 
*

چراغ هــا خامــوش می شــود و می خوابیــم. بــا تنشــی ناگهانــی از خــواب می پــرم. 
تمــام بدنــم می لــرزد. احســاس می کنــم مفصل هایــم از هــم بــاز می شــود. بــه 
ــب  ــودم. ش ــرده ب ــر ک ــت فک ــود. درس ــدا می ش ــم دارد ج ــد زانو های ــرم می رس نظ
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مــردن بــود. اگــر "رضــا" نرســیده بــود و چاقــوی کوچــک را بــه کار بــرده بــودم، 
ــیمه  ــرد. سراس ــم را می گی ــا" نبض ــد. "رض ــدا می کردن ــازه ام را پی ــحرگاهان جن س

ــد:  ــه در می کوب ــود و ب ــد می ش بلن
- دارد می میرد... 

با ناله می گویم: 
- ول کن. بگذار بمیرم... 

جواب می دهد: 
- ما باید با گلوله داغ بمیریم... 

ــد. در آن  ــو می آین ــان ت ــد و دو نگهب ــازش می کنن ــا ب ــد ت ــدر در را می کوب آن ق
حــال بــه مــن چشــم بند می زننــد و می خواهنــد بلنــد شــوم. قــدرت نــدارم. مفاصلــم 
ــن  ــد. بی ــاال می برن ــا ب ــد و از پله ه ــم را می گیرن ــر بغل ــد. زی ــان نمی برن ــن فرم از م
مــرگ و زندگــی خــود را روی تخــت بهــداری می یابــم. صــورت بــرادر حیــدری 
ــه  ــنایی ب ــورت آش ــم، ص ــوش می آی ــه ه ــی ب ــی روم. وقت ــوش م ــم و از ه را می بین
مــن لبخنــد می زنــد. یــک لحظــه فکــر می کنــم در خیابــان ســلطنت آبــاد در مطــب 
ــه  ــم. بل ــد می زن ــد . لبخن ــه می کن ــتاتم را معاین ــتم و دارد پروس ــش هس ــر دان دکت
ــد  ــا لبخن ــت، ب ــرم اس ــاالی س ــود ب ــواب آل ــم های خ ــا چش ــش ب ــد دان ــر احم دکت

ــد:  ــکی را می ده ــتورات پزش ــب دس ــوی برل مح
ــد  ــه قن ــر از هم ــا مهم ت ــورد... ام ــا را بخ ــد... قرص ه ــد بزن ــول را بدی ــن آمپ - ای

ــوت بخــورد...  ــد روز کمپ ــد چن ــش اســت. بای بدن
برادر حیدری از من می پرسد: 

- چند تا کمپوت برایت بگیرم...؟ 
نمی دانم چند تا. سرم را تکان می دهم. می پرسد: 

- پولت توی سلول است....؟ 
- پول ندارم... 

بــرادر حیــدری دســت می کنــد تــوی جیبــش، پولــی را در مــی آورد و بــه نگهبــان 
می دهــد. فکــر کنــم ایــن وقــت شــب بایــد بــرود و از بیــرون کمپــوت بخــرد. ســعی 
دارم مجســم کنــم آن اطــراف کجــا مغــازه هســت. نگهبــان مــی رود و کمــی بعــد بــا 

یــک کمپــوت ســیب بــر می گــردد. 
*

روز بعــد اول وقــت "رضــا" را بــه بازجویــی می برنــد. وقتــی برمــی گــردد، 
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ــینه های  ــه س ــت ب ــا مش ــد. ب ــی می زن ــی الت ــدی دارد. کم ــکل نیرومن ــدد. هی می خن
ســتبرش می کوبــد و می گویــد: 

- این ها خیانت کردن.... همه چیزو گفتن... 
ــن  ــر پیراه ــک زی ــورت و ی ــک ش ــم ی ــد. برای ــرادر داود می آی ــر ب ــک ظه نزدی

ــد:  ــوت. می گوی ــی کمپ ــا قوط ــد ت ــت و چن آورده اس
- این ها می شود 90 تومان. بازجویت میهمانت کرد... 

ــم و  ــما را ببین ــد روزی ش ــره بای ــد. باالخ ــرادر حمی ــد ب ــرمنده ام کردی ــاً ش واقع
ایــن 90 تومــان را پــس بدهــم. اگــر ایــن خاطــرات را خواندیــد، می توانیــد برویــد 
ــم. میهمــان مــن.   ــا هــم آبجــو بزنی ــد پاریــس ب ــد. اصــاًل بیایی ــرم بگیری ــدر پی و از پ
ــن  ــه م ــی را ب ــر، زندگ ــوت و انجی ــرد. کمپ ــی می خ ــک ونارنگ ــا" انجیرخش "رض
برمــی گردانــد. مثــل همیشــه کــه عصبــی می شــوم، می افتــم بــه خــوردن. شــاید هــم 
واکنــش طبیعــی بدنــم اســت. آن قــدر انجیــر می خوریــم تــا کار دســتمان می دهــد. 
ــه  ــا" ب ــد. "رض ــورس می آی ــدای م ــی ص ــت چپ ــلول دس ــوار س ــام از دی ــد از ش بع

ــد:  ــد و می گوی ــوش می ده ــت گ دق
- "شاهرخ" است.... تو را می خواهد... جواب می دهی؟ 

- مورس بلد نیستم... 
می گوید: 

- بگو. من جواب می دهم... 
- کاری ندارم... 

همیــن را مــورس می زنــد، ســریع و حرفــه ای. اولیــن بــار اســت بــه زنــدان 
می افتــد. مــورس زدن را کجــا یــاد گرفتــه؟ واقعــاً نفــوذی حــزب در ســپاه اســت؟ 
هیچوقــت اســمش را هیــچ کجــا ندیــده ام. ری شــهری هــم کــه بچه هــای ســازمان 
نظامــی را محاکمــه کــرد و در خاطــرات ســه جلــدی اش حتــی اســامی کوچــک و 
مســتعار را هــم نوشــته اســت، اســمی از او و هیــچ نفــوذی دیگــر در ســپاه پاســداران 
نبــرده اســت.  "رضــا" می گویــد بچــه هفــت چنــار اســت. بــا چنــد ســوال می فهمــم 
ــه  ــار-ـ محل ــت چن ــه هف ــه بچ ــت ک ــری اس ــد نف ــی از چن ــد. یک ــت می گوی راس
ــی  ــه بازجوی ــر روز ب ــوم. ه ــنا می ش ــا آش ــا آن ه ــدان ب ــن زن ــد و در ای کودکی-ـ ان

ــدان برمــی گــردد.  مــی رود و خن
ــی  ــا قوط ــی دو ت ــود. کس ــاز می ش ــلول ب ــرم، در س ــر گ ــد، درعص ــد روز بع  چن
ــگ  ــم. قوطی هــای ســفید رن ــی داری ــا را برم ــد وســط ســلول. آن ه ــرت می کن را پ
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بســتنی معــروف "هگــن داز" اســت. در اینجــا بــه آن بــه شــوخی می گویــم خــاک 
ــان  ــد دورش ــروع می کن ــا" ش ــم. "رض ــلول می گذاری ــط س ــتنی ها را وس ــداز. بس ان
ترکــی رقصیــدن. مــن هــم بــه او می پیونــدم. بــا پــای زخمــی لنــگان لنــگان 

می رقصــم. بعــد بســتنی ها را می خوریــم. "رضــا" می گویــد: 
- سپاه یک کامیون بستنی قاچاق کشف کرده... اضافه اش را به ما داده اند. 

ــد. کاری  ــم کار می کن ــا بازجوی ــدارم ب ــک ن ــر ش ــر دارد؟ دیگ ــا خب او از کج
ــه سیاســت و حــزب  ــا ب ــم ت ــم. از خاطــرات شــروع می کنی جــز حــرف زدن نداری
ــد  ــش می کش ــزب پی ــوذ آن را در ح ــتان و نف ــت انگلس ــیم. روزی او صحب می رس
و جایــی در مغــزم صــدا می کنــد.   همــان ســناریوئی بــرادر حمیــد اســت ومــن زیــر 
شــکنجه بــه آن "اعتــراف" کــرده ام. شــکم بیشــتر می شــود. بیشــتر نمــاز می خوانــم 
و طوالنی تــر. و "رضــا" در حــال نمــاز مرتــب مســخره ام می کنــد. یــک بــار 
ــن  ــد. م ــرور کنن ــتندکیانوری را ت ــپاه می خواس ــای س ــا از بچه ه ــد ت ــد: "چن می گوی
ــرای  ــن را ب ــه حــزب رســاندم." بعد هــا، همی ــررا ب ــا خب نتوانســتم مانعشــان شــوم. ام

ــود.  ــر می ش ــن منک ــخ و ب ــم، از بی ــوری می گوی کیان
*

مــا را ناگهانــی از ســلول بیــرون می آورنــد. بی کلمــه ای حــرف می برنــد و د 
ــر ســلول قبلــی  ــد. دو براب ــه توالــت می اندازن ــه ســلول چســبیده ب رانتهــای راهــرو ب
ــی  ــت نشــت کــرده و قطــره قطــر ه از دیوارم ــس. آب ازتوال ــه خی ــا نیم اســت و ت

چکــد. 
- مریم فیروز اینجا بوده... 

این را "رضا" از کجا می داند؟ می رود و سوراخ دریچه را چک می کند. 
- قفل نیست. بیا ببین.. 

ــده می شــود.  ــرو دی ــرو و بخشــی از راه ــم. درســلول روب ــگاه می کن ــی روم و ن م
قــرار دیــده بانــی می گذاریــم. وقتــی د رســلول روبروئــی بــا زمــی شــود، نوبــت مــن 
اســت. احســان طبــری را می بینــم. لبــاس آبــی زنــدان بــرای قامــت بلنــدش کوتــاه 
ــت  ــردش. نوب ــی چــوب دســت او داده و می ب ــد. نگهبان ــر تنــش زار می زن اســت. ب
نگهبــان "رضــا" اســت کــه بادســت صدایــم می کنــد و جایــش را بــه مــن می دهــد. 

- اوخ، اوخ برادر حسین... 
 طبــری را می بینــم. بــا چشــم بند. روی زمیــن نشســته و کســی مقابلــش چمباتمــه 
زده اســت. انــگار دارنــد بحــث می کننــد. ســتون کتــاب هــارا کنــار طبــری می بینــم. 
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ــود. د  ــی برگشــته ب ــم. ازیکــی از مناظره هــای معــروف تلویزیون ــاد آن روز می افت ی
رخنــکای کتابخانــه کوچــک خانــه مــن جــان تــازه کــرد و گفــت: 

ــه  ــی می نشــانند وآن آهنــگ مخصــوص ب ــی بی خدائ ــا را روی صندل ــی م - وقت
صــدا در می آیــد، در برابــرم تــل آتــش مجســم می شــودو می فهمــم برگالیلــه چــه 

رفــت... 
ــت  ــی اس ــاز راه ــین د ر آغ ــرادر حس ــم. ب ــه را می بین ــن صحن ــر روز ای ــا ه تقریب
ــین  ــمش: حس ــه می شناس ــل بقی ــم مث ــن ه ــش می کندوم ــهره جهان ــا ش ــه بعد ه ک

ــناخت؟  ــا او را می ش ــا" از کج ــا "رض ــریعتمداری. ام ش
***

یکــی دو روز بعــد، بی مقدمــه بعــد از شــام مــا را صــدا می زننــد و کلیــه وســایل 
بــه بنــد 1 و ســلول چهارمــی برنــد. ســلول کوچــک تاریکــی اســت. تــا می نشــینیم، 

ــد. "رضــا" می پرســد:  ــاری صــدای مــورس می آی ــوار کن از دی
- جواب می دهی؟ 

- گفتم. بلد نیستم... 
ــود.  ــرار می ش ــه ای تک ــورس حرف ــدای زدن م ــد. ص ــواب می ده ــودش ج و خ
ســعی می کنــم کلمــات را بشــمارم تــا بفهمــم چــه حرف هایــی رد و بــدل می شــود. 

ــد:  ــا" می گوی "رض
- رحمان هاتفی است... گفتم تو هم اینجایی... 

او از آشنایی من و رحمان از کجا خبر دارد؟ ناخودآگاه می گویم: 
- بپرس از زنم چه خبر؟ 

"رضا" مورس می زند: 
- از نوشابه خبر داری؟ 

پس اسم زنم را هم می داند. مکثی می شود و جواب می آید: 
- او را نگرفته اند... 

ــد. بعــد کســی  ــا نگرفته ان ــد ی رحمــان از کجــا می دانســت چــه کســی را گرفته ان
ــد:  کــه "رضــا" می گفــت رحمــان اســت، مــورس می زن

- سخت شکنجه ام کرده اند. مریضم... 
این ها هم کلمات رحمان نیست. می گویم: 

- بزن.... خداحافظ عموجان.... 
باز مکث می شود و جواب می آید: 
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- خداحافظ رفیق.... یادت باشد ما برای آواز آمده ایم نه آوازخوان... 
ایــن هــم واژگان رحمــان نیســت. جــواب "خداحافــظ عموجــان" همیشــه 
"می بوســمت" بــود. ایــن گفت و گــو بیــن مــا تبدیــل بــه اســم رمــز شــده بــود. صبــح 
ــار در  ــاط، کن ــرا در حی ــد. م ــدا می کنن ــرا ص ــد م ــا" و بع ــد، اول "رض زود روز بع

ــورد:  ــانه ام می خ ــه ش ــتی ب ــد دس ــی بع ــتانند. کم ورودی می ایس
- اسمت...؟ 

صدای شما ست برادر حمید. اسمم را می گویم. 
ــا  ــم... ب ــناختمت... بگذری ــت در آوردی؟ نش ــن ریخ ــه ای ــودت را ب ــرا خ - چ

ــت؟  ــی گف ــورس زدی چ ــت م رفیق
- من مورس نزدم... 
- پیغام که دادی.... 

- می خواستم بفهمم زنم را گرفته اند یا نه.... 
- نکند تو هم برای آواز آمده ای... 

ــه اســت؟  ــد. رحمــان گفت جوابــی نمی دهــم. بازجویــم همــه مکالمــات را می دان
ــه باشــد. شــاید هــم "رضــا"  ــد گفت ــازی می کــرد بای ــه. آنکــه نقــش رحمــان را ب ن

گفتــه اســت. وقتــی بــه ســلول برمــی گــردم بایــد از او بپرســم. 
- پفیوز... 

ــی  ــتم. بعدنگهبان ــی می ایس ــد. مدت ــرادر حمی ــد ب ــد و می روی ــی گوئی ــن رام ای
ــد 2،  ــد: بن ــر می گردان ــی ب ــه ســلول قبل ــرا ب ــرد. م ــد. آســتین لباســم را می گی می آی
ســلول 15. "رضــا" نیســت. خیلــی خوشــحالم. تنهــا شــده ام. بی اختیــار معــده ام را بــا 

ــی می کنــم. چــه موجــود غریبــی اســت آدمــی.  صــدای بلنــد خال
*

ــی  ــوردن عصب ــه خ ــت. ب ــذ اس ــیار لذی ــد. بس ــج می دهن ــرغ و برن ــام م ــبِی، ش ش
افتــاده ام و آن را تــا تــه می بلعــم. بعــد از خاموشــی زیــر پتــو مــی روم. احســاس دل 
ــد  ــنوم. بع ــدای زدن دری را می ش ــینم. ص ــوم و می نش ــد می ش ــم. بلن ــه می کن پیچ
ــدارد ایــن وقــت شــب در بزننــد. مــوج دفــع مــرا در خــود  در دیگــری را. ســابقه ن
ــم  ــن ه ــت. م ــده اس ــدا در آم ــه ص ــلول ها ب ــای س ــه دره ــنوم هم ــد. می ش می پیچان
شــروع بــه در زدن می کنــم. کمــی بعــد، نگهبانــی در را بــاز می کنــد. خــودش هــم 
دســتش را بــه پشــتش گرفتــه اســت. داد می زنــد: " بــدو... " مــی دوم و بــه دستشــویی 
ــوده و همــه بنــد دچــار اســهال شــدید شــده اند.  مــی روم. مــرغ آن شــب مســموم ب
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وقتــی از توالــت بیــرون می آیــم، حســین قلمبــر )ســیامک( را می بینــم. ســالم 
ــتناکی  ــور وحش ــه ط ــیامک را ب ــرم. س ــوش می گی ــر را در آغ ــم و همدیگ می کنی

شــکنجه کرده انــد. می پرســد: 
- تو با "رضا" هم سلول بودی؟ 

- آره... 
می گوید: 

- مامــور نیســت؟ االن بــا مــن هــم ســلول اســت. اطالعــات زیــادی دارد... در بــاره 
تــو حســابی ســم پاشــی می کنــد.... واقعــا نمــاز می خونــی؟ 

به سیامک اعتماد دارم: 
- الکی... 

تاخبــر  نمی بینــم  اوراهرگــز  می بــرد.  را  ســیامک  و  تــو  می آیــد  نگهبــان 
ــان  ــدان خاطــره ای از زم ــدان خن ــادم هســت. خن بردارشــدنش می رســد. همیشــه ی
ــک  ــتم. ی ــرار داش ــودم. ق ــته ب ــارک نشس ــی پ ــت: "روی صندل ــی را می گف چریک
پاســبان خیلــی خیکــی آمــد کنــارم نشســت. آهســته هفــت تیــررا د رآوردم و روی 
ــزی از چشــمانش گذشــت ومــن نتوانســتم شــلیک  ــده اش گذاشــتم. چی شــکم گن

ــدم. " ــتگیر ش ــن دس ــاد زد و م ــم. فری کن
*

ماجــرای اســهال تــا صبــح ادامــه می یابــد. مــرغ مســموم آن شــب ســبب نجــات 
کســانی می شــود. بعــداً در قــزل حصــار "توفیــق" از بچه هــای ســازمان مخفــی برایــم 
ــده اســت و او  ــری را دی ــد کــه   همــان شــب مســئولش علیرضــا دلی تعریــف می کن
گفتــه هیــچ اطالعاتــی دربــاره اش نــداده اســت. همیــن ســبب می شــود "توفیــق" در 
بازجوئــی چیــزی را نپذیــردو در دادگاه دو ســال حبــس بگیــرد. او پیــش از اعدام هــا 

آزاد شــد. 
ــی  ــع خیل ــر موض ــم. س ــار می بین ــزل حص ــا" را در ق ــر "رض ــار دیگ ــال 13۶۴ ب س
ــوگل  ــه گ ــی اش را ب ــام اصل ــاال ن ــدام. ح ــر اع ــش زی ــت و حکم ــختی اس ــر س س
ــه جــای او  ــی از او نیســت. ب ــچ نام ــم. هی ــدا کن ــخ اعدامــش را پی ــا تاری ــم ت می ده
نــام هنرپیشــه ای بــازاری می آیــد کــه شــباهت بســیار نزدیکــی در نــام و فامیــل بــه او 
دارد. و مــن حــاال ترجیــح می دهــم تصــور کنــم او در آن روزگار وحشــت نقــش 
ــم. دار  ــا" را می بین ــودم و "رض ــدم. خ ــم هایم را می بن ــت. چش ــرده اس ــازی می ک ب
ــار  ــت چن ــی هف ــای خاک ــم. در کوچه ه ــتنی ها می رقصی ــلول 15 دور بس ــم در س ی
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ــر  ــم. دخت ــتخر را دور می زنی ــم. اس ــو می روی ــازده ت ــاغ ش ــکاف ب ــم. از ش می دوی
ــرار  ــد. ف ــان می کنن ــت. دنبالم ــتخرخوابیده اس ــار اس ــنا کن ــاس ش ــا لب ــی ب کوچک
می کنیــم. از پشــت قلعــه ارمنی هــا می گذریــم. کوچه هــای فقــر را می دویــم. 
طبــری می گویــد: "سوسیالیســم تپــه ســبزی اســت. از آن بــاال دنیــای آینــده 
ــرگ  ــوی م ــه س ــا" ب ــم. "رض ــا می دوی ــر." م ــدان. بی فق ــه. بی زن ــت. بی طبق پیداس

ــه ســوی تبعیــد.  و مــن ب
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یخ  جا  همه  می روم.  رابرمی دارم.بیرون  کوچکم  سگ 
پر  زده  یخ  آب  بر  قوها  زده است.به دریاچه می رسیم. 
بر  تازه ساز  مناره مسجد  و  گنبد  می کشند. ستون ها، 
آمده است. هنوز سیمانی است و چقدر به کمیته مشترک 
می ماند. برادر حمید با لباس یقه بسته دیپلماتیک باالی 
مناره ایستاده و جهان کفر را به عدل و رافت اسالمی 
می خواند. چمنزار های یخ زده را پشت سر می گذاریم. 
اسکله مثل ماری سفید به طرف آب می لغزد. با پسرکم 
فریادهای  جای  به  می خواهم  می خوریم.  لیز  رویش 
سفید  پرنده  چند  اسکله  های  میله  برسم.روی  همیشه 
نشسته اند. همان جا می ایستم و رو به خورشید یخ زده 
فریاد می زمن. فریاد می زمن.پسرکم پنجه به پایم می کشد. 
با  و  کرده  حیرت  پدرش  فریادهای  از  می کنم.  نگاهش 
چشمان غمگین پیرمردی را می نگرد که با موهای بلند 

پریشان، و ریش سفید چند روزه دارد می گرید. 
را  دوم  و  بیست  ونامه  ناامید  صبح  آن  از  برگشتم 
بهمن  دوازدهــم  شنبه  سه  صبح  در  حاال  نوشته ام؛و 

1389 نگاه آخررا به آن می اندازم.
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- ما باختیم.... شما بردید... 
دانشــمندپیر  نحیــف  بــه درخانــه مخفــی طبــری رســیدید ودســتان  وقتــی 
ــادی  ــد. تعــداد زی ــد شــما برده ای ــرادر حمی ــه را گفــت. ب رادســتبندزدید، ایــن جمل
ــم.  ــراف کن ــد اعت ــته اید. بای ــن برداش ــر م ــت از س ــد و دس ــه دام انداخته ای ــه ب طعم
تنهــا  بعد هــا فقــط چندتایــی فحــش می دهیــد.  دیگــر شــکنجه ام نمی کنیــد. 
ــلول 15  ــید و س ــد کش ــول خواه ــی ط ــی خیل ــی خیل ــن تنهای ــم ای ــده ام. نمی دان مان

ــد.  ــد ش ــن خواه ــی م ــای زندگ ــی از خانه ه یک
ســر دردم همیشــگی شــده اســت. تکــه ای از یــک پیراهــن می کنــم و بــه شــکل 
ســر بنــد بــه ســرم می بنــدم. هــر وقــت بــه دستشــویی مــی روم آن را خیــس می کنــم. 
ــا.  ــل درد کتف ه ــدان درد، مث ــل دن ــن می شــود، مث ــی از م کــم کــم ســر درد جزی
پا هــا یــم آرام آرام خــوب می شــود، امــا رد شــالق و طنــاب بــرآن می مانــد. و زق 
ــت  ــی رود و داغ دس ــا م ــد. درد ه ــه می مان ــرای همیش ــد. ب ــا می مان ــف پا ه زق ک
بنــد قپانــی روی دســت ها می مانــد. یادگارهــای شــما را تــا گــور بــا خــود خواهــم 
ــت  ــی روی دس ــای بریدگ ــت. ج ــت راس ــی روی دس ــد قپان ــت بن ــت. رد دس داش

ــند:  ــن می پرس ــا از م ــت. دکتر ه ــالق روی پش ــپ. رد ش چ
- این رد ها روی پشتت مادر زاد است؟ 

جواب می دهم: 
- نه. اما تا گور هم با من خواهد بود. 

رد طنابــی کــه بــه پایــم می پیچیدیــد روی هــر دو پــا و زق زق کــف پا هــا. و رد 
زخــم بــر قلبــم. بــوی عفونــت در مغــزم. اولیــن ضربه تــان را بــه یــاد دارم: چکــی در 
نیمــه شــب 17 بهمــن 13۶1: مــاده اول قانــون اساســی بــود. هفــت تیرتــان: مــاده دوم. 
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شــالق: مــاده ســوم. دســت بنــد قپانــی: مــاده چهــارم و.... حــاال ضربــه دیگــرو البــد 
ــادم هســت  ــخ ی ــود. تاری ــح روز 18 اردیبهشــت 13۶2 ب ــون اساســی. صب ــم قان متّم
چــون   همــان شــب اعترافــات رهبــری حــزب پخــش می شــود. شــب قبلــش، قبــل 
از خاموشــی می شــنوم درهــای ســلول کنــاری مــرا می زننــد. شــاهرخ هنــوز دســت 
چــپ مــن اســت. بــه آذیــن راتــازه آورده انــد دســت راســتم. صــدای پــچ پچــی را 
می شــنوم و صــدای آشــنای بــه آذیــن را ســخت خســته می نمایــد. بعــد کســی الی 
در ســلول مــرا بــاز می کنــد و بســته ای کاغــذ را تــو می انــدازد. صــدای شــما ســت 
ــه  ــا هم ــرم. چراغ ه ــی ام می ب ــح زود م ــی. صب ــا را می نویس ــد: " این ه ــرادر حمی ب
امشــب روشــن اســت. مواظــب بــاش دوبــاره فیلــم بــازی نکنــی پفیــوز... "می گوییــد 
ــاالی صفحــه ای،  ــد. بســته را برمــی دارم. ۴0 پرســش اســت. هــر کــدام ب و می روی

برخــی از ایــن پرســش ها یــادم هســت: 
- کادر تشکیالتی و اسامی ماموران کا. گ. ب. 

- کادر تشکیالتی و اسامی روسای دوایر ماموران سیا
- کادر تشکیالتی و اسامی روسای دوایر موساد

- کادر تشکیالتی و اسامی روسای دوایر اینتلیجنت سرویس
- کلیه افراد نفوذی کا. گ. ب. در سه سازمان دیگر

- کلیه افراد نفوذی سیا در سه سازمان دیگر
- کلیه افراد نفوذی موساد در سه سازمان دیگر

- کلیه افراد نفوذی اینتلیجنت سرویس در سه سازمان دیگر
-نقشه کلیه ایستگاه های استراق سمع شوروی در اطراف ایران

- افراد حزبی که در الیپزیک می شناسید.. 
می خوانــم و بــاور نمی کنــم ایــن پرســش ها واقعــی باشــد. بــه نظــر می آیــد 
کســی قصــد شــوخی داشــته یــا بازجو هــا بــرای تفریــح ایــن پرسشــنامه را درســت 
ــو دو  ــه عض ــد ک ــراف گرفته ان ــن اعت ــون از م ــاید چ ــم ش ــر می کن ــد. فک کرده ان
ســازمان جاسوســی هســتم، ایــن ســواالت را داده انــد. بعــد معلوم می شــود بیــن خیلی 
از بچه هــا ایــن پرســش نامــه را پخــش کرده انــد. جــواب هیــچ کــدام را نمی دانــم. 

ــر ســوال آخــر می نویســم:  دروغ هــم نمی شــود ســر هــم کــرد. فقــط در براب
ــاس را  ــام عب ــه ن ــردی ب ــن ف ــم. در برلی ــی را نمی شناس ــک کس ــن در الیپزی - م

ــده ام...  دی
*
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ــت.  ــن اس ــراغ روش ــح چ ــا صب ــم. ت ــذارم و می خواب ــار می گ ــنامه را کن پرسش
قبــل از رفتــن بــه دستشــویی درهــای ســلول های کنــاری یکــی یکــی بــاز می شــود. 
ــه آذیــن را از ســلول دســت راســتم  ــه در می چســبانم و متوجــه می شــوم ب گــوش ب
ــا  ــد و ب ــه می افت ــه گری ــان ب ــه و شــنیده. ناگه ــم چــه گفت ــد. نمی دان ــرون آورده ان بی

ــد:  ــد می گوی ــدای بلن ص
- آخر من از کجا از این ها خبر داشته باشم...؟ 

ــه  ــاز می کندک ــرا ب ــلول م ــتی در س ــود و دس ــته می ش ــن بس ــه آذی ــلول ب در س
ــتم:  ــپ اوهس ــت چ دس

- بیا بیرون پفیوز.. 
چشم بند می زنم. بیرون می آیم. 

- نوشتی...؟ 
- بله... 

می گویــم و پرسشــنامه را می دهــم. از زیــر چشــم بند می بینــم. داریــد آن را ورق 
ــا  ــه پ ــه ســاق پــای راســتم می خــورد. پوتیــن ب ــه محکمــی ب می زنیــد. ناگهــان ضرب

ــد:  ــد. می گویی داری
- این شد نوشتن....؟ 

می گویم: 
- خود روسای این سازمان ها هم جواب این سوال ها را نمی دانند... 

- خفه شو. به ما درس نده.... 
ــه مــن زنیــد.  ــه ای اســت کــه ب هلــم می دهیــد تــوی ســلول. و ایــن آخریــن ضرب
ــد و زندگــی  ــه دستشــویی می برن ــه بیــدار کننــده را بعــد می زنیــد. مــا را ب ــه، ضرب ن
روزانــه بنــد آغــاز می شــود. راهرو هــا پــر اســت و دوبــاره رفــت و آمــد و شــلوغی 
بعــد از 17 بهمــن تکــرار شــده اســت. شــب وقتــی بــه دستشــویی مــی روم، وضــوء 
ــه  ــف دارم. ب ــاس ضع ــردم، احس ــی گ ــم و برم ــر می کن ــم را پ ــارچ آب ــرم، پ می گی
زحمــت راه مــی روم. وارد کریــدور اصلــی می شــوم. صــدای آشــنایی از بلندگو هــا 
ــم  ــار می ایســتم. پا های ــد. بی اختی پخــش می شــود و انحــالل حــزب را اعــالم می کن
ــان  ــان کش ــودم را کش ــوم و خ ــد می ش ــورم. بلن ــن می خ ــه زمی ــان ب ــرزد. ناگه می ل
بــه ســلول می رســانم. اعترافــات رهبــری حــزب پخــش می شــود و بنــد در ســکوتی 
ــه اســت. خاموشــی بلندگــوو دقایقــی ســکوت مطلــق. کســی در  ــار فــرو رفت مرگب
جایــی می زنــد زیــر گریــه و ناگهــان بنــد از انفجــار گریــه بــه خــود می لــرزد. بچه هــا 
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ــد. مثــل ظهــر عاشــورا، هیــچ  ــد. بچه هــا در راهرو هــا می گرین در ســلول ها می گرین
ــودم  ــه خ ــم. ب ــه می ده ــوار تکی ــه دی ــود. ب ــنیده نمی ش ــه ش ــدای گری ــز ص ــز ج چی
می لــرزم. بــه خــودم می گویــم همســرم هــم حتمــاً جایــی دارد می گریــد. در کــدام 
ســلول؟ بعد هــا می فهمــم در آن شــب خوفنــاک تاریــخ ســرش را بــر شــانه فیــروزه 
ــن  ــد و م ــات را دیده ان ــم اعتراف ــا فیل ــته اند. آن ه ــخت گریس ــر دو س ــته و ه گذاش

ــاد می کشــد:  صدایــش را شــنیده ام.  کســی فری
- چه می خواستیم و چه شد...؟ 

ــیند.  ــرو می نش ــده ف ــای پراکن ــق هق ه ــته در ه ــرد و آهس ــه اوج می گی ــاز گری ب
دســت هایم هنــوز از وضــوء خیــس اســت. احســاس می کنــم زیــر پایــم خالــی شــده 
و دارم در زمیــن فــرو مــی روم. قلبــم تهــی اســت و هیــچ تکیــه گاهــی نــدارم. همــه 

چیــز بــر بــاد رفتــه اســت. 
*

روزهــای طالیــی آغــاز انقــالب تــا تابســتان ســال 1359 بــه یــادم می آیــد. زنــان و 
مــردان، دختــران و پســران جــوان. ســر بلنــد و بــا قلب هــای امیــدوار در ســازمان های 
سیاســی گــرد آمــده بودنــد تــا ایــران را آزاد و آبــاد کننــد. بچه هــای حزبــی از همــه 
خوشــحال تر و خوشــبخت تر بودنــد. انقــالب ضــد امپریالیســتی وضــد اســتبدادی بــه 
رهبــری "امــام خمینــی" پیــش می رفــت. ســفارت آمریــکا اشــغال شــده بــود. قــرار 
بــود بنــد "ج" قانــون اساســی اجــرا شــود و زمین هــا را میــان دهقان هــا تقســیم کننــد. 
کارگر هــا شــورا داشــته باشــند. مــا بایــد ایــن پیــچ تاریــخ را همــراه دموکرات هــای 
ــدازه  ــه ان ــس ب ــر ک ــیدیم: از ه ــم می رس ــه سوسیالیس ــم و ب ــی را می گذراندی انقالب
ــان  ــه پای ــازش. عصــر ســرمایه داری رو ب ــدازه نی ــه ان ــه هــر کــس ب ــی اش و ب توانای
بــود، خورشــید سوسیالیســم در افــق برمــی آمــد. دســت در دســت در مراســمی کــه 
همیشــه در محاصــره حــزب الهی هــای زنجیــر بــه دســت بــود، ســرود می خواندیــم: 

- حزب ما توده را سازد پیروز.. ، می رسد فردایی از پس امروز.... 
*

گــروه کوچکــی داشــتیم از بچه هــای حزبــی، تقریبــاً هــر شــب گــرد هــم 
ــازی  ــم. ب ــردش می رفتی ــه گ ــم ب ــا ه ــم. ب ــم بودی ــا ه ــل ب ــام تعطی ــم. ای می آمدی
ــم.  ــکا ســر می دادی ــر آمری ــرگ ب ــاد م ــم و فری ــه می زدی ــم. دور هــم حلق می کردی
ســال ها بعــد، حســب اتفــاق حلقــه فیلــم بســیار کوتاهــی پیــدا می کنــم کــه بــا یــک 
دوربیــن صامــت قدیمــی از آن روز هــا گرفتــه شــده اســت. گــروه مــا در فیلم هســت. 
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امیــر نیــک آییــن و فانــی زنــش هــم هســتند. چقــدر شــادیم. چقــدر جوانیــم. چقــدر 
امیدواریــم. فیلــم ســیاه و ســفید بــر جزیــره ای آرام در دریایــی توفانــی می مانــد. بــه 
ــش  ــاد حــرف مکــرر بهــرام دان کــف دســت کوچکــی از بهشــت در دل دوزخ. ی

می افتــم: 
- مــا گنجشــک های کوچکــی هســتیم. در جنگلــی وحشــی بــر شــاخه نشســته ایم 

و جیــک جیــک می کنیــم... 
ــی  ــزد. اندک ــرو می ری ــد و ف ــن می چرخ ــان در م ــاری 13۶2، جه ــب به و آن ش
ــرده ام و  ــه ک ــود توب ــاد خ ــر از اعتق ــه ظاه ــکنجه ها ب ــن ش ــر هولناک تری ــل زی قب
ــه گل  ــر اشــک های بچه هــا ب حــاال در جهــان واقــع اعتقــادم خاکســتر می شــود و ب
ــه  ــا ب ــن گریه ه ــوز صــدای آخری ــا خامــوش می شــود، هن ــی چراغ ه می نشــیند. وقت

ــد.  ــوش می رس گ
*

ــه نمــاز را در خــود  ــاز ب ــار نی ــن ب ــرای اولی ــم. ب ــق می کن احســاس بی پناهــی مطل
ــرار می دهــم  ــرت و شــوق، مهــر را روی تکــه کاغــذی ق ــه حی ــه ب ــم. آمیخت می یاب
ــه  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــی ه ــت. در بی پناه ــازی اس ــب آغ ــتم. آن ش ــاز می ایس ــه نم و ب
نمــاز پنــاه میبــرم. خدایــی کــه بــه ســویش نمــاز می خوانــم مخلــوق ذهــن مــن اســت. 
ــس  ــتانی در پاری ــر در بیمارس ــار دیگ ــک ب ــم ی ــل قلب ــش از عم ــد پی ــال های بع س
می بینمــش. چقــدر بــا آن خــدای 13۶2 فــرق دارد. آن خــدا شــبیه بــرادر حمیــد بــود 
ــن یکــی چشــم های ســبز روشــن  ــود. ای ــاس ســیاه تنــش ب و شــالق در دســت و لب
دارد و مثــل دکتــر گنــج بخــش اســت. و مــن آن خــدا را بــه شــکلی در مــی آورم 
کــه دوســت دارم. حــزب را هــم همــان طــور می دیــدم کــه ســاخته بــودم و گمانــم 

ــد.  ــن کار را می کن ــاآگاه همی ــا ن هــر انســانی، آگاه ی
*

در ســلول تنهایــم. دیگــر کســی کاری بــه کارم نــدارد. خوشــبختانه دروغ هایــی 
کــه شــالق و دســت بنــد قپانــی و مراســم گــه خــوران بــر زبانــم جــاری کرده اســت، 
بی اعتمــادی مطلقــی در بازجو هــا نســبت بــه مــن بــه وجــود آورده و راه طلــب هــر 
نــوع همــکاری را بســته اســت. حتــی اگــر مــن بــه اصــرار بخواهــم همــکاری کنــم، 

ــم.  ــن راز را و ارزشــش را بعــداً در می یاب ــد. ای آن هــا می گریزن
ــروع  ــن. ش ــه المتقی ــاز و حلی ــاب نم ــرآن و کت ــی. ق ــم و تنهای ــن می مان ــس م پ
ــتباه  ــا اش ــاید م ــم. ش ــرآن برس ــی در ق ــه حقایق ــم ب ــدن. می کوش ــه خوان ــم ب می کن
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ــت  ــه دق ــم ب ــن را ه ــه المتقی ــت. حلی ــرآن هس ــز در ق ــه چی ــاید هم ــم. ش کرده ای
می خوانــم. بخشــی مفصلــی از آن بــه جزئیــات مســایل جنســی می پــردازد. خوانــدن 
آن در تنهایــی ســلول می توانــد بــرای هــر مــردی برانگیزاننــده باشــد. تنهــا حســنش 
راه گشــودن بــه ســوی واقعیــت زندگــی اســت و بی آنکــه خــود بدانــم روزنــی بــه 
ســوی جهــان واقــع می گشــاید کــه حــاال دیگــر حــدود ۴ مــاه اســت از آن دورم. 

*
روزی برادر حیدری می آید و فهرست درد هایم را می نویسد. می پرسد: 

- کدام از همه بیشتر اذیت ات می کند؟ 
ــی رود. هــوا گــرم می شــود. راهــرو  ــا م ــدان آســیابم را نشــان می دهــم. روز ه دن
ــه  ــر شــکنجه تخلی ــد. گــروه دوم را هــم حتمــاً زی ــی می کنن را آهســته آهســته خال

کرده انــد. 
یــک روز در ســلول بــاز می شــود و جــوان بلنــد قــدی تــو می آیــد. بــرادر 
اســماعیلی نــام دارد، بســیار جــوان بــا چهــره ای مهربــان و ســخت دوســت داشــتنی. 
ــلول ها  ــه س ــده ب ــرار ش ــد ق ــه دارم؟ می گوی ــی عالق ــه کتاب های ــه چ ــد ب می پرس
کتــاب بدهنــد و او مامــور کتابخانــه اســت. چــه خبــر خوشــحال کننــده ای. لیســت 
کتاب هــا را می دهــد و کاغــذی بــرای نوشــتن اســامی. هفتــه بعــد می آیــد و بــا یــک 
بغــل کتــاب. اغلــب کتاب هــای مرتضــی مطهــری و محمدرضــا حکیمــی اســت بــه 
اضافــه مثنــوی و حافــظ بــه تصحیــح پژمــان بختیــاری بــا آن جلــد قهــوه ای کمرنگ. 
ــی  ــم، هدایای ــد در آن بمان ــی بای ــم روزهــای طوالن ــوز نمی دان در آن گــور کــه هن
ــا  ــم. بعد ه ــاز می کن ــدن را آغ ــم و خوان ــا را گوشــه ای می چین آســمانی اند. کتاب ه
بــرادر اســماعیلی بــه مــن گویــد »آقــا عبدالــه« خــط شــما را شــناخته و هرچه داشــته 
باشــد برایتــان می فرســتد. ســال ها بعــد بــا خبــر می شــوم در آن زمــان عبدالــه 
شــهبازی مســئول کتابخانــه کمیتــه مشــترک بــوده، خــط مــرا شــناخته، کتاب هــای 

ادبــی را دســت چیــن کــرده و فرســتاده اســت. 
*

ــی  ــه زندگ ــد ب ــاده ام. امی ــوردن افت ــه خ ــم. ب ــاب می خوان ــم. کت ــاز می خوان نم
ــد کــرد. روزی دیگــر در  ــم خواهن ــدارم اعدام ــد شــک ن ــر چن برگشــته اســت، ه
ســلول بــاز می شــود و دومیــن هــم ســلولی خــود را می بینــم: رضــا ســفری . باریــک 

و بلنــد. می گویــد: 
- از پله هایی مرا باال بردند. وارد اتاقی شدم. صدایی گفت: 
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- چشم بندت را بردار مادر قحبه. 
بر داشتم. بچه آخوند ی پشت میزی نشسته بود، پرسید: 

- فامیلی ات با صاد است یا با سین. 
گفتم: 

- با ص... 
گفت: 

- برو بیرون مادر قحبه. 15 سال. 
وقتــی بیــرون آمــدم، نگهبــان گفــت جلســه دادگاه بــوده اســت. چنــد روز بیشــتر 

ــد.  ــن ماجــرا را تکــرار می کن ــب ای ــد و مرت نمی مان
*

ــوت ناخواســته ســلول 15 را دوســت دارم.  ــن خل ــم چقــدر ای  او مــی رود. می بین
فرصتــی بــرای خوانــدن، فکــر کــردن، فکــر کــردن، فکــر کــردن... بعــد احســاس 
ــاس  ــده ام احس ــی خوان ــرد. جای ــم می گی ــروب دل ــگ غ ــردد، تن ــی گ ــی برم قدیم
غربــت تنــگ غــروب ریشــه در ســیاهانی دارد کــه آن هــا را از آفریقــا دزدیده انــد 
ــدوه می شــوند. شــاید  ــا هــر غــروب، دچــار ان ــد. آن ه ــه برده ان ــه ســواحل غریب و ب
ــدان،  ــرون از زن ــت. در بی ــوده اس ــیاهان ب ــم از آن س ــن ه ــداد دور م ــی از اج کس
ــرم.  ــاه می ب ــاز پن ــی نم ــه رکعت ــا ب ــتم. اینج ــالس می جس ــت را در گی ــان غرب درم
ــاز را  ــت نم ــان خاصی ــد   هم ــرق می توان ــد. ع ــت می ده ــن دس ــه م ــی ب ــکار غریب اف
داشــته باشــد. بعد هــا اندیشــه ام گســترش می یابــد و درمــی یابــم کــه گنــاه و پرهیــز 
از آن، لذتــی مشــابه دارنــد. بیــن زوربــای یونانــی و ریاضــت کــش دیــر تفاوتــی در 
اصــل نیســت. کفــر و ایمــان هــم همیــن خاصیــت را دارنــد. و مــن بیشــتر بــه نمــاز 
پنــاه می بــرم. کســی هــم نیســت نمــاز خوانــدن مــرا ببینــد تــا تاثیــری در سرنوشــتم 
ــت.  ــی اس ــتن زندان ــه ای از شکس ــی، مرحل ــت بازجوی ــه دادن وق ــد. توب ــته باش داش
ــی نیرومنــدی  ــر درون ــا تاثی ــد توبه هــا ظاهــری اســت، ام بازجــوی متخصــص میدان
دارد. زندانــی را از درون می شــکند و ایــن "پایــان" وظیفــه بازجــو اســت تــا راهــی 

ــر.  ــد: مومــن کــردن انســانی کاف ــوی خــود می یاب ــه معن ــرای توجی ب
*

ــر  ــدی ب ــد. لبخن ــن را می خواه ــه المتقی ــد و حلی ــماعیلی می آی ــرادر اس روزی ب
لــب دارد. بعد هــا می شــنوم از همــه ســلول ها ایــن کتــاب را جمــع کرده انــد. چــون 
بیشــترین متقاضــی را داشــته و بعــد از بررســی متوجــه شــده اند بخــش جنســی آن 
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بــرای همــه جذابیــت دارد. 
ســلول 15 خانــه مــن می شــود. عصر هــا پشــت پنجــره اش پاســدار ها فوتبــال 
ــازی می کننــد. فریادشــان همــه خلــوت و آســایش را از میــان می بــرد و گرمایــی  ب
را کــه مرتــب شــدید تر می شــود، تحمــل ناپذیرترمــی کنــد. چــوب خــط دیــواری 
ــود،  ــوش می ش ــا خام ــا چراغ ه ــبی ت ــمرم. ش ــا را می ش ــرده ام. روز ه ــل ک را تکمی

ــنوم:  ــره می ش ــت پنج ــاط پش ــادی را از حی فری
- آی مردم ببینید با ما چه می کنند... 

ــدان  ــرود و در می ــش می خواهــد ب صــدای رحمــان اســت. همیشــه می گفــت دل
ــاد  ــه فری ــدان توپخان ــب دارد در می ــت. و آن ش ــکاره اس ــد چ ــاد بزن ــه فری توپخان
ــوب  ــه چ ــدش. ب ــکنجه گاه می بردن ــه ش ــا ب ــد ی ــکنجه گاه می آی ــا از ش ــد. ی می زن

ــم:  ــگاه می کن ــط ن خ
- 19 تیر 13۶2. 

 دو ســال بعــد می فهمــم صبــح روز بعــد پیکــر او را بی جــان در ســلول یافته انــد. 
کســانی بــه نقــل از دکتــر شــالچی، کــه او را بعــد از خودکشــی دیــده بــود، 

می گوینــد: 
- با دندان رگ هایش را جویده است. 

کســانی از بــرادر حیــدری نقــل می کننــد کــه از شــلوار خــود داری ســاخته و از 
ــا  ــش از این ه ــد پی ــق القول ان ــروه متف ــر دو گ ــت. و ه ــه اس ــود را آویخت ــره خ پنج
صــورت خــود را بــا ناخــن دریــده اســت تــا نتواننــد بــه تلویزیــون بیاورنــدش. ســال 
ــالم  ــماً اع ــوی رس ــدی پرت ــن، مه ــینیه اوی ــپ در حس ــران چ ــرد س 13۶۶ در میزگ
ــر  ــم اگ ــه. نمی دان ــد چگون ــا نمی گوی ــت، ام ــته اس ــود را کش ــان خ ــد رحم می کن
ــتم  ــری در سرنوش ــه تاثی ــدم چ ــع می ش ــان مطل ــی رحم ــرگ قهرمان ــب از م آن ش
می گذاشــت. واگــر می فهمیــدم پیکــر او چهــل و هشــت ســاعت در پشــت پنجــره 

ــاده اســت، چــه می کــردم.  ــم افت اتاق
چنــد روز بعــد، نگهبانــی در را بــاز می کنــد و بی ســخنی مــرا همــراه خــودش بــرد. 

از پله هــای ســنگی قدیمــی بــاال می رویــم. دری بــاز می شــود. نگهبــان می گویــد: 
- چشم بندت را بردار و برو تو... 

همیــن کار را می کنــم. در پشــت ســرم بســته می شــود. نــور خیــره کننــده آفتــاب 
چشــمم را می زنــد. در هواخــوری روی ســقف کمیتــه مشــترک هســتم. باالیــش را 
بــا دقــت میلــه بنــدی و مســدود کرده انــد. کبوتــران بــر میلــه هــا نشســته اند. آســمان 
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یــک دســت آبــی اســت و خورشــید داغ تابســتانی می تابــد. طاقــت ایســتادن نــدارم. 
ــاب  ــه آفت ــم هایم ب ــا چش ــد ت ــول می کش ــم. ط ــه می زن ــوار تکی ــه دی ــینم و ب می نش
عــادت کنــد. بلنــد می شــوم. رو بــه دیــوار روبــرو روزنامــه ای دیــواری می بینــم. بــه 
ــی دارد. یــک ســرمقاله،  ــواری طــرح ســاده و زیبای ســراغش مــی روم. روزنامــه دی
یــک داســتان، چنــد شــعر و همــه دربــاره خیانــت حــزب و توبــه. معلــوم اســت کار 
ــام و نشــانی از نویســنده ای نــدارد. بعد هــا در گوشــه  افــراد حرفــه ای اســت. هیــچ ن
ــت  ــد" دوس ــم: "فرب ــردبیرش را می یاب ــم س ــتش اس ــم و پش ــد 107 آن را می یاب بن

نویســنده مــن. او حــاال کــه مــن در غربتــم مقــام حزبــی مهمــی دارد. 
*

ــوم.  ــم می ش ــاز گ ــئه نم ــتر در نش ــر روز بیش ــت. ه ــده اس ــرم ش ــابی گ ــوا حس ه
ــتی  ــی و خداپرس ــی واقع ــن بی خدای ــد. بی ــدا می کنن ــا پی ــم معن ــی برای ــات عرب کلم
راســتین فقــط یــک آه فاصلــه اســت. کفــر و ایمــان دو روی یــک ســکه اند و هــر 
ــکل  ــر ش ــادی تغیی ــیله ای م ــه وس ــی ب ــزاری روح ــوند از اب ــق می ش ــی مطل دو وقت
می دهنــد. در کتــاب می خوانــم نــزد عرفــا خوانــدن نمــاز مثــل نوشــیدن شــراب در 
ــان  ــی خــود، کلمــات را چن ــی در ســجده های طوالن بهشــت اســت. عــارف معروف
ــد. و خــدای هــر کــس  ــگار کــه شــراب را در دهانــش قلقــل می کن ادا می کــرد ان
شــکل خــودش را دارد. خــدای مــن مطلقــاً شــبیه خــدای حــاج آقــا زنجانــی نیســت. 

روزی در را بــاز می کنــد: 
- هوشک کیه؟ 

صدایــش مثــل همیشــه بــوی بازجویــی و مــرگ می دهــد. در راه   همــان مکالمــه 
ــود:  ــرار می ش روز اول تک

- چرا اسمت را گذاشتی هوشک؟ 
تا می رسیم به سوال همیشگی او: 

- قرآن می خوانی؟ 
- بله حاج آقا... 

- نماز چی؟ 
- شما یادم دادید... 

دم پله ها هستیم: 
- اسمت را عوض کردی؟ 

- نه، حاج آقا. 
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- اسمت را بگذار مصطفی یا محمد.... 
ایــن را می گویــد و مــرا می فرســتد بــاال. حســابی می ترســم. نکنــد ایــن مقدمــات 
ــن  ــه زمی ــمان ب ــر از آس ــک نف ــه ی ــا توب ــردم ب ــر می ک ــد. اول فک ــه باش ــه توب ادام
ــا  ــن خبر ه ــد. از ای ــن را می آموزن ــند و دی ــون می رس ــین و روحانی ــد. مدرس می آی
نیســت. توبــه فقــط یــک ابــزار شکســتن زندانــی اســت. شــالق و دســت بنــد قپانــی 
ــه،  ــرای اثبــات توب ــه از درون. بعد هــا در اویــن می فهمــم ب از بیــرون می شــکند، توب
نــام زندانــی هــم بایــد عــوض بشــود و معمــول ایــن اســت کــه اســم کوچــک آیــت 

اهلل خمینــی را انتخــاب کننــد: روح اهلل. یــا فرزنــدش را مصطفــی. 
*

بــاالی پله هــا طبــق عــادت می پیچــم دســت راســت، امــا کســی بازویــم را 
ــی می نشــاند.  ــد و روی صندل ــی می کن ــرد دســت چــپ، وارد اتاق ــرد و می ب می گی
دل تــوی دلــم نیســت. حتمــاً دارد ماجــرای تــازه ای آغــاز می شــود. صــدای دمپایــی 
دور می شــود. خــش خــش دمپایــی شــما نیســت بــرادر حمیــد. کمــی بعــد صــدای 
دمپایــی برمــی گــردد. صدایــی بــا تــه لهجــه مشــهدی بــم و بســیار گــرم و مهربــان، 

می گویــد: 
- چشم بندتان را بردارید.... 

ــای داغ را  ــن چ ــوان بلوری ــک لی ــی ی ــت کپل ــی دارم، دس ــم بندم را برم ــا چش ت
همــراه چنــد قنــد روی دســته صندلــی می گــذارد. صاحــب صــدا پیدایــش می شــود 

ــد:  ــد می گوی ــا لبخن و ب
- سالم و علیک.... 

مــرد جــوان چاقــی اســت. کــت و شــلواری رنــگ باختــه بــه تــن دارد و پیراهنــش 
را روی شــلوارش انداختــه اســت... 

- بفرمایید چای... 
لیــوان چــای بخــار می کنــد. مــن چــای خــور نیســتم، امــا بعــد از چنــد مــاه زنــدان 
ــور ی تویــش  ــوان پالســتیکی کــه گاه مجب ــم و خــوردن چــای ســرد در لی در جهن
ادرار هــم بکنــی، دیــدن لیــوان چــای بلوریــن مثــل نشــانه ای از بهشــت اســت. دســت 
ــرد  ــت. م ــش اس ــذت بخ ــم ل ــش ه ــی گرمای ــی دارم. حت ــر م ــوان را ب ــرم و لی می ب
جــوان مــی رود و بــا دو صندلــی برمــی گــردد. جلویــم می گــذارد و روی یکــی از 

آن هــا می نشــیند. بی اختیــار می پرســم: 
- بازجوی جدیدم شما هستید؟ 
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می خندد: 
- نــه. مــن "ســجاد" م... حــاال تــا آن بنــده خــدا بیایــد، می خواهیــم کمــی دربــاره 

ادبیــات صحبــت کنیــم. 
ــدان  ــران و هنرمن ــنفکری ای ــخ روش ــاره تاری ــت درب ــه صحب ــد ب ــروع می کن و ش
و شــاعران. مــرد کتــاب خوانــده ای اســت وهمــه بدبختــی جامعــه ایــران را متوجــه 
ــد، چــون ســبب شــده اندمــردم از هویــت خــود دور شــوند.در  روشــنفکران می دان
ــا احتــرام تمــام می گویــد:  حــال حــرف زدن، ناگهــان بلنــد می شــود. می ایســتد و ب

- سالم و علیک.... بفرمایید... 
جــرات نــدارم برگــردم. صبــر می کنــم تــا تــازه وارد کــه خیلــی آهســته می آیــد، 

ــد.  می رس
- احسان طبری... 

به احترامش از جا بلند می شوم و به عادت بیرون می گویم: 
- سالم پرویز خان.... 

ــه آرامــی  لبخنــد ســردی می زنــد. دهانــش بگویــی نگویــی تــکان می خــورد و ب
ــی.  ــفید و دمپای ــش س ــه ری ــن دارد، ت ــه ت ــدان ب ــی زن ــاس آب ــیند. لب ــام می نش تم
مجســمه ای از طبــری که ســنگ تراشــی ناشــی ســاخته باشــد. طبــری می نشــیند. فقط 
ــه جــای دوری خیــره اســت. آفاقــی را می جویــد  نگاهــش می کنــم. چشــم هایش ب

ــرادر سجاد"می پرســد:  ــا نه."ب ــد ی ــرا می بین ــم اصــاًل م ــن نمی بینم.نمــی دان کــه م
- چای میل دارید؟ 

و قبل از شنیدن جواب بلند می شود و می رود. می پرسم: 
- خوبید پرویزخان...؟ 

چــه  نمی شــنوم  امــا  می جنبــد،  لب هایــش  و  می دهــد  تکانــی  را  دســتش 
ــذارد.  ــو او می گ ــای جل ــوان چ ــک لی ــردد. ی ــی گ ــجاد "برم ــرادر س ــد. "ب می گوی

می گویــد:  می نشــیند. 
- با اجازه... 

ــرد.  ــام می ب ــری ن ــرام تمــام از طب ــا احت ــد. ب ــه حــرف زدن می کن و بعــد شــروع ب
ــه ایشــان  همــه جــا او را ایشــان و شــما می خوانــد. می گویــد از لحظــه دســتگیری ب
"تــو" هــم نگفته انــد. خالصــه حرفــش ایــن اســت: پــروژه ای را برنامــه ریــزی 
کرده انــد دربــاره روشــنفکران ایرانــی. از ملکــم خــان شــروع می شــود و تــا 
ــری دارد  ــی طب ــر و سیاس ــای مهم ت ــک چهره ه ــی ت ــاره برخ ــد. درب ــالب می آی انق
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می نویســد و دربــاره چنــد نفــری تــوی نــوار حــرف زده اســت. بعــد هــم چنــد نفــر 
را بــرای کمــک معرفــی کــرده اســت. یکــی از آن هــا هــم مــن هســتم. حرفــش تمــام 
ــد.  ــوش می ده ــکوت گ ــان در س ــم چن ــه ه ــری ک ــه طب ــد ب ــود. رو می کن می ش
ــد:  ــف می گوی ــخت ضعی ــی س ــا صدای ــد و ب ــی می ده ــتش را تکان ــاز دس ــری ب طب

- بار ها به ایشان گفته ام بهتر است بنویسند... 
"برادر سجاد" می گوید: 

- مــا هــم بــر اســاس توصیــه شــما، اولیــن جلســه ای اســت کــه ایــن بنــده خــدا را 
ــم...  ــروز شــروع کنی ــن ام ــم از همی ــم. می توانی می بینی

و بلنــد می شــود. طبــری هــم برمــی خیــزد. بــه احترامــش دوبــاره برمــی خیــزم و 
ــه در  ــان فرزان ــرد مهرب ــد. می نشــینم و همــه خاطــرات آن م ــا برون ــم ت ــر می کن صب
ذهنــم جــاری می شــود. گریــه تلــخ در برلیــن شــرقی وقتــی صــدای شــاملو و فــروغ 
از صفحه هــای ســی و ســه دور برمــی خاســت. یــادم می افتــد وقتــی شــاملو ســخت 
بــه حــزب حملــه کــرده بــود و روزنامــه مــردم هــم جــواب خیلــی تنــدی داده بــود 

طبــری از دیــدن مطلــب علیــه شــاملو برافروخــت و گفــت: 
- این مزخرفات چیه.... او شاعر بزرگی است... هر چند مخالف ماست.... 

ــازه  ــم. ت ــش رفتی ــه دیدن ــادی ب ــت آب ــود دول ــا محم ــه ب ــم ک ــاد روزی می افت ی
ــر از  ــری پایین ت ــد صــد مت ــود. چن ــاب ســوزان حــزب اهلل شــروع شــده ب جشــن کت
ــان فدائیــان - قــرار  ــان 1۶ آذر، دفتــر پیشــگام- ســازمان جوان دفتــر حــزب در خیاب
ــد  ــد، آتــش می زدن ــه بودن ــرون ریخت ــا را بی ــا نشــریات آن ه داشــت. الت و لوت ه
ــت ۴51"  ــم "فار  نهای ــاد فیل ــز ی ــش از هــر چی ــد. بی ــش می رقصیدن ــن آت و دور خرم
می افتــادی. حیــرت زده از ایــن کتــاب ســوزان بــه طــرف دفتــر می رفتــم. ســینه بــه 

ســینه دولــت آبــادی در آمــدم. پریشــان و حیرانــش یافتــم. گفــت: 
ــوار  ــینه دی ــم س ــد ه ــرده ای... بع ــن ک ــت را روش ــت. تکلیف ــه حال ــوش ب - خ
می گذارندتــورا. می گویــی مــرگ بــر آمریــکا و تمــام... مــن چــکار کنــم کــه بیــن 

ــده ام؟  اینجــا و آنجــا مان
ــازمان  ــزب و س ــورش ح ــان داد. منظ ــگام را نش ــزب و پیش ــر ح ــت دفت ــا دس ب

ــم:  ــود. گفت ــان ب فدائی
- می خواهی طبری را ببینی....؟ 

اســتقبال کــرد. بــا هــم بــه دفتــر رفتیــم. محمــود را یــک راســت بــه اتــاق طبــری 
بــردم. طبــری بــه احتــرام او برخاســت. دیــده بوســی کردنــد. آنچــه را گذشــته بــود 
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بــرای طبــری گفتــم. بــه محمــود اشــاره کــرد بنشــیند و بــا دســت در را نشــان داد. در 
را بســتم و نشســتم. طبــری رو بــه دولــت آبــادی گفــت: 

- شما هیچ کدام را نباید انتخاب کنید... شما باید بنویسید... 
گمانم محمود هم مانند من حیرت کرد. من گفتم: 

- آخر رفیق کار حزبی.... 
طبری محکم زد روی میز و گفت: 

- حمال حزبی زیاد پیدا می شود. اما کمتر کسی می تواند بنویسد.... 
ــد  ــر باش ــاید بهت ــردم ش ــر ک ــه فک ــد جمل ــد از چن ــد. بع ــاز ش ــو آغ و گفت و گ
ــه ای آوردم و اتــاق را تــرک  دولــت آبــادی در خلــوت حرف هایــش را بزنــد. بهان
گفتــم. حــدود ســه ســاعت بعــد، دولــت آبــادی بــا چهــره ای برافروختــه آمــد و از 
مــن خداحافظــی کــرد و رفــت. در زنــدان شــنیدم رمــان "کلیــدر" در آمــده اســت 
ــه  ــه آن جلس ــان نتیج ــن رم ــم: ای ــودم گفت ــه خ ــدم. ب ــد از آزادی آن را خوان و بع
اســت. ســخن طبــری چنــان تاثیرگــذار بــوده اســت کــه محمــود دولــت آبــادی بــه 
جــای هــر نــوع فعالیــت سیاســی، نوشــتن را برگزیــده اســت.  امیــدوارم روزی دولت 
ــه ســال  ــن هم ــد از ای ــن بع ــدار را بنویســد و اگــر حافظــه م ــادی خاطــره آن دی آب

دخــل و تصرفــی ناخواســته در واقعیــت کــرده، تصحیــح کنــد. 
*

ــط  ــک ضب ــت و ی ــوار کاس ــا ن ــد ت ــاب، چن ــل کت ــک بغ ــا ی ــجاد" ب ــرادر س "ب
کوچــک برمــی گــردد. بــه مــن گویــد چشــم بند بزنــم و بــروم. وارد اتــاق بزرگــی 
ــه  ــد. شیش ــیم کرده ان ــمت تقس ــد قس ــه چن ــی ب ــاراوان چوب ــا پ ــرا ب ــویم. آن می ش
پنجره هــا ی بــاالی اتــاق ی، رنــگ شــده امــا بــاز اســت. خورشــید از البــالی میلــه 
ــا  ــا و نوار ه ــجاد کتاب ه ــرادر س ــد. ب ــور می کن ــرق در ن ــاق را غ ــزد و ات ــا می ری ه

می گویــد:  و  می گــذارد  را 
- از فــردا هــر روز شــما را می آورنــد اینجــا. از صبــح تــا غــروب، غیــر از روزهــای 

جمعه.... 
شــروع بــه ورق زدن کتاب هــا می کنــم. شــعرهای آشــنایم را می خوانــم. آفتــاب 
ــه درون مــی وزد.  ــه نســیمی از پنجــره ب ــی در دل تابســتان نرم درخشــان اســت. حت
ــد و  ــر می کش ــا پ ــی از آن ه ــی یک ــد. گاه ــا می کنن ــا غوغ ــه ه ــت میل ــران پش کبوت
بــه درون می آیــد. از روز بعــد خــرده نان هایــم را مــی آورم و پرنده هــا را غــذا 
می دهــم. نوعــی "آلکاتــراز" کوچــک بــرای خــودم درســت می کنــم. منــی کــه مــن 
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اســت و اکنــون زیــر خروار هــا دشــنام و درد و گــه مدفــون شــده، از اعمــاق فریــاد 
می زنــد. دارم علیــه خــودم خنجــرم را صیقــل می دهــم. امــا ایــن حــس خیلــی دور و 
ناتــوان اســت. کورســویی اســت در شــبی ظلمانــی. حس هــای مــرده ام راجــز شــالق 
ــزی  ــت فل ــر تخ ــته ب ــود را نشس ــدام خ ــد. م ــر نمی کن ــی متاث ــش دمپای ــش خ و خ
ــگار  ــت. ان ــه اس ــرو رفت ــه ف ــرم در گ ــم و س ــی آویزان ــم. پیاپ ــم و واق می زن می بین
ــم  ــه قلب ــازه ب ــد. هــوای ت ــرار داده ان ــودم را در محفظــه ای ســربی ق ــی کــه مــن ب من
نمی رســد تــا عفونــت را پــس بزنــم. دیــدار طبــری بــر ضخامــت ایــن ســرب افــزوده 
اســت. طبــری بــا یقــه بســته. طبــری بــا تــه ریــش. "حــاج آقــا طبــری" جانشــین "رفیق 

طبــری." 
*

ــه و آری ســرگردانم.  ــان ن ــه گــوش دادن نوار هــا. مــدام در می ــم ب شــروع می کن
قلبــم می گویــد نــه و عقلــم جــواب می دهــد آری. پیوســته بــه دری می رســم. 
ــا ظــرف گــه در انتظــارم هســتند. صــدای طبــری بــی روح  بــاز می شــود و دو نفــر ب
ــر  ــن نوار هــا را پ ــم او هــم در حالتــی شــبیه مــن ای و خســته اســت. احســاس می کن
کــرده اســت. صــدا، صــدای طبــری اســت. امــا واژگان از روح او برنمــی آمــد. او از 
جهــان دیگــری می گویــد و مــن کلمــات را می نویســم. جمله هــا را کامــل می کنــم 
و دنبــال صــدای او مــی روم. کــم کــم احســاس می کنــم از اندوهــی ژرف سرشــار 
می شــوم. شــاعرانی کــه ســخت دوستشــان می داشــتم و مــی دارم- شــاملو و فــروغ- 
ــد روزی و  ــند. چن ــه می پوش ــای عاری ــوند و لباس ه ــی می ش ــود ته ــت خ از حقیق
ــه، نگهبــان می آیــد  ــه ایــن روال می گــذرد. هــر روز بعــد از نمــاز و صبحان بیشــتر ب
ــوان  ــا لبخنــدی گــرم، لی ــد ب ــرادر ســجاد می آی ــرد. بعــد ب ــه آن اتاقــی می ب ــرا ب و م
چــای و تعــداد زیــادی کتــاب و نشــریه از انــواع و اقســام. تــا غــروب آنجــا هســتم. 
ــم و  ــم بند می زن ــویی دارم، چش ــه دستش ــاز ب ــت نی ــر وق ــا. ه ــاب و پرنده ه ــا آفت ب

مــی روم. غــروب مــرا بــه ســلول برمــی گرداننــد. 
*

ــازه  ــجاد اج ــرادر س ــذرد. از ب ــوال می گ ــن من ــه ای ــش ب ــم و بی ــی ک ــک ماه ی
می گیــرم برخــی کتاب هــا را بــه ســلول ببــرم تــا در روزهــای تعطیــل بخوانــم و بــه 

ــی دارم:  ــاب بالین ــاال دو کت ــم. ح ــاد می کن ــا را زی ــداد آن ه ــج تع تدری
- حافظ به تصحیح پژمان با آن جلد قهوه ای

- دیوان شمس با آن جلد زیبای سیاه و سفید
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در شــعر ها غــرق می شــوم و گنــد روز هــا را بــا شــراب شــعرهای شــبانه می شــویم. 
دلــم بیشــتر می گیــرد و بیشــتر نمــاز می خوانــم. مهــم نیســت چــه وقــت روز باشــد. 
ــاه در  ــوری پن ــم. ج ــاز می خوان ــازم و نم ــو می س ــرد، وض ــم می گی ــت دل ــر وق ه

بی پناهــی می یابــم. 
 * 

روزی آفتابــی اســت. از پنجــره نســیم خنکــی مــی وزد. بــوی عطــر خفیــف 
ــد. گمــان  ــه اتاقــک کنــاری آورده ان ــه ای می آیــد. احســاس می کنــم زنــی را ب زنان
ــم.  ــگاه می کن ــی بیــن دو اتاقــک ن ــوار چوب می کنــم همســرم اســت. از شــکاف دی
زنــی اســت. چــادر ســفیدش را روی شــانه ها انداختــه اســت. دارد بــه کبوتــران دانــه 
می دهــد. نــه، همســر مــن نیســت. او را نمی شناســم حتــی. روی صندلــی می نشــینم. 
تــکان عجیبــی خــورده ام. انــگار پنجــره ای در محفظــه ســربی بــاز می شــود. زنــم بــه 

درون می آیــد: 
- پاشو مرد حسابی... 

ــگاه  ــاره از شــکاف ن اشــتباه کــرده ام، زن درون آن اتاقــک همســرم اســت. دو ب
می کنــم. اتاقــک خالــی اســت. انــگار همــه چیــز در رویــا گذشــته اســت. اگــر بیرون 
ــم و  ــم بند می زن ــم. چش ــاز می کن ــل نم ــتم. می ــراب داش ــل ش ــاال، می ــل ح ــودم مث ب
بــرای وضــوء مــی روم. تــوی راه پله هــا صــدای بازجویــی را می شــنوم. داد می زنــد: 

- کی گفت با این چادر سفید نازک بیایی؟ 
صدای زن لرزان است: 

- ببخشید برادر مجتبی... 
بــه دستشــویی مــی روم. خــودم را در آینه هــای کــج تــاب فلــزی می بینــم. جــور 

ــم:  ــر می گــردم. نمــاز می خوان ــم. ب ــی منقلب عجیب
- شراباً طهورا.. 

بــر می گــردم روی صندلــی. کتــاب را ورق می زنــم. ایــن شــعر ســیاوش کســرایی 
ــم:  را می بین

با آنکه در می کده را باز ببستند
با آنکه سبوی می ما را بشکستند

با آنکه گرفتند ز لب توبه و پیمانه ز دستم
با محتسب شهر بگویید که هشدار
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هشدار که من مست می هر شبه هستم

می خوانــم. ده بــار. صــد بــار. خــدای مــن چقــدر منقلبــم. بعــد از مدت هــا صــدای 
زنــم را می شــنوم: 

- هوشکا.... هوشکایی... 
 مــرا صــدا نمی زنــد. هوشــک را کــه اینجــا نشســته صــدا نمی کنــد. مــن گمشــده 
را می خواهــد. ســخت منقلبــم. روز بعــد جمعــه اســت. تمــام شــب کابــوس دیــده ام. 
ــد،  ــن پری ــون از آن پایی ــم پاپی ــن در فیل ــک کوئی ــتیو م ــه اس ــره ای ک ــاالی صخ ب

ــد:  ایســتاده ام. همســرم آن پاییــن تــوی قایــق اســت. داد می زن
- هوشکا نترس... بپر... بپر.. 

ــر  ــم دیگ ــاد غ ــول فره ــه ق ــت. ب ــه اس ــم. جمع ــراپا اندوه ــرم. س ــواب می پ از خ
ــه نمــاز  ــه نمــاز می ایســتم. در میان ــم. وضــوء می گیــرم و ب بیــداد می کنــد. در می زن
ناگهــان در بــاز می شــود. در حــال ســجده ام و ســر بــر نمــی دارم. کســی محکــم بــا 

ــد:  ــم می کن ــد و پرت ــم می زن ــه پهلوی ــن ب پوتی
- پفیوز چه وقت نماز خوندنه...؟ 

صدای شما را می شناسم برادر حمید. شما که توبه ام داده بودید. 
- چشم بند بزن و رو به دیوار... 

همین کار را می کنم. حس می کنم، دم در نشسته اید. 
- این روز ها چکار می کنی؟ 

توضیح می دهم. گوش می دهید و می پرسید: 
- کاری نداری؟ 

- چــرا. االن خیلــی وقــت اســت مــا اینجاییــم... وضــع قضایــی مــا روشــن 
 . نمی شــود.

- مگر غذای کافی به تو نمی دهند؟ 
می گویم: 

- منظورم این است که ما را به دادگاه نمی برید...؟ 
آهی می کشید و می گویید: 

ــر  ــته ام تی ــد، خواس ــادر ش ــم ص ــی حک ــرم. وقت ــو منتظ ــتر از ت ــن بیش ــود م - خ
ــم....  ــودم بزن ــو را خ ــالص ت خ

در باصــدا بســته می شــود. زمانــی دراز بــا چشــم بند رو بــه دیــوار می نشــینم. 
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چشــم بندم را می زنــم. بی قــراری بیشــتر می شــود و مــوج در مــوج می آیــد. بــا 
خــود صــدای ژان کریســتف                    مــی آورد.      تــازه از شکســتی هولنــاک 

ــت:  ــان می گف ــت. رحم ــته اس برخاس
- برای هر شکست پاد زهر است... 

ــار  ــرک ناچ ــه ت ــا لحظ ــد از آزادی ت ــم. بع ــش. می خوان ــظ بودم ــی حف ــه تمام ب
ــم.  ــم. می خوان ــود. می خوان ــزم ب ــه روی می ــی اش زیرشیش ــن کپ میه

- من شکست خورده ام. دیگر به هیچ کاری نمی آیم. 
کسی جوابم را می دهد: 

- جــای دیگــر زندگــی هســت. بــرو، درهــای خــود را بــه روی آن بــاز کــن. ای 
دیوانــه کــه در خانــۀ ویــران خویــش در بــه روی خــود می بنــدی! از خــود بیــرون آ. 

ــاز هســت.  منزل هــای دیگــری ب
سر بدیوار می گذارم و می خوانم. 

- ای زندگــی، زندگــی! دانســتم.... مــن تــو را در خــود می جســتم. جانــم در هــم 
ــو را ای  ــی دود، نفــس می کشــم، ت ــه درون م ــوا ب ــم ه می شــکند؛ از روزن زخم های

ــم!...  ــاز می یاب زندگــی ب
- من هم تو را باز می یابم.... چیزی نگو گوش کن. 

گوش می کنم. مترجم این کلمات جادوئی در سلول کناری من است. 
ــۀ چشــمه ها در  ــار دیگــر همچــون زمزم - و کریســتف ســرود زندگــی را کــه ب
ــی را کــه  ــود و جنگل ــۀ پنجــرۀ خــود خــم گشــته ب ــر لب ــر می خاســت شــنید. ب او ب
ــان  ــه س ــت و ب ــش اس ــاب در جوش ــاد و آفت ــه از ب ــد ک ــود می دی ــرده ب ــروز م دی
دریــا برآمــده اســت. موج هــای بــاد همچــون لــرزۀ شــادی بــر مهــرۀ پشــت درختــان 

می گذشــت... 
**

همان باد ها در من می وزند و توفان می شوند. 
-که بودم؟ چه شدم؟ 

ــه اعمــاق  ــرا ب ــا شــالق م ــردی کــه ب ــی دارد. م ــه چــه معجزت آن لگــد بی رحمان
جهنــم انداختــه بــود، بــا چکمــه از آن بیرونــم می کشــد. کدامــش بــرای او پــاداش 
و کدامــش جــزا دارد؟ خدایــی کــه او بــه نمایندگــی اش شــالق مــی زد، بــه دســت ها 
دســت بنــد قپانــی می بســت و گــه بــه خــورد آدمــی مــی داد؛ توبــه ای را کــه 
ــه ای را کــه ندانســته شکســت، گنــاه  دانســته فرمــان داد صــواب می دانســت و یاتوب
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ــا  ــا حضــور قلــب نبــود و ســپس ت ــه مــن کــه حتــی لحظــه ای ب می پنداشــت؟ و توب
پنــاه بــردن بــه خــدا راه بــرد، کجــای ایــن ماجــرا جــا دارد؟ چــه آســان اســت جــان 
پیچیــده آدمــی را ســاده کــردن و در مســلخ سیاســت در ترازوی اســتبداد گذاشــتن... 

*
ــا  ــود، یخ ه ــان می ش ــی وزد، توف ــاد م ــارد، ب ــون می ب ــه خ ــن، در آن جمع و در م
می شــکند و چــون فیلــم "مــادر" پودفکیــن آب از میــان یخ هــا راه می گشــاید. 
"رگبــار" می بــارد و مــن چــون پرویــز فنــی زاده در آن انبــار متروکــه دنبــال چیــزی 
می گــردم. دنبــال خــودم هســتم. تــا شــب دســت و پــا می زنــم. زیــر و رو می شــوم. 
تــب دارم. همــه جاهــای زخم هایــم درد می کنــد. پا هایــم از زق زق می ســوزد. 
ســر بنــدم را محکمتــر می بنــدم. دندان هایــم را بــا دســت فشــار می دهــم. بــه دیــوار 
ــک  ــیالب ها اش ــه س ــی هم ــم ک ــزم. نمی دان ــی خی ــینم و برم ــم. می نش ــه می زن تکی
می شــود و از چشــمانم فــرو می ریــزد. چشــمه ای بــه آرامــی می جوشــد وبــه تنــدی 
ــاه را از  ــد م ــن چن ــد ای ــه گن ــا هم ــم ت ــی می گری ــاعت های طوالن ــد. س می خروش
ــا  ــد ی از ژان کریســتف را ب ــم و بن ــد زار می زن ــزم. نا دانســته بلن ــرون بری ــم بی درون

ــم:  ــد می خوان ــدای بلن ص
ــم درهــم  ــو را درخــود می جســتم. جان - ای زندگــی، زندگــی! دانســتم.... مــن ت
ــو را ای  ــی دود، نفــس می کشــم، ت ــه درون م ــوا ب ــم ه می شــکند؛ از درون زخم های

ــم!...  ــاز می یاب ــی ب زندگ
ــت.  ــن اس ــت م ــمت راس ــلول س ــورد. از س ــی خ ــه دیوارم ــرر ب ــای مک ضربه ه
ــد  ــا صــدای بلن ــم. ب ــن. ســکوت می کن ــه آذی ــه. مترجــم ژان کریســتف اســت. ب بل

می گویــد: 
- پسرم، هر که هستی آرام باش... 

- چشم استاد... 
ــال.  ــک س ــا ی ــت ی ــه اس ــک دقیق ــذرد. ی ــی می گ ــینم. زمان ــم و می نش  می گوی
ــود:  ــاری می ش ــم ج ــر لبان ــد و ب ــر می کش ــر ب ــی س ــی از جای ــه ای قدیم ــد، تران بع

- با تو رفتم، بی تو باز آمدم
از سر کوی او، دل دیوانه

پنهان کردم، در خاکستر غم
آن همه آرزو، دل دیوانه

دل دیوانــه، دل دیوانــه، دل دیوانــه.... حــاال می گریــم و می خوانــم. بنــدی از تنــم 
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ــکند.  ــم می ش ــم در ه ــنگ قلب ــزد. س ــرو می ری ــم ف ــای روح ــود. یخ ه ــاز می ش ب
ــن  ــه م ــوم. و هم ــودم می ش ــن، خ ــم. م ــرون می آی ــودم بی ــوم و از خ ــودم می ش خ

ــی آورد.... ــر برم ــی س ــه زندگ ــد. هم ــرخ می زن ــن چ ــد و در م می آی
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بمبساواک،625روزانفرادی

بیرون  تاریک  تونل  آن  از   حمید.  برادر  می دهید  جنامت 
می آیم. در دوردست نوری است، حتی اگر آن نور شلیک 

گلوله خالص باشد ، باز هم رهایی است.
 ،  1389 بهمن   14 پنجشنبه  سرد  و  بارانی  سحرگاه  و 
دیگر بار به کمیته مشترک بر می گردم تا نسخه نهائی 

نامه بیست  و سوم را بنویسم.
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بــه خــودم کــه دیگــر خــود نیســت، برمــی گــردم. انــگار یــک کاله ســربی را از 
ــم  ــوزاند و قلب ــم را می س ــی وزد، زخم های ــن م ــر م ــا ب ــاد صب ــد. ب ــر می دارن ــرم ب س
ــته  ــه گذش ــا هم ــن گرم ــوم و در ای ــرم می ش ــش گ ــن آت ــد. از ای ــش می زن را آت
برمــی گــردد. کودکــی و گرســنگی و فقــر. جوانــی و دویــدن. آرمــان و انقــالب. 
ــخم  ــم را ش ــر روح ــد. سراس ــوض می کنن ــان را ع ــد و جه ــر می خیزن ــنگان ب گرس
زده انــد. خــاک و مدفــوع در هــم اســت. علف هــای هــرز و گیاهــان معطــر. 
ــه،  ــم. ن ــا خــود را بیاب ــی دوم ت ــازه شــخم زده م ــن خــاک ت ــا پاهــای زخمــی برای ب
می خواهــم خــود را در ایــن مزرعــه بــکارم. هنــوز 33 ســال دارم و اگــر بــه خاکــم 

ــم.  ــودم باش ــم خ ــپارند، می توان نس
*

خسرو گفته بود: 
خلق نمی داند، نمی داند..

اگر بداند
توپخانه به پا خواهد خاست

ــه پــا خاســته بــود و در کوچــه کیهــان ســرازیر شــده بــود. تــا یــک  ــه ب و توپخان
ــا  ــه آن ه ــاال ب ــیدند. ح ــزاده ای می بوس ــل امام ــان را مث ــای کیه ــش جیپ ه ــاه پی م
ــرون  ــان بی ــگ کیه ــود از پارکین ــل خ ــا اتومبی ــی ب ــا، وقت ــد. عصر ه ــنگ می زدن س
می آمدیــم، ژنــده پوشــانی را می دیدیــم. بــا انگشــت مــا را نشــان می دادنــد و 

می گفتنــد: 
- طاغوتی.... 

رحمان می گفت: 
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- این ها از اعماق جامعه می آیند... 
ــر کاری  ــا دیگ ــد و م ــار آزادی آم ــن به ــدیم. اولی ــین ش ــه نش ــکار و خان ــد بی بع
نداشــتیم جــز تعمیــق انقــالب. صــدای بولدوزر هــا را می شــنیدیم. جامعــه را 
ــذر سوسیالیســم  ــد ب ــه مــا می گفــت دارن ــد. تحلیــل حــزب ب سراســر شــخم می زدن
ــدم  ــان می دی ــراف خودم ــو را در اط ــای ریش ــادری و مرده ــای چ ــد. زن ه می کارن
ــه ســوی  ــا ب ــا ســر گــرم "رزم مشــترک" هســتیم. آن ه ــا آن ه ــم ب و گمــان می بردی
ــی  ــده روزن ــوی آین ــه س ــم ب ــان می بردی ــا گم ــد و م ــی می کردن ــته راه پیمای گذش
ــا  ــه بیدارشــان کنیــم وحــاال ب ــا صــدای گلول می گشــائیم. روزگاری می خواســتیم ب
بحــث و کتــاب و روزنامــه. مــا می نوشــتیم وچــاپ می کردیــم و آن هــا بــه آتشــش 
می کشــیدند. و در ایــن آتــش، خرمــن هســتی ملتــی بــر بــاد می رفــت. در جهنمــی 
کــه از چهــار ســو شــعله کشــان می آمــد، مــا بهشــت کوچکمــان را داشــتیم. گروهی 
جــوان سراســر شــوق. گمــان می بردیــم انقــالب ضــد امپریالیســتی و ضــد اســتبدادی 
دارد امپریالیســم را دور می زنــد و در پیــچ تاریــخ بــه سوسیالیســم می رســد. بــا هــم 
و دور از اجتمــاع خشــمگین بودیــم. در   همــان روزهــای بهــاری، رحمــان گفــت: 

- ذهن زنت را آرام آرام آماده ماجرای ساواک کن... 
ــاور یــخ زد  ــی مبــدل شــد. بعــد همســرم ناب ــه توفان ــم ب ــه زن و اولیــن کالم مــن ب
و تــا وقتــی خبــر در روزنامــه مــردم منتشــر نشــد، مثــل مجســمه یخــی بــه مــن نــگاه 
می کــرد. ازمــن فاصلــه می گرفــت. رحمــان صــالح نمیدانســت مســتقیماً وارد 

ــود:  ــه او گفتــه ب ــار ب ماجــرا شــود. فقــط چنــد ب
- انقالبیون واقعی کسانی هستند که کارهای کثیف انقالب را می کنند... 

همســرم بــا چشــمان گریانــش بــه او می نگریســت و حــرف نمــی زد. چــاره را در 
ایــن می دیــد کــه یــک ارگان حزبــی رســماً موضــوع را اعــالم کنــد. شــبی، وقتــی 
بــرای کاری از اتــاق بیــرون رفــت. حســب اتفــاق چاقــوی بزرگــی را زیــر متکایــش 

پیــدا کــردم. گفــت: 
- اگر حزب تایید نکند... با همین چاقو تو را می کشم... 

دســتان الغــرش می لرزیــد و اشــک از چشــمانش می ریخــت. نــه از تــرس 
ــه رحمــان گفتــم و خواســتم راهــی  ــم، موضــوع را ب ــودی زن مــرگ، از هــراس ناب

ــد.  ــدا کن پی
پرسید: 

- نظر تو چیست؟ 
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گفتم: 
- زنم برایم مهم تر از من است و مثل همیشه تصمیم را به تو وا می گذارم. 

تصمیــم را در پیــکان علــی خدائــی گرفتنــد: "جلســه چهــار نفــره و تقریبــا چنــد 
ــکیل  ــن تش ــین م ــن- در ماش ــوی وم ــی، پرت ــوری، هاتف ــا- کیان ــار م ــک ب روز ی
می شــد. یــک بعدازظهــر، مســاله از طــرف هاتفــی مطــرح شــدکه بایــد یــک فکــری 
بــرای ا ســدی کــرد زیــرا خیلــی زیــر فشــار روانــی اســت و زندگــی اش مختــل شــده 
ــرش  ــر س ــذارد زی ــو می گ ــه چاق ــرش گفت ــه همس ــت ک ــی گف ــی هاتف ــت. حت اس
ومــی خوابدتــا یکشــب ســر هوشــنگ راببــرد. ایــن عیــن جملــه ایســت کــه هاتفــی 
ــورت  ــی بص ــرد چندخط ــنهاد ک ــی پیش ــد. هاتف ــر ش ــی متاث ــوری خیل ــت. کیان گف
اطالعیــه نوشــته شــده و در روزنامــه مــردم اعــالم شــود کــه او بــا اطــالع حــزب ایــن 
ارتبــاط راداشــته اســت..... کیانــوری موضــع هاتفــی را تائیــد کــرد.... اوائــل خیابــان 
مالصــدرا و کنــار یــک کیوســک تلفــن اتوموبیــل را پــارک کــردم وا زهمانجابــه 
شــادروان بهــزادی تلفــن کــرد و گفــت دو خــط در نامــه مــردم فــردا اعــالم کنیــد 

کــه اســدی بــا اطــالع حــزب بــا ســاواک در ارتبــاط بــوده اســت.... 
ــت  ــوری گف ــگ زد. کیان ــن زن ــه. تلف ــن جلس ــر از ای ــودم و بی خب ــه ب ــن خان م
ــه  ــد دقیق ــرم چن ــه او دادم. همس ــن را ب ــد. تلف ــرف بزن ــرم ح ــا همس ــد ب می خواه

گــوش داد. گوشــی را گذاشــت و لبخنــدی زد. 
ــه  ــه کمیت ــد:  "دبیرخان ــر ش ــزب  منتش ــزی ح ــر در ارگان مرک ــن خب ــد ای روز بع
ــن وســیله اعــالم مــی دارد کــه هوشــنگ اســدی  ــران بدی ــوده ای مرکــزی حــزب ت
عضــو حــزب تــوده ایــران اســت و بــه دســتور حــزب و در انجــام مأموریــت محولــه، 
از طریــق شــبکه  مخفــی حــزب تــوده  ایــران در داخــل ســاواک رخنــه کــرده و در 
ایــن رابطــه موفــق بــه خدمــات مؤثــری شــده اســت" نامــه مــردم - شــماره 19 - 7 

ــرداد 1358 خ
روزنامــه را بــرای همســرم بــردم. خبــر را خوانــد و آن مجســمه یخــی بــه خرمنــی 
ــت  ــود دانس ــه خ ــان دم وظیف ــید. ازهم ــوش کش ــرا درآغ ــد. م ــدل ش ــش مب از آت
ــد.  ــه ام کنن ــه تک ــم و تک ــاواکی ها بیفت ــر س ــید گی ــد. می هراس ــم باش ــخت مراقب س
همــان روز هــا در میــدان توپخانــه مراســمی بــود. مــن هــم بــه آنجــا رفتــه بــود.کاوه 

ــت:  ــید، گف ــن رس ــه م ــا ب ــس می گرفت،ت ــت عک ــتان را دیدم.داش گلس
- بمب منفجر کردید آقای اسدی... 

راســت می گفــت. ایــن بمــب یــخ زنــم را آب کــرد، ترکش هایــش همــه زندگــی 
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ــدان جمهــوری اســالمی در  ــاره اش در زن ــن پ ــرار داد و بد تری ــر ق ــا را تحــت تاثی م
ــادی  ــرویس اقتص ــر س ــان دبی ــا طاهری ــر محمدرض ــادش بخی ــد. ی ــر ش ــم منفج قلب

کیهــان. بــه مــن گفــت: 
- خیلی بچه ای.... می گذاشتی و می رفتی و چند ماه بعد برمی گشتی... 

و جمال میر صادقی به حیرت در من نگریست و گفت: 
- اگر می فهمیدند تکه تکه ات می کردند... 

ــان  ــا قهرم ــرای حزبی ه ــازمان داد. ب ــن س ــون م ــف پیرام ــاح مخال ــب، دو جن بم
ــزب  ــه از ح ــی را ک ــه و نفرت ــه کین ــا هم ــی ت ــزب هدف ــن ح ــرای مخالفی ــدم و ب ش
ایــن ماجــرا داســتان ها  پیرامــون  ایــن ســال ها  داشــتند، متوجــه اش کننــد. در 
ــودم بیســت یــک روایــت را ازکیهــان  ــا تهــران ب ســاخته اند وافســانه ها نوشــته اند. ت
ــد. ــه ام بردن ــودم . همــه را همکارانــش د رغــارت خان شــریعتمداری جمــع کــرده ب

دو اتفــاق، بیشــتر از همــه بــه یــادم مانــده اســت. روزی از کنــار دانشــگاه تهــران 
ــه "جیــغ و ویــغ" توجــه ام را جلــب کــرد. وارد چــادر  رد می شــدم. چادرمعــروف ب
شــدم. در مدخــل چــادر روی تکــه مقــوای ســفید بــزرگ بحــر طویــل مفصلــی را 
ــود و بقیــه  ــاره مــن ب ــد. جلــو رفتــم. بیــت اول درب ــا حــروف درشــت نوشــته بودن ب
فحاشــی بــه حــزب و مارکسیســم. داشــتم می خوانــدم و تــوی دلــم می خندیــدم کــه 

جــوان کوتولــه زشــتی از آن پشــت پیدایــش شــد. پرســید: 
- خوب است برادر؟ 

گفتم: 
- آره... این بابارو می شناسید شما؟ 

گفت: 
- بله. شکنجه گر خود من در زندان بود... 

و بعــد شــرح مفصلــی داد کــه مــن چگونــه او را شــکنجه داده ام و هــر وقــت هــم 
شــالق را بــاال می بــرده ام، فریــاد مــی زده ام: 

- مرگ بر اسالم... زنده باد لنین... 
ــوان  ــه عن ــر او را ب ــی تصوی ــد، وقت ــدم. ســال های بع ــرون آم ــران بی ــدان و حی خن
رئیــس جمهــور ایــران دیــدم، بــه خاطــرش آوردم و خندیــدم و ایــن بــار بــه روزگار. 
ــی داشــت  ــم آورد. مطلب ــران را برای ــه حــزب رنجب ــم دوســتی روزنام ــک روز ه ی
ــر مــن تاختــه بــود و خواســتار پــاک  ــه قلــم ســردبیرش فرامــرز برزگــر. ســخت ب ب
ســازی امثــال مــن از صفــوف کمونیســت ها شــده بــود. نــوروز 13۶3 وقتــی مــا را بــه 
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ســلول 9 بنــد 2 بردنــد، فرامــرز برزگــر هــم آنجــا بــود. یــاد آن مقالــه و نویســنده اش 
ــی  ــد خــودم را معرف ــا کمــی تردی ــم. ب ــک ســلول بودی ــم در ی ــا ه ــادم. حــاال ب افت
ــلولش  ــداً در س ــته را عم ــوس کار کش ــد آنجاس ــر می کن ــاال فک ــم ح ــردم. گفت ک
ــا  ــه اویــن منتقــل شــدیم. وقتــی رفاقتــی ب ــد. مدتــی آنجــا بودیــم و بعــد ب انداخته ان
ــز را از آن  ــچ چی ــم. هی ــه او گفت ــوع را ب ــوری موض ــم، در هواخ ــدا کردی ــم پی ه

ــه جوخــه اعــدام ســپردند.  ــه خاطــر نداشــت. بعد هــا او را ب ــه اش را ب مقال
*

ــه  ــی از اجتمــاع خروشــان فاصل ــاه گــروه کوچــک بچه هــای حزب مــن امــا در پن
ــه  ــای هفت ــم. آخره ــی می کردی ــت حزب ــم. فعالی ــی می رفتی ــم میهمان ــا ه ــتم. ب داش
روانــه ویــالی کوچــک یکــی از بچه هــا در شــمال می شــدیم. دنیــای رویایــی بــود. 
حتــی مجــال نمــی داد، تنــگ شــدن حلقــه محاصــره را ببینیــم. امیــر نیــک آییــن و 
ــت  ــر وق ــده. ه ــی از آن روزگار مان ــم کوتاه ــد. فیل ــا می آمدن ــا م ــم گاه ب ــش ه زن
نگاهــش می کنــم، انــگار بــه بهشــت گمشــده ای برمــی گــردم. چقــدر نــاب، پــاک، 

جــوان و معصــوم بودیــم. 
*

بــه ایــن دنیــا برمــی گــردم و خــودم را بــاز می یابــم. وقتــی نگهبــان دنبالــم می آیــد 
تــا مثــل هــر روز مــرا ببــرد، تصمیــم خــودم را گرفتــه ام. حافــظ در پاســخ تفالــم گفته 

است: 
بهــار و گل طــرب انگیــز گشــت و توبــه شــکن/به شــادی رخ گل بیــخ غــم ز دل 

کن بر
حدیــث صحبــت خوبــان و جــام بــاده بگو/بــه قــول حافــظ و فتــوی پیــر صاحــب 

فــن
بــر خــود لرزیــده ام. شــاید صــد بــار غــزل را خوانــده ام. صــدای زنــم را شــنیده ام. 
ــاال"  ــاق ب ــه " ات ــی ب ــت. وقت ــده اس ــم خوان ــزل را برای ــین اش غ ــدای دل نش ــا ص ب
ــم:  ــه او می گوی ــد، ب ــگی می آی ــد همیش ــت و لبخن ــا ک ــجاد ب ــرادر س ــم و ب می رس
ــتناک  ــکنجه های وحش ــر ش ــی زی ــم. در بازجوی ــر کن ــی فک ــم دارم مدت - تصمی
ــد  ــه کــرده ام. حــاال می خواهــم خــودم باشــم. می توانی ــرس توب ــه ام، از ت دروغ گفت

ــد.  ــم بگذاری ــا پیش ــد ی ــا را بگیری کتاب ه
با چشم های گشاد شده نگاهم می کند. می گوید: 

ــه شــدت از دســتت  ــای بازجــو ب ــم. برادره ــود کمکــت کن ــن ب ــن ای - قصــد م
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ــرم کــن.  ــی هســتند. اگــر فکــرت عــوض شــد، خب عصبان
با من تا حیاط می آید. در گوشم می گوید: 

- هر کاری می کنی، نمازت را ترک نکن... از من بشنو... 
ــز ۶5 در  ــا پایی ــم ت ــجاد" را نمی بین ــرادر س ــر "ب ــردم و دیگ ــر می گ ــلول ب ــه س ب
زنــدان قــزل حصــار. بعــد از آزادی، می فهمــم او جــزو طرفــداران آیــت الــه 

ــت.  ــوده اس ــری ب منتظ
*

ــدارد. کتاب هــا را می خواهنــد و پــس می فرســتم.  ــا مــن کاری ن  دیگــر کســی ب
ــرادر  ــه. روزی ب ــج البالغ ــرآن و نه ــظ و ق ــد و حاف ــمس می مان ــات ش ــط غزلی فق
ــد در  ــد روز بع ــد. چن ــم را می پرس ــت درد های ــاره فهرس ــد و دوب ــدری می آی حی
ــه  ــه   همــان خان ــروم. ب ــم و ب ــان می خواهــد چشــم بند بزن ــاز می شــود. نگهب ســلول ب
ــه تــک تــک می نشــانند. یکــی  ــا فاصل ــد و ب ــاده می کنن ــا را پی ــم م قدیمــی می روی
یکــی را بــه داخــل می برنــد.   همــان فضا اســت و تعــداد زیادی دندانپزشــک ســرگرم 

ــد.  ــد. کارشــان را می کنن ــا حــرف نمی زنن ــا م کار و رفتارشــان عــادی اســت. ب
*

زندگــی در ســلول 15 بــه زندگــی عــادی مــن بــدل شــده اســت. هفتــه ای یــک 
بــار حمــام، قبــل از حمــام پخــش ناخــن گیــر، یــک بــار هواخــوری. ماهــی یــک بار 
ســلمانی. بــرادر رســولی هــم مرتــب می آیــد. لیســت می گیــرد، امافقــط کتاب هــای 
اخالقــی مــی آورد. راه مــی روم. می خوابــم. در هواخــوری نشــریه "توبــه" را مــو بــه 
مــو می خوانــم. بیشــتر وقتــم صــرف خوانــدن یادداشــت های روی دیــوار می شــود. 
بچه هــا وقــت هــوا خــوری نوشــته اند و بیشــتر خطــاب بــه همسرانشــان. و در 
ــرت  ــم. حس ــرور می کن ــا م ــا پ ــر ت ــود را س ــی خ ــلولی، زندگ ــات س ــن حی ــن ای مت
می خــورم. انــدوه مــرا می گیــرد. می گریــم. ســرانجام بــه نتیجــه ای می رســم. 

ــت:  ــن اس ــی م ــر زندگ ــم سراس ــخت ترین تصمی ــم س نمی دان
ــم و  ــی بزن ــه کس ــه ای ب ــم لطم ــه کمتری ــم بی آنک ــده بمان ــم. زن ــتقل بمان - مس

ــرم.  ــاد نب ــجاد را از ی ــرادر س ــت ب نصیح
زندگــی بــه مــن نشــان داد در جهنــم زنــدان، بــرزخ آزادی کــه در میهــن خــودت 
ــده  ــودن، زن ــتقل ب ــت؛ مس ــه ای در غرب ــه بیگان ــرت ک ــالب مهاج ــه ای، و منج غریب
ــای  ــا از غول ه ــه دادن تنه ــه راه ادام ــدن و ب ــوس نش ــدن، مای ــدوار مان ــودن، امی ب

ــان ســاخته اســت.  اســاطیری یون
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**
ــخصی  ــاس ش ــرد لب ــک م ــود. ی ــاز می ش ــلول ب ــهریور 13۶2، در س ــح 17 ش صب
ــا احتــرام پشــتش ایســتاده اند، از مــن ســوال می کنــد:  قــد بلنــد کــه چنــد پاســدار ب

 - تا حاال چند بار مالقات داشته ای. 
- هیچ. 

- تلفن چند بار زده ای؟ 
- هیچ. 

 با تعجب نگاهی به پاسدار ها می اندازد. 
- کی دستگیر شده ای؟ 

- 17 بهمن 13۶1. 
با تعجب ابرو هایش را در هم می کشد و می پرسد: 

- اشتباه نمی کنی؟ در این مدت حتی تلفن هم نداشته ای؟ 
می گویم: 

- نه.... 
اســم خــودم و بازجویــم را می پرســد و روی کاغــذی می نویســد. حــدس 

اســت. می گویــم:  بــرای مالقــات  می زنــم 
- زنم را هم دستگیر کرده اند. فقط می خواهم او را ببینم... 

اسم همسرم را هم می نویسد و می رود. کمی بعد بر می گردد: 
- اسم زنتو درست گفتی؟ 

- نام همسرم را تکرار می کنم. 
- اینطور اسمی نداریم.... 

از شادی پر می کشم. می فهمم همسرم را نگرفته اند. 
- خیلی عجیبه تو تلفن نزدی... همه بعد از سه ماه... 

بقیــه حرفــش را می خــورد و مــی رود. خیلــی طــول نمی کشــد. نگهبــان می آیــد 
ــی  ــاط وقت ــی روم. در حی ــرم و م ــوب را می گی ــر چ ــم. س ــم بند می زن ــم. چش دنبال
ــرادر  ــده ام ب ــل ش ــما نائ ــارت ش ــه زی ــوم بازب ــه می ش ــد متوج ــی گیری ــم رام بازوی

حمیــد، البتــه بــا چشــمان بســته. 
- سالم... 

می گویید: 
- سالم و زهرمار.... چرا نگفتی به تو تلفن بدهم پفیوز...؟ 



نامه هائی به شکنجه گرم ۴3۶

بعد مرا می برید جایی. صدای زنگ تلفن شنیده می شد. می گویید: 
- زنتو کجا میشه پیدا کرد... شماره ها را بده... 

ــد. شــروع  ــم را نگرفته ای ــن می شــوم زن ــزد. مطمئ ــرو می ری ــم از شــوق ف ــاز قلب  ب
ــما  ــم. ش ــد می گوی ــا باش ــرم آنج ــکان دارد همس ــه ام ــماره هایی را ک ــم و ش می کن

ــد:  ــنوم. می گویی ــوق آزاد را می ش ــدای ب ــد. ص ــرادر حمی ــد ب ــماره می گیری ش
- نیستند... همه رفته اند تو سوراخ موش... 

ــازی  ــان پاکس ــال 1358 از کیه ــد. س ــادم می آی ــی ی ــن نازنین ــماره تلف ــان ش ناگه
ــه مــن گفــت:  ــودم. فریــدون تنکابنــی ب وبیــکار شــده ب

ــاال  ــد. ح ــیمین را می گردان ــان س ــه زب ــی موسس ــط عموم ــدار رواب ــرخ نگه - ف
می خواهــد بــرود و دنبــال جانشــین می گــردد... 

ــر از هرمــز  ــان ســیمین رفتــم. در آنجــا غی ــه روابــط عمومــی موسســه زب و مــن ب
ــا مــرد قــد بلنــد شــیرینی آشــنا شــدم. رضاوفائــی عزیــزم. او در  انصــاری نازنیــن، ب
ــم  ــی ه ــچ گروه ــه هی ــن. ب ــخت روش ــردی س ــد. م ــوش ش ــن خام ــت و در وی غرب
ــرد.  ــد می ک ــان را نق ــناخت و دیدگاه ش ــا را می ش ــتر آن ه ــا بیش ــت. ام ــل نداش تمای

ــن پرســید:  روزی از م
- شما چرا از این ها حمایت می کنید؟ 

گفتم: 
- ضد امپریالیست هستند... 

 مثل همیشه با صدای بلند خندید و گفت: 
- این ها ضد همه چیز هستند. شما چرا ضد امپریالیستش را گرفته اید؟ 

ــای  ــرفی از نواده ه ــروزه مش ــرش فی ــم. همس ــدا کردی ــد پی ــت و آم ــم رف ــا ه ب
دختــری میــرزاده عشــقی اســت. خانــواده ای ســخت فرهنگــی و زیبــا. در آن تاریکی 
کــه از پیــدا کــردن همســرم پــاک نا امیــد شــده ام، بــا تردیــد شــماره تلفــن آن هــا را 
ــه مــن  ــد گوشــی را ب ــرادر حمی ــد و شــما ب ــار زنــگ می زن ــد ب می دهــم. تلفــن چن
می دهیــد. صــدای نازنیــن فیــروزه عزیــز اســت. بــا شــنیدن صــدای مــن، فریــادی از 

ــد:  ــتر می زن ــینش بیش ــدو ش ــوق می کش ش
- کجایی هوشنگ عزیز ما.... 

ناگهــان بغــض گلویــم را می گیــرد. خــودم را کنتــرل می کنــم. می گویــم 
می خواهــم همســرم را پیــدا کنــم تــا بــا او حــرف بزنــم. فیــروزه مرتــب می پرســد: 

- خوبی؟ اذیت نشدی؟ سالمی... الهی من قربونت برم.... 
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ــده و  ــل او را دی ــر می شــوم همســرم اتفاقــی شــب قب ــروزه باخی از توضیحــات فی
قــرار اســت، امــروز تلفــن بزنــد. بــرادر حمیــد، دارد از آن یکــی گوشــی مکالمــه را 

ــد:  ــم می گوی ــار گوش ــته کن ــنود، آهس می ش
- برای پس فردا ساعت چهار بعد از ظهر قرار بگذار.... 

ــم  ــد محک ــرادر حمی ــما ب ــذارم، ش ــی را می گ ــا گوش ــم. ت ــن کار را می کن همی
ــرم:  ــوی س ــد ت می زنی

- این زنیکه جنده کی بود؟ چرا این قدر قربون صدقه ات رفت؟ 
می گویم: 

- شما مسلمانید... چرا این لفظ را در مورد یک زن شوهر دار... 
باز می زنید توی سرم: 

- به ما اخالق یاد نده... پفیوز... 
و دستم را می کشید و می آورید. 
- خوب چیکاره است این خانم؟ 

ــواده آن هــا فقــط دوســتی ســاده  توضیــح می دهــم او اصــاًل سیاســی نیســت. خان
ــد:  ــد. می گویی ــا دارن ــا م ب

- اروای شیکمت... حاال برو... پس فردا به نگهبان بگو خبرم کند... 
می آیــم تــوی ســلول و گوشــه ای می نشــینم. صــدای فیــروزه اولیــن نســیم آزادی 
را بــه روحــم می وزانــد. و هنــوز هــم کــه هنــوز اســت، وقتــی نــام او می آیــد، یــا بــا 
او حــرف می زنــم، از پلشــتی آن دشــنام بــرادر مســلمان انقالبــی، بــه خــود می لــرزم. 

بلــه "بــرادر حمیــد" براســتی کــه پارســائی شــما تــام و تمــام بــود. 
*

شــوق و هــراس ۴8 ســاعت همراهــم اســت. شــوق اینکــه همســرم را نگرفته انــد 
ــا دام  ــه این ه ــد هم ــه نکن ــراس اینک ــنوم. و ه ــش را از آزادی بش ــم صدای و می توان
ــد.  ــدا کرده ان ــروزه را پی ــه فی ــن، خان ــماره تلف ــم از روی ش ــم می کن ــد. مجس باش
ریخته انــد او و رضــا و بچه هایشــان را گرفته انــد، و هــراس   رهایــم نمی کنــد. 
ــم. بعــد از ســالم، هــر  ــا همســرم ۴ دقیقــه صحبــت کن ــم ب ۴8 ســاعت بعــد می توان
ــد. از  ــرادر حمی ــت ب ــت شماس ــم دس ــر ه ــی دیگ ــم. گوش ــه می کنی ــط گری دو فق
ایــن پــس، ماهــی یــک بــار مکالمــه تلفنــی ده دقیقــه ای بــه زندگــی زندانــی ســلول 
شــماره 15 افــزوده می شــود. مــا را دســته جمعــی بــه حیــاط می برنــد. چشــم بند بــه 
ــی،  ــم آب ــداری چش ــروی" پاس ــرادر خس ــد، "ب ــینیم. بع ــا می نش ــتیم ی ــم می ایس چش
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ــد.  ــدا می زن ــک را ص یکای
- هوشنگ... 

دستم رابلند می کنم. 
- تو یکی صبر کن... 

ــنگ  ــایه(، هوش ــاج )ه. ا. س ــنگ ابته ــدار هوش ــاعر نام ــتیم. ش ــنگ هس ــه هوش س
ــین  ــد حس ــاطت محم ــا وس ــنگ اول، ب ــن. هوش ــن( و م ــک آئی ــر نی ــی )امی ناظم
ــرش  ــتاد عم ــه هش ــون از ده ــود و اکن ــه ای آزاد می ش ــا ی خامن ــزد آق ــهریار ن ش
گذشــته اســت. هوشــنگ دوم، در قتــل عــام ســال ۶7 بــر دار شــد. روزهــای تلفــن، 
همســرم از صبــح زود بــه خانــه پرویــز آذری می رفــت و منتظــر می نشســت تــا مــن 
ــه جــز  ــن ب ــرادر خســروی اســت و تلف ــک گوشــی دیگــر دســت ب ــم. ی ــن بزن تلف
ــه  ــه ب ــاری ک ــاره فش ــرف زدن درب ــد. ح ــت باش ــی نمی توانس ــوال پرس ــالم و اح س
مــا وارد آمــده بــود، مطلقــاً ممنــوع و ســبب قطــع تلفــن می شــد. هــر چیــز دیگــری 
ــم. وقتــی می خواهــم کــه اجــازه  ــد اجــازه بگیری ــه جــز احــوال پرســی بای را هــم ب
ــه  ــد ب ــاورد، موافقــت می کنن ــم عینــک بی ــم برای ــد از همســرم درخواســت کن بدهن

یــک شــرط بگویــم: 
 -عینکم افتاده و شکسته است. 

*
اوایــل زمســتان میهمــان چنــد روزه ای بــه ســلولم می آیــد. »اقبــال« ُکــرد بســیار 
ــگ" –  ــتای "آویئن ــواده او در روس ــرت آور. خان ــتی حی ــا سرنوش ــت ب ــی اس جوان
ــه او از مراکــز نظامــی  ــه گفت ــن روســتا ب ــد. ای ــم- زندگــی می کردن اگراشــتباه نکن
ــود. بعــد از رویدادهــای کردســتان و  مهــم گروه هــای سیاســی مســلح کردســتان ب
ــود،  ــال از فرماندهــان نظامــی آن ب ــان کــه شــوهر خواهــر اقب محاصــره ســتاد فدائی
اقبــال گریختــه و بــه تهــران آمــده بــود. اولیــن بــار بــود بــه تهــران می آمــد و هیــچ 
ــرض  ــدوق ق ــه یــک صن ــدان راه آهــن ب ــچ کــس را نمی شــناخت. در می جــا و هی
الحســنه تــازه تاســیس مراجعــه و تقاضــای کار کــرد. از قضــا کســی را می خواســتند. 
"اقبــال" ســنی، بــا اســم مســتعار و بــه عنــوان یــک شــیعه حــزب الهــی مشــغول کار 
می شــود. حــاج آقــای مســئول صنــدوق و حــاج خانــم همســرش از ایــن جــوان کــه 
ســخت کار می کــرد، در همــه مراســم مذهبــی حضــور داشــت، شــب های دوشــنبه 
ــر  ــتری پ ــه مش ــب های جمع ــت و ش ــر می گرف ــرآن س ــل ق ــای توس ــم دع در مراس
ــی  ــد برایــش زن ــم گرفتن ــود، خوششــان آمــد و تصمی ــل ب ــا قــرص دعــای کمی و پ
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بگیرنــد. 
تفصیــل مراســم خواســتگاری "اقبــال" گاه صــدای خنــده مــا را بــه آســمان 
ــد واو رد  ــگاه نشــانش می دادن ــک ن ــا زشــت را ی ــای ترشــیده ی می رســاند. دختره
می کــرد. منتظــر یــک زن زیبــا بــود. ســرانجام، روزی دختــر بســیار جوانــی چــادر 
ســفیدش را یــک آن بــاز کــرد و "اقبــال" قــرص مــاه را دیــد زهــرا نــام. بی درنــگ 
موافقــت کــرد. حــاج آقــا و زنــش آســتین بــاال زدنــد و بــه ســرعت همــه چیــز فراهم 

شــد. خانــه ای اجــاره ای بــا کلیــه وســایل؛ و مراســم عقــد و عروســی. 
قــرص ســفید مــاه امــا زنــی بــه تمــام معنا حــزب الهــی بــود. مقابــل همســرش برهنه 
نمی شــد. "اقبــال" اجــازه نداشــت وقتــی او در حمــام لخــت اســت وارد شــود. امــا 
ماجــرای اصلــی شــب های جمعــه بــود. قــرص مــاه ابتــدا از داروی نظافــت اســتفاده 
ــه مراســم دعــای  ــال" ب ــه جــا مــی آورد و همــراه "اقب می کــرد. غســل مخصــوص ب
ــال" حتمــاً  ــاه اصــرار داشــت "اقب ــی برمــی گشــتند، قــرص م ــد. وقت ــل می رفتن کمی
وظیفــه شــرعی خــود را انجــام بدهــد. امــا مشــکل ایــن بــود کــه هنــگام دخــول حتماً 
بایــد "بســم الــه الرحمــن الرحیــم" می گفــت و در غیــر ایــن صــورت اجــازه دخــول 
ــه و  ــده اش می گرفت ــه، خن ــم ال ــن بس ــض گفت ــه مح ــت ب ــال" می گف ــت. "اقب نداش
ــده دار  ــال" ســخت خن ــت "اقب ــر ممکــن. وضعی آلتــش شــل می شــده و دخــول غی
بــود، از طرفــی یــک هفتــه بــا بی قــراری منتظــر شــب جمعــه بــود و از طــرف دیگــر 
ســر بزنــگاه قــادر بــه انجــام وظیفــه شــرعی نمی شــد. "اقبــال" بــه تدریــج بــه ایــن هــم 
ــود. یکــی نزدیــک  ــد شــده ب ــود و از قــرص مــاه صاحــب دو فرزن عــادت کــرده ب
بــه یــک ســال داشــت و دومــی هنــگام دســتگیری "اقبــال" در بطــن قــرص مــاه بــود. 
روزی ریختــه بودنــد و او را در صنــدوق قــرض الحســنه دســتگیر کــرده بودنــد. 
ــر  ــه فک ــر چ ــال" ه ــد. "اقب ــه بودن ــرش را گرفت ــک ت ــرادر کوچ ــم ب ــد ه ــی بع کم
ــان  ــوه پنه ــدن و نح ــران آم ــه ته ــت. ب ــه اس ــو رفت ــا ل ــت از کج ــرد نمیدانس می ک
شــدنش هــم شــک بازجویــان را بیشــتر برانگیختــه اســت. او زیــر فشــار شــدید قــرار 
ــه  ــردد. او را ب ــی گ ــب برم ــی رود و ش ــح م ــد. صب ــش می کنن دارد.  روزی صدای
ــاه از رئیــس دادگاه خواســته طالقــش را  ــد. قــرص ســفید م ــواده برده ان دادگاه خان
ــاال  ــت. ح ــرده اس ــت ک ــت او را اجاب ــم در خواس ــی ه ــرد. قاض ــق بگی ــن مناف از ای
ــود و  ــوش می ش ــراغ خام ــی چ ــد، وقت ــه بع ــن ب ــت. از ای ــردی اس ــرد مج ــال" ف "اقب
ــه  ــی آورد و ب ــاد م ــه ی ــرا ب ــا زه ــد، شــب هایش را ب ــال" گل می کن حــرف زدن "اقب
ــه او اعتــراض  ــار ب ــد ب ــردازد. چن ــدن او و روابــط جنســی اش می پ ذکــر جزئیــات ب
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می کنــم و ســرانجام ســکوت می کنــد. 
*

زمســتان ســال 13۶2 بســیار ســخت اســت. بــاد می کوبــد و گاه دریچــه کوچــک 
ــه  ــم. بامیل ــدا می زنی ــان را ص ــد. نگهب ــاز می کن ــلول را ب ــاالی س ــره ب ــه دوم پنج الی
ــه را  ــد دریچ ــاد تن ــی ب ــض خاموش ــه مح ــبی ب ــدد. ش ــد و آن را می بن درازی می آی
ــم  ــال" اصــرار می کن ــه "اقب ــد. ب ــه درون می آی ــد. ســوز بســیار ســردی ب ــاز می کن ب

ــد:  ــم. می گوی ــان را صــدا کنی کــه نگهب
ــدون  ــرف ب ــر ب ــتان پ ــب ها در کوهس ــردم و ش ــن ُک ــتی. م ــذی هس ــو کاغ - ت

روپــوش خوابیــده ام... 
قهرمانــی "اقبــال" در مــن هــم تاثیــر کنــد. زیــر پتــو مــی روم. هــوا مرتــب ســرد تر 
ــان  ــا را رویم ــویم و پتو ه ــک می ش ــد نزدی ــم. بع ــی می کنی ــو را یک ــود. دو پت می ش
ــی  ــود. برم ــاب می ش ــی زود بی ت ــال" خیل ــدارد. "اقب ــادی ن ــر زی ــم. تاثی می اندازی
ــا را روی  ــوم. پتو ه ــد می ش ــم بلن ــن ه ــورد. م ــم می خ ــه ه ــش ب ــزد. دندان های خی
ــح  ــا صب ــم. ت ــان را گــرم کنی ــا حرکــت خودم ــم ب ــم. ســعی می کنی شــانه می اندازی
ــوم  ــان س ــد میهم ــد روز بع ــد. چن ــره را می بندن ــدو پنج ــاز می کنن ــود. در را ب می ش

ــت می پرســیدم:  ــر وق ــم را کــه ه اتاق
- چه غذایی دوست داری؟ 

جواب می داد: 
- نان و ماست... 

ــرادرش  ــال ۶۴ ب ــرده ام. س ــادت ک ــه او ع ــاه ب ــدت کوت ــن م ــد. در همی می برن
ــم و متوجــه می شــوم هــر دو در آســتانه آزادی هســتند.  ــن می بین "ناصــر" را در اوی

* 
میهمــان مــی رود. خــود خــودم می شــوم. مجبــور نیســتم نمــاز بخوانــم. بــه 
ــم.  ــاده می کن ــاع در دادگاه و اعــدام آم ــرای دف ــر می گــردم. خــود را ب ــم ب فکر های
ــر  ــی را ب ــم. غزل ــر و رو می کن ــات شــمس را زی ــه ام را می نویســم. غزلی وصیــت نام
می گزینــم. شــماره اش را در تلفــن بــه همســرم می گویــم و او در تلفــن بعدی شــماره 
ــفند  ــل اس ــا اوای ــن ی ــر بهم ــم. اواخ ــازی می کنی ــزل ب ــد. غ ــه را می ده ــزل جوابی غ
روزی در ســلول بــاز می شــود و میهمــان چهــارم اتاقــم پــا بــه درون می گــذارد. قــد 
ــی اقلیــت  ــرده و یکپارچــه شــوق و حــرارت. از چریک هــای فدائ ــگ م ــد و رن بلن
ــر از ســالح، دســتگیر ش  ــل پ ــا یــک اتومبی ــات ب ــگام بازگشــت از عملی اســت. هن
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ــت. رازی  ــده اس ــپاه دی ــل س ــئولش را در اتومبی ــتگیری مس ــگام دس ــد. هن کرده ان
ــدام را  ــه اع ــود. لحظ ــرده ب ــا ک ــد و امض ــه را تایی ــم هم ــود. او ه ــده ب ــه نمان ناگفت
انتظــار می کشــید. در عــرض چنــد دقیقــه رفیــق می شــویم. ســخت انســان و پرشــور 
اســت. نمــاز خوانــدن مــرا آشــکارا مســخره می کنــد. تنهــا بــه مسلســل اعتقــاد دارد. 
ــذ(  ــر )کاغ ــنگ پیپ ــرا هوش ــم م ــز" و او ه ــعود فل ــته ام "مس ــمش را گذاش ــن اس م
خطــاب می کنــد. یــک بــار داســتان شــکنجه هایم را برایــش تعریــف می کنــم و رد 
ــد و  ــا، می آین ــن روز ه ــی از همی ــد. یک ــخ می گری ــم. تل ــانش می ده ــا را نش زخم ه
تلفــن بســتگان درجــه اول را می خواهنــد. مســعود تلفــن بیمارســتانی را می دهــد کــه 
ــز و کاغــذ می گذشــت و یــک  ــد. نســب مــن و او از فل ــادرش در آن کار می کن م

ــه هــم می رســید: فقــر...  جــا ب
**

ــف  ــو ردی ــر جل ــانه نف ــه ش ــت ب ــد. دس ــان می کنن ــفند صدایم ــک روز اس و ی
می شــویم. حــدس می زنــم مــا را بــرای مالقــات می برنــد. احتمــاالً 13 اســفند 
ــد.   ــوارمان می کنن ــم س ــه چش ــم بند ب ــتگیری. چش ــد از دس ــاه بع ــت. 13 م 13۶2 اس
ــم بند ها را  ــد چش ــتادیم. گفتن ــی ایس ــد. جای ــه دور نبودن ــم ک ــی را رفتی خیابان های
برداریــم و تــوی جیــب بگذاریــم. پیــاده شــدیم و خــود را کنــار در بزرگــی یافتیــم. 
بعد هــا دانســتم مدرســه سوئیســی ها در خیابــان فلســطین بــوده اســت. نزدیک تریــن 
محــل بــه کمیتــه مشــترک. صــف زندانیــان کــه وارد شــد، حیــاط بــزرگ مدرســه 
ــران و  ــادران و همس ــیون م ــاد و ش ــت. فری ــورا گرف ــر عاش ــگ ظه ــه ای رن در لحظ
برخاســت. کــودکان، فریــاد می کشــیدند، بــه جســت و جوی پــدران خــود بــر 
ــره  ــی چه ــاس آب ــه لب ــان آن هم ــا می ــدند ت ــره می ش ــا خی ــد و در چهره ه می آمدن
ــزش را می یافــت، در آغوشــش می کشــید  ــد. هــر کــس عزی آشــنای خــود را بیابن
و گریــان بوســه بارانــش می کــرد. مــادران بــر ســینه می کوبیدنــد، پــدران عصازنــان 
ــه راســتی قیامــت  ــد. ب ــه ســوی فرزندانشــان برون ــد و ب ــاز کنن می خواســتند راه را ب

ــان، تکــرار می شــد.  ــازه ای از زندانی ــا رســیدن صــف ت ــار ب ــود و هــر ب ــری ب کب
 وارد حیــاط شــدیم. از پله هــا پاییــن می آمدیــم. بچه هــا بــا لباس هــای آبــی 
ــای بازداشــتگاه  ــه ای از فیلم ه ــه صحن ــد. ب ــاط ایســتاده بودن ــا دور حی ــدان دور ت زن
نازی هــا می مانــد. در حیــاط بــا فواصــل معیــن پتــو پهــن کــرده بودنــد و وســط هــر 
پتــو پاســداری نشســته بــود. مــرا دســت راســت از پله هایــی بــاال بردنــد. وارد جایــی 
مثــل کالس شــدم. مــرا روی یــک صندلــی مدرســه کنــار کســی نشــاندند. کمــی 
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بعــد یــک نفــر صــدا زد: 
- هوشنگ... 

کسی در کنارم، گفت: 
- کدام هوشنگ؟ دو تا هوشنگ اینجاییم.. 

خــدای مــن. امیــر نیــک آییــن بود.اســم اصلــی او هــم هوشــنگ اســت. بــا لبخنــد 
زیبــای انســانی اش. پاســدار گفــت: 

- آن یکی.. 
و مــرا نشــان داد. تــا برخاســتم، همســرم در چــادر ســیاه پــا کشــان رســید. بــا دیــدن 

مــن ایســتاد و گفت: 
- این همسر من است؟ نه... با او چه کرده اید؟ 

از دیــدن هیبــت نا آشــنای مــن وحشــت کــرده بــود. پاســداری همســرم را نشــاند 
و کنــارش نشســت. دیگــری گفــت روبــروی همســرم بنشــینم. خــودش هــم کنــارم 
ــتیم  ــه می توانس ــه چ ــور دو غریب ــال دوری، در حض ــک س ــد از ی ــت. بع ــرا رگف ق
بگوییــم جــز تکــرار حالــم خــوب اســت، حالــت چطــور اســت؟ در میــان احــوال 

پرســی از او پرســیدم: 
- حال عمو خوب است؟ 

مــا عمویــی جــز رحمــان نداشــتیم. در میــان جمعیــت او را ندیــده بــودم. همســرم 
ــری در  ــت، تغیی ــر نیس ــان دیگ ــود رحم ــه ب ــر گفت ــم اگ ــکان داد. نمی دان ــری ت س
ــه ســرعت  ــات ب ــه. مالق ــا ن ــت روحــی و در نتیجــه تصمیمــم می گذاشــت ی وضعی
تمــام شــد. لحظــه ای مجــال بــود کــه یکدیگــر را در آغــوش بکشــیم. همســرم در 

گوشــم گفــت: 
- افسر ها... اعدام... 

ــتم. در  ــدان برگش ــه زن ــده، ب ــر و رو ش ــاًل زی ــه کام ــیرینی ک ــه ش ــک جعب ــا ی  ب
ــه  ــی را ب ــر از اعضــای ســازمان مخف ــدام 10 نف ــر اع ــان خب ــچ کن ــچ پ ــا پ راه بچه ه
هــم می گفتنــد. زیــر هشــت متوجــه می شــوم امیــر کنــار مــن اســت. حــال زنــش را 
می پرســم. و او می گویــد نوشــابه را دیــده و خیلــی خوشــحال شــده اســت. مــا را از 
ــد  ــرا می خواهن ــد، م ــی بع ــتند. کم ــلول هایمان می فرس ــه س ــد و ب ــدا می کنن ــم ج ه
ــه  ــرادر داود، گــپ دوســتانه مــن و امیــر را شــنیده و ب ــد. ب ــه زیــر هشــت می برن و ب
ــب آوری دارد و  ــت رع ــدای کلف ــه ص ــت. او ک ــزارش داده اس ــی گ ــرادر مجتب ب

ــد:  ــت، می پرس ــوده اس ــوری ب ــژه کیان ــوی وی ــنوم بازج ــا می ش بعد ه
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- با گفتن نوشابه چه رمزی رد و بدل کردید؟ 
ــتان  ــن دوس ــک آیی ــا نی ــت. ب ــن اس ــر م ــم همس ــابه اس ــم نوش ــح می ده توضی
نزدیــک هســتیم و حــال همســرانمان را پرســیده ایم. وقتــی بــه ســلول برمــی گــردم، 
ــط  ــد و او فق ــه بودن ــادرش را نیافت ــد. م ــک می آی ــر اش ــمان پ ــا چش ــم ب ــعود ه مس
ناظــر مالقــات بــود و تمــام مــدت گریســته بــود. مــرد فلــزی قلبــی از ابریشــم داشــت. 
یکــی دو روز مانــده بــه عیــد او را می برنــد. وقــت رفتــن تنهــا حولــه اش را بــه مــن 

می گویــد:  و  می دهــد 
- اگــر روزی مــادرم را پیــدا کــردی ایــن حولــه را بــه او بــده و بگــو تــا آخــر بــه 

یــادش بــودم... 
ــدام  ــرای اع ــم ب ــان می کنی ــی رود. گم ــیم و اوم ــوش می کش ــر را در آغ همدیگ
می برنــدش. تــا ســاعتی کنــار ســلول چمباتمــه می زنــم، لحظــه اعــدام "مســعود فلــز" 

ــزم..  ــم و آهســته اشــک می ری را مجســم می کن
 *

بــاز تنهــا می شــوم. غیــر از نگهبان هــا کســی را نمی بینــم. ماهــی یــک بــار صــدای 
ــان بعــد از  ــدوه بی پای ــه ان ــرای تلفــن ب ــن ب ــم را می شــنوم. هــر بارهــم شــوق رفت زن
ــا  ــردم و روز ه ــر می گ ــمس ب ــی از ش ــماره غزل ــا ش ــود. ب ــم می ش ــو خت گفت و گ
ــای خــارج  ــه و از دنی ــق قرنطین ــه طــور مطل ــم. ب ــم و حفظــش می کن ــا آن می گری ب
جدایــم. یــک بــار وقتــی مــا را بــرای خریــدن هندوانــه بــه کنارحیــاط حــوض آبــی 
صــدا می زنندووقتیمــی فهمندپــول نــدارم؛ بــرم می گرداننــد، محمــد پورهرمــزان را 
ــگان  ــش لن ــر بغل ــی زی ــه بزرگ ــد و هندوان ــم می کن ــم بندش را محک ــم. چش می بین

مــی رود. همیــن و همیــن. 
قــرآن را چنــد بــار می خوانــم. نهــج البالغــه را دوره می کنــم و در پایــان گشــت 
ــه شــمس و حافــظ برمــی گــردم. دیگــر خــوب  ــن حقیقــت ب ــرای یافت و گــذارم ب
می دانــم کــه راه رفتــه بــرای مــن بیهــوده بــود. مــن از جنــس شــعر بــودم، نــه از تبــار 

ــم.  ــاز می یاب ــازم و در شــعر ب سیاســت. در سیاســت خــود را می ب
*

روزنامــه نــدارم. امــا اخبــار ســاعت 2 بعــد از ظهــر پخــش می شــود. زندگــی خــود 
ــه  ــر می شــوم: "ب ــم خــود مصمم ت ــر تصمی ــرور کــرده ام و هــر روز ب ــار م را هــزار ب
ــر  ــت. اگ ــرون از سیاس ــتقل و بی ــم. مس ــده می مان ــی زن ــه کس ــزدن ب ــه ن ــرط لطم ش
فرصتــی باشــد بایــد فقــط بنویســم و کارهــای ناتمامــم را تمــام کنــم." بعــد دچــار 
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هیجــان می شــوم. احســاس می کنــم زمــان رو بــه پایــان اســت و انــرژی و خالقیتــم 
ــم. آرزو  ــوار می زن ــه در و دی ــد. خــودم را ب ــه شــور می افت ــم ب ــی رود. دل ــاد م ــر ب ب

می کنــم زود تــر بــه دادگاه بــروم. یــا کارم تمــام شــود، یــا راهــی بــه فــردا بیابــم. 
* 

چــوب خــط روی دیــوار ســلولم، بغبغــوی کبوتر هــا، نســیم بهــار و هــوای خــوش 
ــوروز میهمــان شــمایم  ــن ن ــرای دومی ــد می دهــد. ب ــر از رســیدن عی هواخــوری خب
بــرادر حمیــد. نــوروز ســال 13۶3 را در ایــن بیــم و امیــد بــه تنهایــی جشــن می گیــرم. 
بــرگ ســبزی دارم از ســیبی و یــک ســیب و ســنجاق و ســیم، ســین دیگــری را از تــه 
ــم و  ــین می چین ــت س ــم. هف ــا س می نویس ــون را ب ــم و صاب ــور می کن ــیگاری ج س
پایــش می نشــینم. در لحظــه ای کــه گمــان می بــرم ســال نــو شــده، تصویــر خیالــی 

ــم.  ــم و آرام آرام می گری ــی می زن ــظ تفال ــم و از حاف ــم را می بوس زن
ــرادر رســولی اســت. می خواهــد لیســت کتاب هــا  ــاز می شــود. ب کمــی بعــد در ب

را بنویســم و خــودش در درگاه می نشــیند. خیلــی آهســته حــرف می زنــد: 
- از روز مالقــات شــما حالــم خــراب اســت. بــه مــا گفتــه بودنــد زن هــای 
کمونیســت ها همــه خرابنــد، خانــواده معنایــی نــدارد و همــه بــا هــم ارتبــاط دارنــد. 
ــه  ــق ب ــور و عش ــه ش ــن هم ــم. ای ــده بودی ــج ش ــا گی ــی از م ــات خیل ــا روز مالق ام

ــم....  ــده بودی ــاال ندی ــا ح ــواده را ت خان
ــه همســرم می گویــم و زندگــی کوچکمــان. لیســت را   و مــن از عشــق خــودم ب

می گیــرد و می پرســد: 
- چیزی می خواهی.... من دارم از اینجا و سپاه می روم... 

می گویم: 
- اگر بشود یک دیکشنری.... 

می گوید: 
-سعی می کنم.... 

ــزد. دســت می دهیــم و دیــده بوســی می کنیــم. چنــد روز بعــد، وقتــی  برمــی خی
از دستشــویی برمــی گــردم، یــک دیکشــنری کوچــک کــف ســلول اســت. بــرادر 
رســولی را هــم دیگرنمــی بینــم، امــا تصویــرش هنــوز جلــو چشــمانم زنــده اســت. 

*
ســال 13۶3 مــی رود و مــی رود. زندگــی   همــان اســت. فقــط دیکشــنری به بســاطم 
اضافــه شــده اســت. از روی آن لغــات را حفــظ می کنــم. اواخــر تابســتان بــه مــن در 
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اویــن مالقاتــی می دهنــد. وقتــی ســوار اتوموبیلــم می کننــد، می فهمــم چنــد نفریــم. 
استیشــن مــا را می بــرد، جائــی می ایســتد. هــوا ســخت گــرم اســت. بــا هــم پــچ پــچ 
می کنیــم. هیــچ کــدام را نمی شناســم. شرشــر عــرق می ریــزم و بــه خــود می پیچــم. 
ســر انجــام در اتوموبیــل بــاز می شــود و بــرادر داود پاســدار همــراه مــا، می گویــد: 

- چشــم بند هایتان را برداریــد. کنــار خیابــان بنشــینید. آفتــاب بخوریــد تــا کمــک 
بیایــد. کمتریــن تــکان یعنــی گلولــه تــوی مغز... 

عینکــم را می زنــم. جلــوی ســینمای شــهر قصه ایــم. بــا دمپایــی و لباس هــای آبــی 
ــدارد.  ــی ن ــت عین ــم واقعی ــه برای ــنیم. لحظ ــوار می نش ــار دی ــم و کن ــدان می روی زن
انــگار ناگهــان وارد پــرده ســینما شــده و در حاشــیه فیلمــی زندگــی خود م نشســته ام. 
ســال ها بعــد همیــن حــس در غربــت بــه ســراغم می آیــد و دیگــر   رهایــم نمی کنــد. 
ــد.  ــا نمی کنن ــه م ــم ب ــگاه ه ــی ن ــد و حت ــردم می گذرن ــود. م ــن می ش ــی از م بخش
ــه  ــم. ب ــن می روی ــاه در اوی ــداری کوت ــه دی ســرانجام اتومبیــل کمکــی می رســد و ب
دومیــن مالقاتــم در طــول دو ســال دیــر رســیده ایم و شــروع نشــده تمــام می شــود. 
بــا تصویــر چشــمان مظلــوم و طنیــن صــدای دالور زنــم بــه ســلول 15 برمــی گــردم. 
درســت روز آخــر پاییــز، نگهبانــی می آیــد و می گویــد: " کلیــه وســایل... "ایــن 

دوکلمــه خیلــی معنــا دارد: انتقــال، آزادی، اعــدام.... 
کلیــه وســایلم یــک کیســه نایلونــی کوچــک بیشــتر نیســت. بــر مــی دارم. 
ــد از ۶25  ــت بع ــرد. درس ــم می گی ــوم. دل ــره می ش ــوار خی ــه در و دی ــینم. ب می نش
ــن  ــی از طوالنی تری ــا یک ــن ی ــاید طوالنی تری ــم. ش ــرون می آی ــرادی بی روز از انف
انفرادی هــا در جمهــوری اســالمی. چنــان بــا ســلول 15 اخــت شــده ام کــه رفتــن از 

آن دلتنگــم می کنــد. بــا خــودم می گویــم: 
 -آدم به گورش هم عادت می کند. 

*
دنبــال نگهبــان از پله هــا بــاال مــی روم. در طبقــه دوم پــرده ای را کنــار می زنــد و مرا 
بــه داخــل می فرســتد. چنــد نفــر منتظــر نــد تــا ببیننــد تــازه وارد کیســت؟ چشــم بندم 
را بــر مــی دارم "یوســف" اســت و "کریــم" و "فرشــاد" وهمــه از بچه هــای دفتــر و از 
نزدیک تریــن دوســتانم بــا جــواد دانشــیارعضو مشــاور کمیتــه مرکــزی واز افســران 
قیــام خراســان. ســه نفــر دیگــر حزبــی نیســتند. همدیگــر را در آغــوش می گیریــم. 
گریــه و خنــده. در عمومــی 107 هســتم. دستشــویی و حمــام مســتقل دارد. راحــت و 
نســبتاً بــزرگ و آفتابگیــر اســت. درش بــه دایــره بــاز می شــود و بــه جــای در آهنــی 
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پــرده ای از پتــو دارد. همــه بچــه هــا- بــه غیــر از دانشــیار- ســخت شــکنجه شــده اند. 
ــد. از  ــا، آن را پذیرفته ان ــب کودت ــد و در ش ــی کرده ان ــه جاسوس ــراف ب ــه اعت هم
ــه اویــن از اواخــر ســال ۶2 آغــاز شــده  ــردن بچه هــا ب گفته هــای آن هــا می فهمــم ب
اســت. آن هــا راهــم همــراه زیــادی بــه ایــن اتــاق بــزرگ آورده انــد کــه اســمش را 
"بنــد" گذاشــته اند. بقیــه رابــه ترتیــب برده انــد و آن هــا هــم منتظرنــد. دیــوار پوشــیده 
اســت از شــعارهای بــزرگ "مــرگ بــر شــوروی" و "مــرگ بــر کیانــوری" و همــه 

کار "فرشــاد". در اولیــن تلفــن بــه همســرش گفتــه بــود: 
- به کوری چشم کیانوری برایم یک جا نماز سه متری بیاور... 

بعد هــا، وقتــی در روزهــای قتــل عــام صدایــش می زننــد، بــا بچه هــا خداحافظــی 
ــد  ــد. بای ــم کنن ــا اعدام ــا حتم ــم ت ــواب می ده ــوری ج ــد: "ط ــد و می گوی می کن
ــه  ــا خونــم ضعفــم راپــاک کنــم." ایــن چریــک فدائــی کــه از خانه هــای تیمــی ب ب
ــه وعــده اش عمــل کــرد. هرگــز خنده هــای شــیرین او را از  ــود، ب حــزب پیوســته ب

ــرم.  ــاد نمی ب ی
*

 بنــد تلویزیــون و روزنامــه هــم دارد. بعــد از یــک ســال و نیــم، چشــمم بــه تصاویر 
ــم کاغــذ روزنامــه را لمــس کنــم. جنــگ ایــران  رنگــی روشــن می شــود و می توان
و عــراق در اوج و همــه چیــز در قبضــه تبلیغــات اســت. نمازمــا گویا تریــن صحنــه 
ــه  دهشــت دهــه وحشــت بــزرگ اســت. همــه مــا وضــوء می گیریــم. " یوســف"  ب
ــتش  ــا پش ــتد و م ــت می ایس ــه امام ــد، ب ــن در آن بن ــش از م ــه پی ــم رواج گرفت رس
ــپ و  ــف چ ــای مختل ــود از بچه ه ــر ب ــد پ ــن بن ــدن م ــل از آم ــم. قب ــف می بندی ص
بیشــترتوده ای های دســتگیر شــده در ضربــه دوم. همــه آن هــا پشــت ســر " یوســف"  
نمــاز گذاشــته اند. حــاال مــا ئیــم کادرهــای حزبــی. ایــن بچه هــا زندان هــای 
طوالنــی زمــان شــاه را پشــت ســر گــذ اشــته اند، در هواپیماربایــی دســت داشــته اند، 
در خانه هــای مخفــی زیســته و مســلحانه جنگیده انــد و حــاال همــه شکســته در زیــر 
ــه کســی  ــد. کســی ب ــاور ش ندارن ــاز ایســتاده اند کــه ب ــه نم ــی را ب شــکنجه، خدای
ــم  ــران ه ــذرد، در دیگ ــن می گ ــه در م ــر چ ــت. ه ــازی نیس ــد. نی ــی نمی گوی کالم
ــان "  ــر لب ــاری ب ــیطنت ب ــد ش ــی لبخن ــجده های طوالن ــت س ــت. گاه وق ــاری اس ج

ــد:  ــی آورم. می گوی ــادش م ــده رابی ــم. در آزادی، آن خن ــم"  می بین کری
- آره، خنــده ام می گرفــت.. می دیــدم از تــرس ماتحتمــان در برابــر خداونــد 

ــم.  ــل کرده ای ــان قنب من
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ــوز بیشــتر  ــچ کــدام هن ــان می شــویم.   همــان کــه هســتیم. هی بعــد از نمــاز خودم
از چهــل ســال نداریــم. خنــده و شــیطنت جوانــی می آیــد و گاه صــدای قهقهــه مــا 
ــوز  ــچ کــس هن ــم. هی ــم و نمی دانی ــه کجــا می روی ــم ب ــد. می دانی ــر می کن ــوا را پ ه
ــه  ــم وهم ــون کرده ای ــای گوناگ ــه دروغ اعتراف ه ــه ب ــت. هم ــه اس ــه دادگاه نرفت ب
جاســوس کا. گ. ب. بوده ایــم. تنهــا مــن افتخــار جاسوســی ک گ ب، اینتلیجنــت 

ســرویس و ســاواک را باهــم دارم. 
بایــد از جنــس بازجــو باشــی کــه ســالهای بعــد، خیلــی بعــد، زیرآفتــاب آزادی 
ــاوت  ــه قض ــکنجه گاه را ب ــان ش ــن قربانی ــذاری و ای ــر بگ ــر س ــی ب ــبکاله قهرمان ش

بنشــینی. 
*

ــرد. ۴8 ســاعت  ــش نمی ب ــرد و دیگــر خواب ــب می گی ــش قل ــم"  طپ روزی " کری
ــرادر  ــم و " ب ــدارد. در می زنی ــه صــورت ن ــگ ب ــا راه مــی رود. رن نشســته اســت و ی
حیــدری"  می آیــد. ماجــرای بی خوابــی اورا می شــنود. می خنــدد و می پرســد: 

- می خواهی ۴8 ساعت بخوابی؟ 
 " کریــم"  جــواب مثبــت می دهــد. بــرادر حیــدری آمپولــی بــه او می زنــد. 
هنــوز پایــش را از بنــد بیــرون نگذاشــته " کریــم"  دراز بــه دراز می افتــد و صــدای 
خروپفــش بــه هــوا مــی رود. هــر کارش می کنیــم بیــدار نمی شــود. گمــان می بریــم 
ــد  ــوره می کش ــرس تن ــل خ ــا مث ــت. ام ــرده اس ــنکوپ ک ــوده و س ــاال ب دوز دارو ب
ــد. دفعــه بعــد، وقتــی  ــا زمــی کن ــزورآب سردچشــم ب ــد. ســرانجام ب و غلــت می زن
بــرادر حیــدری بــرای امــور پزشــکی بــه بنــد می آیــد، از او خواهیــم بــه مــا هــم از   

ــد:  ــان می گوی ــده کن ــم. خن ــا بخوابی ــد ت ــم بزن ــا دوز ک ــا ب ــان آمپول ه هم
- آن آمپول آب مقطر بود... 

ــه ۴8  ــک ب ــن نزدی ــر تلقی ــر اث ــه ب ــم ک ــم"  می خندی ــه " کری ــا ب ــا مدت ه ــا ت و م
ســاعت یــک نفــس خوابیــده اســت. کمیتــه مشــترک را بــه ســرعت خالــی می کننــد 
ــر  ــرعت س ــه س ــد 107 ب ــوش بن ــام خ ــد. ای ــل می رس ــه حداق ــدان ب ــک زن و ترافی
ــه  ــران و دیوان ــزب رنجب ــوادار ح ــه ه ــد ک ــی را می برن ــده کامیون ــد. اول رانن می آی
تیــم پرســپولیس بــود. دعــوای قرمز-آبــی او بــا " کریــم"  ســبب نشــاط همیشــگی مــا 
می شــد. بعــد نوبــت جــواد دانشــیار می رســد. پیرمــرد مــدام راه می رفــت و دنبــال " 
گــوش ملــی"  بــود تــا بــه 50 ســال خاطــره اش گــوش بدهــد و بعــد برایــش نامــه ای 
ــد. وقــت رفتــن همدیگــر  ــه را می برن ــه بازجویــش بنویســد. بعــد هــم بقی خطــاب ب
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را در آغــوش می کشــیم، می بوســیم، می بوئیــم، می گرییــم و وعــده دیــدار در 
ــه قیامــت  ــی ب ــان آرمان ــا بیشــتر آن جوان ــم دیــدار ب بیــرون رامــی گذاریــم. نمی دان
خواهــد افتــاد و یادشــان همیشــه قلــب مــرا خواهــد ســوزاند. از آن بنــد بــرای مــن 
ــرده و  ــت ک ــارت درس ــا مه ــا ب ــه بچه ه ــد ک ــی مان ــی یادگارم ــاک مقوای ــک س ی
ــد روز  ــم و " کریــم". بعــد از چن ــد. مــن می مان ــخ دســته ای هــم بافته ان ــا ن برایــش ب
مــا را بــه ســلول 9 بنــد 5 می برنــد،   همــان جــا کــه در روزگار شــاه بــا آقــای کروبــی 
ــر  ــا از بچه هــای چــپ. امی شــپش می کشــتیم. شــاهرخ در ایــن اتــاق اســت و ســه ت
ــا اینترنــت  معینــی از حــزب رنجبــران. هنــگام نوشــتن ایــن کتــاب همســرش مــرا ب
ــش  ــرم اســم کامل ــم. اجــازه می گی ــا خــودش حــرف می زن ــد ب ــد و بع ــدا می کن پی
را بیــاورم. " کاظــم"  و " ناصــر"  از ســازمان فدائیــان اکثریــت هــم در ایــن اتاقنــد. 
ــم  ــد. فکــر می کنی ــم"  را صــدا می کنن ــده، یــک روز " کری ــد مان ــه عی ــد روز ب چن
آزاد می شــود. کلــی پیــام و پســغام بــرای همســرم می دهــم. او قــول می دهــد 
ــه  ــاره ب ــم، او را دوب ــا می فهم ــم. بعد ه ــن بیای ــا م ــد ت ــداری کن ــواده ام نگه از خان

ــد.  ــرادی برده ان انف
و درســت غــروب آخریــن روز اســفند، بقیــه مــا را بــه غیــر از " شــاهرخ"  بــه بنــد 
ــر  ــاق دو نف ــت. در ات ــته اس ــا در بس ــون دارد، ام ــاق تلویزی ــد. ات ــلول 9 می برن 1 س
دیگــر هــم هســتند: " دکترمحمــد رضــا... "  از هــواداران اکثریــت و فرامــرز وزیــری 
ــوروز بعــد از دســتگیری اســت کــه در جمــع  ــن ن ــران. اولی ــه رنجب ســردبیر روزنام
می گذرانــم. امیــر کــه هــم موســیقی دان اســت، هــم آچــار فرانســه، آوازخوانــان از   

ــد.  همــان خــرده ریزه هــای موجــود بســاط هفــت ســین جــور می کن
و   همان شب دکتر می گوید: " حیدر مهرگان را کشته اند. "

 بــاور نمی کنــم. چطــور مــن خبــر نــدارم؟ بعد هــا می فهمــم زنــم بــرای اینکــه در 
روحیــه مــن تاثیــر منفــی نگــذارد، از مــن پنهــان کــرده اســت. امــا دیگــران می داننــد. 
دکتــر می گویــد حتــی بــه مراســم نیمــه مخفــی یادبــود او هــم رفتــه اســت. بازهــم 
ــده  ــی را برگزی ــه و تیزاب ــتم او راه روزب ــه می دانس ــد همیش ــر چن ــم، ه ــاور نمی کن ب
ــا خــون نوشــته اند"  او جایگاهــی  ــی کــه می گفــت " تاریخــش را ب اســت. در حزب
ــه  ــن جلس ــنوم او در آخری ــی می ش ــا، وقت ــت. بعد ه ــس نمی جس ــهیدی قدی ــز ش ج
ــو کــرده اســت،  ــه اول، خــروج از کشــور را وت ــده از ضرب ــه مرکــزی باقیمان کمیت
ــه ۶۴  ــوروز کــه ســال ۶3 جــای خــودرا ب ــن رحمــان در آن ن ــر رفت باورکــردم. خب
مــی داد، بــرای مــن بــه معنــای پایــان حــزب اســت. حــزب مــن رحمــان هاتفــی نــام 
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ــود کــه دیگــر نبــود.  داشــت و حــاال ســال ها ب
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دوران کمیته مشترک به پایان رسید و برادر حمید گرامی 
با اجازه شما دارم به اوین می روم. اوایل تیرماه ١٣٦٤ 
است .. بعد از ٨56 روز از خدمت تان مرخص می شوم. 
مستحضرید که از این مدت بیشترش را در انفرادی بوده 

ام.
و  است  جانسوز  فراق  این  شرح  چهارم  و  بیست  نامه 

بازنویسی نهائی آن به روز جمعه 15 بهمن 1389.
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ــه وســایل"   ــاد " کلی ــرق و ب ــه ســرعت ب ــد. ب 1۴ خــرداد 13۶۴ صدایمــان می کنن
ــه راه  ــد. بالفاصل ــوس می کنن ــی ب ــد و ســوار مین ــا را می برن می شــویم. دوان دوان م

ــد:  ــتور می دهن ــد دس ــی بع ــت. مدت ــته اس ــم هایمان بس ــد. چش می افت
- چشم بند ها را بردارید و در جیب هایتان بگذارید... 

همیــن کار را کردیــم و چشــممان بــه خیابان هــای تهــران افتــاد. زندگــی جریــان 
داشــت. کســی بــه ایــن مینــی بــوس پــر از آبــی پــوش کــه توســط پاســدار ها مراقبــت 
ــد از  ــردم بع ــادی و م ــی ع ــا، زندگ ــدار از خیابان ه ــرد. دی ــی نمی ک ــد، توجه می ش
زندگــی طوالنــی در ســلول، ســخت لــذت بخــش بــود. بــه جانــب کوه هــای شــمال 
شــهر می رفتیــم و معلــوم بــود روانــه اویــن هســتیم. وقتــی از کوچــه منتهــی بــه اویــن 

ســرازیر شــدیم و بــه " پیــچ توبــه"  رســیدیم، دســتور دادنــد: 
- چشم بند ها را بزنید... 

تحویــل وتحــول تــا شــب طــول می کشــد. مــا را بــه یکــی از اتاقهــای " 
آسایشــگاه"  می فرســتند. درســت در انتهــای " ال"  ســمت راســت. ایــن ســاختمان را 
اســداله الجــوردی بــه اویــن اضافــه کــرده اســت. ســلولهای معــروف بــه " انفــرادی 
ــد  ــوئی دارن ــت و دستش ــلول ها توال ــن س ــتند. ای ــگاه"  هس ــرائیلی"  در " آسایش اس
ــک ســمت "  ــد. ی ــرون می آورن ــام ازآن بی ــی وحم ــرای بازجوئ ــط ب ــی رافق وزندان
ــه "  ــای شــکنجه راه دارد و ســمت دیگــرش ب ــا قه ــتانی و ات ــه دادس ــگاه"  ب آسایش

ــگاه".  آموزش
 همــان هــم ســلولی های کمیتــه مشــترک هســتیم، غیــر از دکتــر و فرامــرز وزیری؛ 
در عــوض دو نفــر از بچه هــای چــپ بــه مــا اضافــه شــده اند. پســر جوانــی از حــزب 
رنجبــران. او در پــره ســر – نزدیــک آســتارا- مغــازه نجــاری داشــت. جــوان شــمالی 
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دیگــری هســت. مرتــب می گویــد: 
- حرف هایــم را نــزده ام. احســاس گنــاه می کنــم.... می خواهــم بازجویــم را 

ــم...  ببین
بــا " کاظــم"  اســمش را گذاشــته ایم " ســیلی چمــپ"  کــه   همــان کلــه پــوک بــه 
ــان انگلیســی باشــد. می کوشــیم تاباحــرف هــای غیــر نســتقیم منصرفــش کنیــم.  زب
ــا روزی  ــه نگهبان هــا می دهــد، ت ــه می نویســد و ب ــدر نام ــدارد. آن ق ــده ای ن ــا فای ام
ــرد و  ــالب بگی ــی ق ــر یک ــد. اگ ــاب می تاب ــلول آفت ــره بلندس ــد. از پنج او را می برن
ــاعت  ــد. س ــوه را دی ــی و ک ــگاه مل ــود دانش ــرود، می ش ــش ب ــری روی دوش دیگ
ــم. غــذای نفــرت  ــار حمــام داری ــک ب ــه ای ی ــد. هفت ــگ می زن ــب زن دانشــگاه مرت

ــد.  ــلول می دهن ــر س ــه زی آور را از دریچ
*

ــه بازپرســی می برنــد. سیســتم اویــن کامــاًل  بعــد از چنــد روز تــک تــک مــا را ب
ــب  ــد و اغل ــپاه بودن ــو س ــه عض ــان کمیت ــرق دارد. بازجوی ــترک ف ــه مش ــا کمیت ب
ــا دیدگاهــی ایدئولوژیــک. نگهبان هــا هــم از اقشــار مذهبــی و  جــوان و دانشــجو ب
ــی  ــردان ســنتی مذهب ــا از پیرم ــن آن ه ــن شــهرهای کوچــک و روســتا ها. در بی پایی
ــای  ــود.  بازپرس ه ــم ب ــار ه ــان و معم ــی چوپ ــاورز حت ــر و کش ــان کارگ ــا جوان ت
اویــن کــه عمومــاً   همــان بازجو هــا هســتند، بســیار خشــن اند و اغلــب ظاهــر و رفتــار 
الت هــا را دارنــد. دوران الجــوردی تــازه تمــام شــده و اویــن عمــال در اختیــار حــاج 
ــاد آورده بــودش و او هــم الت هــا و  مجیــد حلوایــی اســت. الجــوردی از نظــام آب
ــر نظــر" قاضــی  ــاش کمیته هــا را درمصــادر مختلــف نشــانده اســت. قضــات زی اوب
ــد ازآزادی  ــل می کنند.بع ــه را کام ــری - مجموع ــان- حســینعلی نی القضــات" آ زم
ــنامه  ــا شناس ــی ب ــه طالبان ــی آمده اند:اندیش ــه حقان ــات از مدرس ــه قض ــم ک می فهم

ایرانــی. 
*

 روزی مــرا بــرای بازپرســی می برنــد. راهرو هــا پــر اســت. پســر جوانــی را 
ــری  ــد. دخت ــام می زدن ــونت تم ــا خش ــد ب ــع آورده ان ــان موق ــت   هم ــوم اس ــه معل ک
می گریــد. در اتــاق بازپرســی یکــه الت خیلــی گنــده ای بــه زحمــت از روی صندلی 
بلنــد می شــود و چنــد پرســش را جلویــم می گــذارد.   همــان حرف هــای بازجویــی 
اســت، حــاال روی کاغــذ ســر بــرگ دار و بــا ظاهــر قانونــی. جــواب هارامی نویســم. 

ــد. می نویســم:  ــح می خواه ــو مســکو توضی ــا رادی ــه ب ــاره مصاحب درب
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- این طور مصاحبه ای نداشته ام. 
دســت خــط کیانــوری را نشــانم می دهــد. طبــق نوشــته او بــا رادیو مســکو مصاحبه 
ــه  ــه شــوروی، ب ــو مســکو در ســفر اول ب ــدار از رادی ــد در دی ــادم می آی کــرده ام. ی
ــه او یادداشــتی  ــود و ن ــه ضبطــی در کار ب ــا ن پرســش های کســی جــواب داده ام. ام
برداشــت. فکــر می کنــم شــاید ایــن مصاحبــه بــه ســبک روســی بــوده اســت. همیــن 
ــرویس و کا.  ــت س ــت در اینتلیجن ــاره عضوی ــش ها درب ــم.آخرین پرس را می نویس
ــه  ــود. ب ــل می ش ــده تکمی ــرا پرون ــم. ظاه ــا را رد می کن ــه این ه ــت. هم گ. ب اس

ــر می گــردم.  ســلول ب
چنــد روز بعــد " کلیــه وســایل"  می شــوم. بچه هــا را در آغــوش می کشــم و 
ــم.  ــه " آموزشــگاه"  می روی ــم و ب ــار اســتخرمی گذری ــان از کن ــا نگهب می بوســم. ب
اینجــا ســاختمان اداری زنــدان اویــن در زمــان شــاه بــوده اســت. اســداله الجــوردی 
تغییــر کاربریــش داده و بــه زنــدان عمومــی تبدیلــش کــرده اســت. اتاق هــای 

ــاز.  ــی در ب ــای عموم ــا اتاق ه ــد ب ــش بن ــته دارد و ش ــی دربس عموم
ــزب  ــری ح ــی از رهب ــد. بخش ــته می برن ــای دربس ــی از اتاق ه ــه یک ــرا ب ــدا م  ابت
ــداد و کاغــذ  ــد، از م ــز محرومن ــد. از همــه چی ــن اتاق ان و کادرهــای " یــک" در ای
ــروف  ــرار مع ــه ف ــهربانی ک ــر ش ــد زاده، افس ــت محم ــالح. رفع ــیله اص ــه تاوس گرفت
رهبــران حــزب را در دهــه بیســت ســازمان داد، شــبانه روز دشــنام می دهــد. او 
تنهــا کســی بــود در رهبــری کــه بــا سیاســت اتحــاد- انتقــاد حــزب شــدیدا مخالــف 
بــود. حــاال همــه حــر ف هایــش درســت در آمــده اســت. مرتــب از جلســه ای یــاد 
می کنــد کــه بــه سیاســت حــزب شــدیدا حملــه کــرده و رحمــان هاتفــی جوابــش را 

ــد:  ــدام می گوی ــت. م داده اس
- خودش قربانی این سیاست غلط شد، حاال هم نوبت ماست... 

فضــای ایــن اتــاق دربســته، نقــش اساســی د رتحــول ذهنــی مــن بــازی می کنــد. 
ــر از  ــد، هیچکــدام کمت ــر مانن ــاق کوچــک قب ــن ات هشــت مردجــا داده شــده د رای
شــصت ســال ندارنــد. همــه عمــر خــودرا وقــف مبــارزه بــرای پیــروزی سوسیالیســم 
کرده انــد. در  " بهشــت"  کشــورهای سوسیالســتی شــرافتمند و تنگدســت و بــه 
ــه را شــنیده ام:  ــن جمل ــا ای ــدان از بیشــتر آن ه ــرون از زن ــران زیســته اند. بی عشــق ای

- مردگان بودیم. انقالب و عشق ایران مارا زنده کرد... 
ــه جاسوســی  ــراف ب ــرا ی اعت ــی. همــه ب ــده دم ــه فروپاشــی شــوروی مان ــوز ب هن
بــرای شــوروی شــکنجه شــده اند. اکنــون زیــر ســایه مرگنــد. از آن سیاســت واحــد 
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ــان  ــی از دام ــوع روس ــم ن ــای سوسیالیس ــاس آموزه ه ــر اس ــا ب ــه گوی ــد ک نیرومن
ــه  ــراد تجزی ــه اف ــری ب ــری نیســت. رهب ــده شــده بود،خب ــژه زائی ــل شــرایط وی تحلی

ــت.  ــیده اس ــی سربرکش ــخصی و سیاس ــته از ش ــات گذش ــده و اختالف ش
چــه خــوب .زود مــرا از ایــن اتــاق می برنــد. پله هــا را بــاال می رویــم. " آموزشــگاه"  
دو بلــوک اســت . هــر بلــوک ســه طبقــه داردو بایــن ترتیــب شــماره گــذاری شــده 
ــد  ــئول بن ــویم. مس ــگاه"  می ش ــج " آموزش ــد پن ــت:  1، 3، 5 و 2، ۴، ۶. واردبن اس
ــتد،  ــه می فرس ــاق قرنطین ــه ات ــق روال ب ــرد و طب ــل می گی ــه تحوی ــرا در کتابخان م
ــره  ــک تخــت ســه نف ــا ی ــاق تنه ــد دســت چــپ. ات ــای بن ــاق 2۴ در انته ــم ات گمان
ــرد و در  ــن می پ ــت پایی ــاالی تخ ــی از ب ــد قرق ــی مانن ــوم کس ــی ش ــا واردم دارد. ت
ــازمان  ــای س ــکده و از اعض ــای دانش ــت. از بچه ه ــرود"  اس ــرد. " ف ــم می گی آغوش
ــهر  ــی ش ــا در رجای ــن و بعد ه ــا در اوی ــناختیم، ام ــر را از دور می ش ــکار. همدیگ پی
ــن انســان های جهــان  ــرد کــه در آن یکــی از زیبا تری ــا شــکل می گی ــن م ــی بی رفاقت

ــد از دور....  ــم، هــر چن ــوز هــم   همــان دوســتی را داری را می شناســم. هن
ــن"  یکــی از  ــرادر از ســازمان مخفــی هســتند، " فرزی ــد 5 آموزشــگاه دو ب در بن
خبرنــگاران مــردم، "خلیــل"  یکــی از کادرهــای ســازمان شهرســتان ها.  بچــه هــای 
ــل  ــا مث ــد و اتاق ه ــئولیت بن ــد. مس ــم می کنن ــد مطلع ــو"  بن ــرعت از " ج ــزب بس ح
ــده از زمــان اســداله الجــوردی در قبضــه مجاهدیــن  ــر ســنت مان بیشــتر جاهــا در ب
اســت. " خلیــل"  کــه ســبیل هــای کلفــت معروفــش را زده ، خنــده خنــده می گویــد:

ــزارش  ــتی. گ ــراط هس ــل ص ــه ای، روی پ ــم نگرفت ــه ای و حک ــا دادگاه نرفت - ت
ــر دارد.. ــد در  رای دادگاه تاثی ــای بن ه

ــزارش  ــیبل"  گ ــی"  س ــه  روی کس ــن راه ک ــی خطرتری ــد ب ــا می گوین ــه ه بچ
نویســی نشود،شــرکت در مراســم مذهبــی اســت. بــرای همیــن همــه در آن بنــد نمــاز 
ــه  ــم و ب ــوء می گیری ــود. وض ــزار می ش ــل   برگ ــای کمی ــب ورودم دع می خوانند.ش
مراســم می رویــم. چراغ هــا خامــوش اســت. دعــا بــا صــدای بلنــد پخــش می شــود. 

ــان مراســم تــاب مــی آوردم.  ــا پای ــان زار می زننــد. ت زندانی
روز بعــد ریــش محصــول ناچــار اتــاق در بســته را می زنــم و آبخــور ســبیل هایم 
را می گیــرم. خــودم را بــه صــورت خــودم در مــی آوردم.. تــاروز آزادی بــه همیــن 
ــه  ــک روزه هم ــش ی ــه ری ــی ت ــم کــه حت ــم. ســخت مراقب شــکل و شــمایل می مان

نداشــته باشــم. هیــچ علتــی هــم نــدارد جــز تنفــرم از داشــتن ریــش.
گوشــه بنــد چمباتمــه زده ام بــه نظــاره دیگــران . " ذکریــا"  مســئول بنــد می آیــد 
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و کنــارم می نشــیند. او کوچک تریــن فرزنــد یکــی از خانواده هــای معــروف 
مجاهدیــن خلــق اســت. می گوینــد بــرادرش جزورهبــری ســازمان در عــراق اســت 
ــن  ــق دادن م ــور تطبی ــر مح ــی ب ــد و همگ ــن می کن ــوال از م ــد س ــا" چن . "  ذکری
ــنیده اند.  ــاره اش ش ــه درب ــن فاصل ــا در ای ــه حتم ــت ک ــدی اس ــنگ اس ــا آن هوش ب
مــی رود و تکلیــف مــن در بندروشــن می شــود.  توابیــن اداره کننــده بنــد حتمــا مــرا 
ــرم و  ــرار می گی ــودی"  ق ــر خ ــت " غی ــه در وضعی ــد ک ــع"  می کنن ــل موض " تحلی
بایکــوت می شــوم. تکلیفــم معلــوم اســت. دیگــر بــه مراســم مذهبــی نمــی روم، امــا 

ــم. ــاز می خوان نم
در اتــاق قرنطینــه چــون آخریــن نفــر ورودی ام، کنــار در بــه مــن می رســد. 
شــب ها در حیــاط می خوابیــم، جایــم کنــار باغچه هــای اللــه عباســی می افتــد. 
ــژه شــب های  ــه وی ــران اســت و ب ــک ته ــای نزدی ــن ییالق ه ــن یکــی از زیبا تری اوی
قشــنگی دارد. نســیم خنکــی از توچــال مــی وزد. آســمان غــرق در ســتاره ها و بــوی 
ــه عباســی ها. شــب ها، وقــت خــواب، ترجیــح می دهــم هــر چــه  ــده الل ــه کنن دیوان
ــش  ــان ها در قلب ــه انس ــت ک ــن بهش ــی ای ــروم و در زیبای ــم ب ــر پتوی ــه زی ــر ب زود ت

ــد، غــرق شــوم.  جهنمــی ســاخته بودن
*

ــار  ــک ب ــی ی ــم ماه ــم و می توانی ــات داری ــار مالق ــک ب ــه ی ــر دو هفت ــاال ه ح
نامــه ای در شــش خــط بنویســم. اولیــن نامــه را در روز 13۶۴/۴/2۴ نوشــته ام. همســرم 
ــد.  ــر می کن ــا منتش ــی دارد و بعد ه ــه م ــودش را نگ ــخ های خ ــن و پاس ــای م نامه ه
ــر  ــود:" همس ــاز می ش ــه آغ ــن جمل ــا ای ــد" ب ــق و از امی ــاب" از عش ــه کت ــن نام اولی

ــه نوشــتن هســت."  ــار فرصــت نام بســیار خوبم،ماهــی یــک ب
ــر در  ــم. س ــر"  در می آی ــینه " باق ــه س ــینه ب ــوری س ــا، در هواخ ــان روز ه در   هم
گریبــان قــدم می زنــد. فقــط یــک بــار او را در حــوزه حزبــی دیــده ام. بــا او دســت 
می دهــم و حالــش را می پرســم. می گویــد اشــتباه گرفتــه ام و مــرا بــه جــا نمــی آورد. 
ــم هایش از  ــم، چش ــانی می ده ــی نش ــد. وقت ــت می گوی ــاً راس ــم واقع ــر می کن فک
وحشــت گــرد می شــود. می گویــد: " چطــور مرا شــناختی، تــو فقــط یــک بــار مــرا 
دیــده ای؟"  بعــد دســتم را می گیــرد و بــه گوشــه ای می کشــد: " ببیــن. مــرا اتفاقــی 
ــرار  ــی دو روز ق ــن یک ــت. همی ــرده اس ــایی نک ــرا شناس ــس م ــچ ک ــد. هی گرفته ان
ــا آزاد می شــود.  ــا او آشــنایی نمی دهــم ت ــی رود. دیگــر ب اســت آزاد بشــوم. "  و م
هــرروز بیشــتر بــا " دانشــگاه اویــن"  آشــنا می شــوم. بازجو هــا کســانی را کــه هیــچ 
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اطالعــی از وضعشــان ندارنــد، مدتــی در بنــد عمومــی نگــه می دارنــد تــا شــاید یــک 
نفــر او را بشناســد و شــکار بــه دام بیفتــد. 

*
صبحــی، قبــل از بــاز شــدن هواخــوری در راهــروی بنــد قــدم می زنیــم. "ذکریــا" 
بــا فریــاد وارد می شــود. در یــک دســتش جعبــه شــیرینی دارد و فریــاد می کشــد: 

- امروز دو منافق به درک واصل شدند... 
ــد در    ــد می گوی ــد. پچپچه هــای بن ــا تقســیم می کن ــن م ــد هــم شــیرینی ها را بی بع
همــان لحظــه از زدن تیــر خــالص بــه دو نفــر از نزدیکانــش برگشــته اســت. بعضــی 
ــد  ــه دو مجاه ــد ب ــه می کنن ــده ای زمزم ــد. ع ــادرش بوده ان ــدر وم ــد پ ــی گوین هام

تیرخــالص زده اســت. 
*

ــم.  ــه جماعــت می خوانی ــا، نمــاز را معمــوالً ب ــه اتمــام اســت. ظهر ه خــرداد رو ب
پیشــنماز ســر نگهبانــی بــه نــام بــرادر شــریف اســت. او بــه روال نمــاز جماعــت در 
ــاره دالیــل  ــه طــور مفصــل درب فاصلــه دو نمــاز ســخنرانی می کنــد. هــر روز هــم ب
ــث  ــت و حدی ــی روای ــد. کل ــرف می زن ــیدن، ح ــتاده شاش ــا ایس ــالم ب ــت اس مخالف
هــم چاشــنی ســخنرانیش می کنــد. "ذکریــا" ودوســتانش ســخت مراقــب شاشــیدن 
ماهســتند و مرتــب بــرای حــاج شــریف خــوراک فراهــم می کننــد. ســالن 5 
کتابخانــه ای پــر از کتــاب هــم دارد: نوشــته های مرتضــی مطهــری، مفاتیــح الجنــان و 
کتاب هــای دعــا و اخــالق. تنهــا کتــاب خواندنیــش بینوایــان ویکتــور هوگــو اســت 
و چــون خواســتار زیــاد دارد، خوانــدن آن را زمــان بنــدی کــرده انــد. پیــش مســئول 

ــد.  ــن می رس ــه م ــه ب ــاعت در هفت ــم. دو س ــام می کن ــت ن ــه ثب کتابخان
*

عصــری نوبتــم می رســد. کتابخانــه مــی روم. بیشــتر بنــد در  خوابنــد. دارم کتــاب 
را شــاید بــرای بــار دهــم در زندگــی می خوانــم. مــرد بلنــد بــاالی رنــگ پریــده ای 
ــد همــه زندانی هــا پالســتیکی در دســت:  ــل همیشــه مرتــب ومانن وارد می شــود. مث
ــرق  ــد ب ــوم. مانن ــحال می ش ــش خوش ــت. از دیدن ــیر( اس ــی )جوانش ــه میزان ــرج ال ف
ــه ای  ــم گوش ــم و می خواه ــی می کن ــوال پرس ــام اح ــرام تم ــا احت ــرم، ب ــا می پ از ج
بنشــیند. مــی روم و مســئول بنــد را پیدامــی کنــم و بــه او خبــر آمــدن زندانــی تــازه 
ــار،  را می دهــم. از یــک ســال پیــش از دســتگیری جوانشــیر را ندیــده ام. آخریــن ب
ــا همســرم از دیــدم فیلمــی از ســینما شــهر فرنــگ بیــرون می آمدیــم رفیــق  وقتــی ب
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ــم ماجــرای ســوزاندن  ــم. فیل ــم ـ را دیدی ــن طــور خطــاب می کردی جــواد ـ او را ای
زنــی خواننــده در دوران انکیزیســیون را نشــان مــی داد. او هــم ماننــد مــا بشــدت متاثر 

بــود. بــه مــا گفــت: 
- با شما زن و شوهر کار دارم.... پیدایم کنید... 

 و حــاال در دوران انکیزیســیون جدیــد در یــک زندانیــم. بــه اشــاره مســئول بنــد 
بایــد از کتابخانــه بیــرون بــروم. کتــاب را می گــذارم و مــی روم. بیــرون بــردن کتــاب 
ممنــوع اســت. کمــی بعــد جوانشــیر از بنــد مــی رود. بــار دیگــر وقتــی می بینمــش، 

در کنــار باغچــه گل ســرخ، مــرگ را انتظــار می کشــد. 
*

 روزی دیگــر، آشــنایی قدیمــی وارد بنــد می شــود. جوانــی الغــر و ســخت بلنــد 
ــش را  ــعرهای زیبای ــمش، و ش ــان می شناس ــان کیه ــوریده. از زم ــاعری ش ــاال. ش ب
چــاپ کــرده ام: محمــد مالمیــر. او حــاال یــک چشــم نــدارد. می گوینــد در اتــاق در 
بســته دیوانه هــا بــا دســته جــارو چشــمش را کــور کرده انــد. جایــی در مــرز جنــون 

و نبــوغ اســت. در شــیراز بــه کتابفروشــی نویــد رفتــه و روز روشــن پرســیده بــود: 
- کتاب " مبارزه مسلحانه چگونه توده ای می شود"  را دارید؟ 

حاضــران یــخ زده انــد. خبــر بــه ازمابهتــران رســیده و محمــد را دســتگیر کرده انــد. 
ــن  ــرای یافت ــرای چــه می خواســت؟ ب ــاب معــروف چریکــی را ب او در ســال ۶2 کت
پاســخ ایــن ســوال در شــیراز تــا حــد مــرگ شــکنجه اش کــرده و حــاال بــه تهــران 
ــی رود. روزی  ــد و راه م ــعر می خوان ــد ش ــدای بلن ــا ص ــد ب ــش. در بن ــتاده بودن فرس
ــه  ــی علی ــق غرای ــی رود و نط ــاالی آن م ــذارد، ب ــش می گ ــر پای ــه ای را زی چهارپای
ــه  ــرد. ب ــن می ب ــاال و پایی ــش را ب ــد. صدای ــخن می گوی ــا س ــد. زیب ــوری می کن کیان
کیانــوری فحش هــای رکیــک می دهــد. بنــد دورش جمــع شــده اســت. مجاهدیــن 
ــی  ــد.  محمدوقت ــت می زنن ــش دس ــد و برای ــد می آین ــه وج ــواب ب ــر ت ــواب و غی ت
ــه  ــک هنرپیش ــد ی ــد، مانن ــد. بع ــکوت می کن ــان س ــد، ناگه ــخن می رس ــه اوج س ب

حرفــه ای فریــاد بــر مــی آورد: 
- اما با همه این ها گه کیانوری در دهان رجوی.... 

ــم  ــون ه ــاعر مجن ــر، ش ــد مالمی ــد و محم ــا می آین ــزد. نگهبان ه ــم ری ــه ه ــد ب بن
بایکــوت می شــود.

هــم اتاقــی دیگــری داریــم کــه بــا همــه متفــاوت اســت. ســخت متفرعــن و کامــال 
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ــک  ــت از ی ــکی اس ــد. پزش ــش می زنن ــر"  صدای ــای دکت ــه" آق ــه و هم ــدااز بقی ج
ــه دلیلــی کــه هیچکــس  ــه تازگــی از آمریــکا برگشــته و ب ــواده ثروتمنــد کــه ب خان
نمی دانــد دســتگیرش کــرده انــد و حــاال بعــد از چندمــاه معلــوم شــده اشــتباهی او 
را گرفتــه انــد و هــرآن انتظــار آزادی را می کشــد. در همیــن موقــع خبرمــی دهنــد 
کــه اســتخر آموزشــگاه بــرای اســتفاده آمــاده اســت. دوســاعت در روز را بــرای بنــد 
پنــج در نظــر گرفتــه انــد. مثــل هرســال، ابتــدا بایــد زندانیــان معاینــه پزشــکی شــوند 
کــه دراطــراف آلــت تناســلی و کشــاله رانشــان دچــار قــارچ زدگــی نباشــند کــه بــه 
دیگــران تســری پیــدا کنــد. نمی دانــم چــه کســی تصمیــم می گیردکــه ایــن وظیفــه 
ــی  ــای زندان ــه ه ــم. بچ ــی می کنی ــاق راخال ــا ات ــپارند. م ــر"  بس ــای دکت ــه " آق را ب
ــای  ــه " آق ــد. قیاف ــارش می گذارن ــودرا در اختی ــورت خ ــد و ع ــی می آین ــی یک یک
دکتــر"  دیدنــی اســت کــه بناچــار ایــن وظیفــه را در روزهــای پیــش ازآزادی انجــام 

می دهــد.
ــدا  ــا را ص ــی ه ــر قارچ ــری غی ــدارم. عص ــارچ ن ــه ق ــتم ک ــانی هس ــن جزوکس  م
ــی را  ــی یک ــم یک ــد  اس ــار در بن ــا"  کن ــم. " ذکری ــتخر بروی ــه اس ــه ب ــد ک می کنن
ــروی. "   ــی ب ــوی آب نمی توان ــد: " ت ــد، می گوی ــه می رس ــن  ک ــه م ــد. ب می نویس
چندنفــر دیگــر هــم ماننــد مــن از" گزینــش" رد شــده ایــم. بقیــه بچــه هــا باهیاهــو 
ــا  ــه ه ــمان و تپ ــه آس ــم و ب ــتخر دراز می کش ــار اس ــن کن ــد. م ــتخر می ریزن ــه اس ب

ــوم. ــنا می ش ــزاد" آش ــت. با"به ــیده اس ــارم دراز کش ــی کن ــرم. کس می نگ
ــلحانه  ــات مس ــورزاد"  در عملی ــد. " گ ــاق ۶ می برن ــه ات ــرا ب ــد م ــد روز بع  چن
ــاق  ــد اســت و هــم ریاســت ایــن ات مجاهدیــن دســتگیر شــده و حاالهــم معــاون بن
رابعهــده دارد. اســم اصلــی اش" علیرضا"اســت، اماقــد کوتــاه و قــوزش ســبب شــده 
اورا"  گــورزاد"  صــدا کنیــم .ظهــر و شــب بایــد ســر ســفره دعــا بخوانیم. " گــورزاد"  
ــد.  ــت می رس ــت لعن ــد نوب ــم. بع ــرار می کنی ــد تک ــدای بلن ــا ص ــا ب ــد و م می گوی
ــک  ــک ت ــود و ت ــروع می ش ــوروی ش ــکا و ش ــت. از آمری ــدی اس ــد بلن ــع بن ترجی
گروه هــای سیاســی را بــه القابــی زشــت می نامــد و مرگشــان را خواســتار می شــود. 
ــن  ــون په ــل تلویزی ــفره مقاب ــب ها، س ــاد برده ام.ش ــد را از ی ــع بن ــوس آن ترجی افس
می شــود. درســت درســاعت خبربایــد دور ســفره بنشــنیم و بــه خبــر گــوش بدهیــم. 
مــدام از پیــروزی رزمنــدگان ارتــش اســالم می گوینــد. مــا هــم بایــد بــه تبعیــت از 
" گورزاد"مشــت ها را گــره کنیــم وســه بــار اهلل اکبــر بگوئیــم. بعــد شــام می دهنــد. 
ــم. " گــورزاد" آن هــا  ــان را وســط ســفره جمــع کنی ــد کناره هــای ن بعــداز شــام بای
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را بیــن مــا تقســیم می کنــد و بایــد همانجــا بخوریــم. دور ریختــن خــرده نــان ماننــد 
ایســتاده شاشــیدن از معاصــی کبیــره اســت و بــرادر شــریف پاســدار مســئول بنــد از 
آن هــا نمی گــذرد. تــا شــبی از تلویزیــون فتــوای آیــت اهلل صانعــی پخــش می شــود. 
ــان  ــاره ن ــن کن ــت: دور ریخت ــن اس ــش ای ــود. فتوای ــدرت نب ــه ق ــان علی اودر آن زم

ــرد.  ــان می گی ــت نیســت. و ماجــرا پای معصی
 **

ــوب "  ــر دو مغض ــت. ه ــزاد"  اس ــد" به ــن می خواب ــار م ــه کن ــی ک ــا کس  از قض
گــورزاد" هســتیم. " بهــزاد"  سرنوشــت شــگفتی دارد. در ترکمــن صحــرا، تهــران و 
کردســتان جنگیــده و چنــد کامیــون ســپاه را بــه هــوا فرســتاده اســت. اســتاد انفجــار 
ــران خــارج  ــرد از ای ــم می گی ــی حلقــه محاصــره تنــگ می شــود، تصمی اســت. وقت
ــا  ــود را ب ــال ۶2 خ ــاک س ــرایط خطرن ــه در ش ــه چگون ــد ک ــف می کن ــود. تعری ش
ــا اســتفاده از ارتباطــات قبلــی از مــرز  ــا ب ــه گنبــدکاوس می رســاند ت لبــاس مبــدل ب
ــر خطــر را  ــه همــه مســیر پ ــرود. شــب حادث ــه ترکمنســتان شــوروی ب رد شــود و ب
ــه ســیم های مــرزی می رســد، چراغ هــای  ــد و درســت وقتــی دســتش ب طــی می کن
ــد. " بهزاد"حــاال انتظــار  اتوموبیل هــای ســپاه روشــن می شــود و دســتگیرش می کنن
ــاط  ــه حی ــی کــه ب ــه پنجــره پاگــرد پله هائ اعــدام را می کشــد. هــر غــروب روی لب
ــازی اویــن و هتــل آزادی مشــرف اســت.  ــه شــهر ب می رفــت، می نشــینیم. پنجــره ب
" بهــزاد" زیــر لــب آواز می خوانــد. هیاهــوی زندگــی از دور می آیــد. صــدای 
ــه مــا می رســد. مــن  جیــغ بچه هــای ســوار چــرخ فلــک، آســمان را می شــکافد و ب
ــم. در غمــش  ــرای خــودم نوشــته می بین ــم ب ــا حکــم او را ه ــه ام، ام ــه دادگاه نرفت ب
شــریک می شــوم. ایــن مــرد جــوان کــه دســت بــه کارهایــی چنــان خطرنــاک زده، 
ــا از  ــد، ام ــداز نمی لرزی ــاره ان چــه روح شــکننده ای دارد. دســتش روی ماشــه خمپ
شــنیدن صــدای کودکــی بــه گریــه می افتــد. " بهــزاد"  ازهمســرش بی خبــر اســت، 
تــا روزی صدایــش می زننــد. وقتــی برمــی گــردد، معلــوم می شــود او را بــه دیــدار 
ــان"  ــش بی پای ــدام دارد. آرام ــم اع ــم حک ــد. او ه ــرش برده ان ــا همس ــی ب خداحافظ
بهــزاد" از آن روز بــه عصبیتــی روز افــزون تبدیــل می شــود. هفتــه ای یــک بــار میــوه 
می آورنــد. امــا توابیــن مســئول بنــد ، خــوردن میــوه بــه صــورت انفــرادی را ممنــوع 
اعــالم کــرده و آن را نشــانه شــکم پرســتی می دانــد. آنهــا تصمیــم می گیرنــد میــوه 

خریــداری شــود یانــه، کــدام میــوه را بخرنــد و  
ــا یــک  ــد ی ــو انگــور می خرن ــاق یــک کیل ــرای هــر ات ــد. معمــوالً ب چقــد ربخرن
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هندوانــه  تراشــیدن و خــوردن تــه هندوانــه هــم بد تریــن نــوع شــکم پرســتی اســت. 
" بهــزاد" بی اعتنــا بــه دســتورالعمل ، وقتــی انگــور می آورنــد چنــد کیلــو 
ــد.  ــوش می کن ــد فرام ــذارد. بع ــاق می گ ــور ات ــر رادیات ــا را زی ــرد. انگور ه می خ
انگور هــا می ترشــند و پشــه می گذارنــد. یــک روز د رمیــان هــم بــه دســتور " 
گــور زاد"  اعضــای اتــاق جمــع می شــوند، و " بهــزاد"  را بــه عنــوان شــکم پرســت 
ــه " گــور زاد" وضــع روحــی "  ــم ب ــار ســعی می کن ــد. یکــی دو ب محاکمــه می کنن
بهــزاد"  را توضیــح بدهــم. او چهــره را در هــم می کشــد، ابرو هایــش را کــه جــور 

ــد:  ــدازد و می گوی ــاال می ان ــت ب ــم هس ــی ه مخصوص
- مارکسیست ها فقط فکر شکم و زیر شکمشان هستند.... 

ــت.  ــدام اس ــرای اع ــت ب ــد. پیداس ــدا می زنن ــزاد"  را ص ــرانجام " به و روزی س
ــن  ــن بارمــی بوســمش. در ای ــرای آخری ــا دم در مــی روم و ب تنهــا مــن همراهــش ت
ســال ها کوشــیده ام نامــی از او در اســناد و کتاب هــای مربــوط بــه آن روزگار بیابــم، 
امــا موفــق نشــده ام. اماهمیشــه تصویــر مــرد جوانــی را بــه خاطــر دارم کــه بــه هیــچ 
گروهــی جــز جنــگ و مــرگ وابســته نبــود و در یــک قدمــی آزادی بــه دام مــرگ 

افتــاد. 
*

 " حمیــد"  هــم د راتــاق ماســت. جــوان و بــاال بلنــد و همیشــه خنــدان. در 
ــق دســتگیر شــده اســت. شــکی نیســت  ــن خل ــات مســلحانه ســازمان مجاهدی عملی
کــه " عمــودی آمــده و افقــی مــی رود"  بچه هــا بــا ایــن عبــارت مــرگ رابــه ســخره 
گرفته انــد. بــا حمیــد روابــط بســیار گرمــی داریــم. حتــی نوبــت خوانــدن " بینوایــان"  
خــودش را داده اســت بمــن. هرگــز کســی را در یــک قدمــی مــرگ چنیــن ســرزنده 
ندیــده ام. روزی صدایــش می کننــد. ســرزنده مــی رود. گــرم خداحافظــی می کنیــم.

ــود.  ــس می ش ــم هایم خی چش
ســال ها بعــد، درســت   همــان روزهائــی کــه مرتــب بــرای بازجوئــی بــه اداره اماکن 
احضــار می شــوم، ســر پــل تجریــش اتومبیلــم را جلــوی ســینما بهــار پــارک کــرده ام 
ــودش  ــود. خ ــاده می ش ــاری پی ــرول کن ــی از پات ــه کس ــم ک ــرون می آی و دارم بی
ــا  اســت. فقــط موهــای جلــوی ســرش ریختــه. بی اختیــار مــی روم جلو:"حمیــد... "ب
ــدازآن  ــد. از اتومبیــل کــه یــک زن چــادری و دوبچــه  دارن تعجــب نگاهــم می کن

ــرد.  ــه می گی ــوند، فاصل ــاده می ش پی
- شما....؟ 
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- تو....حمید .خ...... نیستی؟
با تعجب نگاهم می کند. 

- شما؟ 
خودم را معرفی می کنم. همدیگر را در آغوش می کشیم. می گوید: 

- خیلی عجیب است که مرا شناختید... 
- پس افقی نیومدی بیرون... 

- نه. ما را بردند جبهه.کردستان...
نگاهش تاریکی می گیرد.زن و بچه ها را نشان می دهد: 

- می بینی که... حاال تو کار گچ و آهک و زن و بچه ام.
کارت ویزیتم را درمی آورم. بطرفش دراز می کنم.

- زنگ بزن حمید...

 کارت را نمی گیرد.
- نه.... آن روز ها تمام شد...

بعد، هرکدام براه خود می رویم. 
***

 روزی دیگــر بــاز هــم محمــد مالمیــر، بــا آن لبــاده بلنــد بــر تــن، چشــمانی یکــی 
ــعری  ــدن ش ــی رود و خوان ــه ای م ــاالی چهارپای ــر ب ــان، ب ــری رخش ــک و دیگ تاری
ــت.  ــرا اس ــده ای غ ــتی قصی ــه راس ــد. ب ــاز می کن ــی آغ ــرت عل ــدح حض را در م
ــه  ــاز هم ــارف را. ب ــور ع ــی آورد و ش ــاد م ــه ی ــار را ب ــعرای به ــک الش ــخن مل س
ــون  ــن مجن ــذت ای ــا ل ــریف ب ــرادر ش ــد. ب ــم می آین ــا ه ــوند. نگهبان ه ــع می ش جم
ــی  ــد وم ــاعر، می خوان ــد. ش ــت می زن ــش دس ــته برای ــرد و آهس ــد را می نگ خردمن
خوانــد. وقتــی شــعر تمــام می شــود، ســالن همــه مــات و مبهــوت مانده انــد. مالمیــر 
ــار  ــی نث ــنام های رکیک ــا..." و دش ــد: "و ام ــرد و می گوی ــاال می ب ــت هایش را ب دس
ــرادر  ــار ب ــن ب ــود. ای ــده ب ــش خوان ــان در مدح ــده ای چن ــه قصی ــد ک ــی می کن امام
شــریف، توابیــن و غیرتوابیــن مجاهدیــن بــا هــم بــه او حملــه می کننــد و زیــر مشــت 

ــد.  ــش می برن ــد بیرون ــد از بن و لگ
در نمــاز ظهــر، بــرادر شــریف بعــد ازیــک ســخنرانی  و شــرح مکــرر حدیــث "هر 
ــر می دهــد  ــه آســمان می رســد"، خب ــان ب ــاد کروبی ــار مــردی ایســتاده بشاشــد فری ب
کــه محمــد مالمیــر بــه اتهــام صــب امــام بــه اعــدام محکــوم شــده اســت و حکــم در 
یکــی دو روز آینــده اجــرا می شــود. بعد هــا می شــنوم محمــد مالمیــر را بــه اتــاق در 
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بســته دیوانــگان اویــن برگردانــده و ســرانجام راهــی بخــش خیــام تیمارســتان امیــن 
آبــاد - جــای زندانیــان زنجیــری – کرده انــد. 

ــون  ــاعر مجن ــوم ش ــر می ش ــم، باخب ــاب را می نویس ــن کت ــی ای ــخه نهائ ــی نس وقت
ــه مــرده اســت.  ــه خان سالهاســت در دیوان

**
انتظــار بــه پایــان می رســد. روز 1۴ مــرداد احضــارم می کننــد. اســامی را اول 
وقــت می خواننــد. بــه دفتــر بنــد مــی روی و بــر اســاس رنــگ برگه هــای احضاریــه 
می فهمــی کــدام قســمت احضــارت کــرده اســت. گمانــم رنــگ برگــه دادگاه زرد 
بــود. بــا مینــی بــوس تــا کنــار ســاختمان دادگاه می رویــم. نگهبــان جلــو می افتــد و 
مــا دنبالــش. آن روز مــن تنهــا هســتم. نگهبــان مــرا جایــی از ســالن بزرگــی کــه چنــد 
ــه  ــی. لحظ ــخت طوالن ــدم. س ــار می مان ــه انتظ ــی رود. ب ــاند و م ــی دارد می نش صندل
ــر شــکنجه  ــم کــه همــه آن حرف هــا را زی آخــر رســیده اســت. در دادگاه می گوی
گفتــه ام. مــن جاســوس نیســتم. حــزب را رد می کنــم، جمهــوری اســالمی را قبــول 

ــم.  ــن آن زندگــی کن دارم. می خواهــم در چارچــوب قوانی
خیلــی طــول می کشــد، خیلــی. هــزار ســال. وقتــی اذان ظهــر را می دهنــد، کســی 
می آیــد و دســت روی شــانه ام می گــذارد. اســمم را می پرســد و چنــد بــرگ 

ــد:  ــتم می ده ــه دس ــذ ب کاغ
ــرای دادگاه  ــردا ب ــی. ف ــم ســاعت وقــت داری بخوان - کیفرخواســت توســت. نی

صدایــت می کنیــم.... 
می پرسم: 

- می توانم با خودم ببرم؟ 
- نه... 

- قلم و کاغذ می دهید یادداشت بردارم؟ 
- نه، نه... رو به دیوار چشم بندت را باال بزن و بخوان... 

ــد اول را  ــدا بن ــت. ابت ــه اس ــه صفح ــت س ــر خواس ــم. کیف ــن کار را می کن همی
می بینــم: 

- متهــم نامبــرده از هیــچ گونــه اقدامــی بــرای برانــدازی نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی خــودداری نکــرده اســت... 

ــم  ــدام در ذهن ــی اع ــازات، یعن ــد مج ــای اش ــی روم و تقاض ــرعت جلوم ــه س و ب
حــک می شــود. 
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ماده دوم: نفوذ در دفتر رئیس جمهور، کسب اطالعات و انتقال به دشمنان. 
ماده سوم: جاسوس انگلستان. 

ماده چهارم: جاسوس شوروی. 
ماده پنجم: همکار ساواک. 

 ماده ششم: مصاحبه با رادیو مسکو. 
 ماده هفتم: همکاری با خسرو گلسرخی معدوم و... 

همــان فــرد می آیــد. کیفــر خواســت را می گیــرد. مــرا بــه بنــد برمــی گرداندنــد. 
ــای  ــه بچه ه ــت را ب ــر خواس ــه کیف ــم و خالص ــرود" می گوی ــه " ف ــم را ب ــرف دل ح
حــزب. 5 دقیقــه بعــد همــه بنــد میداننــد برایــم تقاضــای اعــدام شــده اســت. غــروب، 
تــا در بــاز می شــود، بــه حیــاط مــی روم. شــبی مهتابــی می رســد. در گوشــه ای کنــار 
ــک  ــرگ در ی ــم. م ــرور می کن ــی ام را م ــه زندگ ــنیم و هم ــی ها می نش ــه عباس الل

قدمــی ام ایســتاده ام. یــاد حــرف " اقبــال"  می افتــم: 
- از مرگ با گلوله می ترسم... 

مــن هــم می ترســم. آســمان و مــاه را می نگــرم و آخریــن عناصــر زندگــی خاکــی 
ــار دیگــر  ــم را یــک ب ــم زن ــم می خواهــد بتوان ــم. تنهــا دل ــم یکــی می کن ــا ذهن را ب
ببینــم. همــه چیــز را بــه " فــرود"  گفتــه ام. امــا او هــم زیــر اعــدام اســت. بایــد حرفــم 
را بــه زنــم بزنــم. می توانــم؟ تــا صبــح در بســتر خنــک می غلتــم. زندگــی را طــالق 
ــار  ــم صد هــا ب ــرای دادگاه و زن ــم را ب ــاده مــردن می شــوم و حرف های می دهــم. آم

ــم.  ــرار می کن تک
ــه  ــاال می رویــم. مــرا یــک راســت ب روز بعــد، از مینــی بــوس پیــاده می شــویم، ب

ــد:  ــی می گوی ــد. صدای ــی می برن اتاق
- چشم بندت را بردار.... 

برمــی دارم. عینــک می زنــم. تصویــر روبرویــم روشــن می شــود. حســینعلی نیــری 
ــی روی  ــده کلفت ــه داده و پرون ــی تکی ــه صندل ــود، ب ــوان ب ــیار ج ــان بس ــه آن زم ک
ــود.  ــاز می ش ــبز ب ــی س ــه فضای ــه دار ب ــره ای می ل ــرش پنج ــت س ــت. پش ــزش اس می
بــاالی پنجــره ســاعت 8/30 دقیقــه صبــح 15 مــرداد 13۶۴ را نشــان می دهــد. دســت 
ــان ســال شــمالی. او حکــم منشــی و  ــرد می ــش میرفندرســکی نشســته اســت. م چپ

دادســتان و وکیــل مدافــع را باهــم دارد. 
سالم می کنم. نیری سری تکان می دهد: 

- دفاعی نداری...؟ 
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- چرا حاج آقا.... اعترافات من همه زیر فشار بوده است... 
دستش را تکان می دهد و می گوید: 

- همه این حرف را می زنند... تو هم حتما از هیچ چیز خبر نداشتی... 
- نه... 

- کیانوری را چی صدا می زدید؟ 
- حاج آقا.. و پدر... 

- تو خبر نداشتی و این مرتیکه بی ایمان را حاج آقا صدا می زدید... 
ــده  ــل پرون ــی را داخ ــت بزرگ ــد. پاک ــد. ورق می زن ــاز می کن ــده را ب ــد پرون بع
می بینــم. آن را در مــی آورد. محتویاتــش را بیــرون می کشــد.   همــان اوراق بازجویــی 
مرحلــه اول اســت. بــرادر حمیــد مثــال پــاره کــرده بــود کــه دور بریــزد. همــه این هــا 
ــود. نیــری کاغذ هــا را ســر جایــش می گــذارد و می گویــد:  ترفند هــای بازجویــی ب

- پس جاسوس هم نیستی... 
- نه... 

می رفندرسکی می گوید: 
- حاج آقا این ملعون با علی اُف دیدار کرده... 

علــی اُف دیگــر کیســت؟ نیــری مثــل اینکــه یــادش افتــاده باشــد، پاســدارش را 
ــد:  ــی گوی ــد وم ــه او می ده ــدی را ب ــته کلی ــد. دس ــدا می کن ص

- آن چند تا گونی برنج را بگذار صندلی عقب... 
و از من می پرسد: 
- بقیه اتهامات... 

می گویم: 
- حتماً باید درباره ماجرای ساواک... 

باز دستش را تکان می دهد و می گوید: 
- نمی خواهــد حــرف بزنــی. خودمــان می دانیــم. اگــر انقــالب نشــده بــود 

کلکــت را حســابی می کندنــد. آنوقــت تــو.... 
و می زند روی پرونده: 

- می دانستند. سندش اینجاست... 
یک لحظه یاد لیست ترور می افتم. می پرسم: 

- چطور حاج آقا...؟ 
می گوید: 
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- به تو مربوط نیست... آخرین دفاع... 
می گویم: 

- من هرگز جاسوس انگلیس نبوده ام.. 
می گوید: 

- این قسمت پرونده باز است تا معلوم شود... 
می گویم: 

- من جمهوری اسالمی را قبول دارم.. 
می گوید: 

- از جنایاتت معلوم است.. 
ــوی  ــر ب ــه آخ ــرد. جمل ــرا بب ــد، م ــاره می کن ــدار اش ــه پاس ــدد. ب ــده را می بن پرون

مــرگ می دهــد. می گویــم: 
ــن  ــم تلف ــه زن ــت ب ــدام اس ــم اع ــر حک ــا... اگ ــاج آق ــد ح ــف کنی ــود لط - می ش

ــم..  بزن
- فعاًل الزم نیست... 

چشــم بند می زنــم و بیــرون می آیــم. ناگهــان یــادم می افتــد در مــورد اتهــام 
نفــوذ دردفتــر رئیــس جمهــور چیــزی نگفتــه ام. ایــن از همــه خطرناک تــر اســت. بــه 

ــم:  ــدار می گوی پاس
- اگر می شود یک چیزی را به حاج آقا بگویم.. 

- چه چیزی...؟ 
- چیزی که ممکن است باعث اعدامم بشود... 

می خندد: 
- چــه خــری هســتی تــو. حکــم هــر چــه هســت تــا حــاال صــادر شــده... اصــرار 

داری بیــا تــو... 
دوبــاره مــرا بــرد تــو، نیــری و می رفندرســکی دارنــد بلنــد بلنــد می خندنــد. نیــری 

ــد:  می گوی
- چرا برگشتی...؟ 

- مــن نفــوذی دفتــر آقــای خامنــه ای نبــودم. اوالً ایشــان آن زمــان رئیــس جمهــور 
ــاً...  نبود. ثانی
می گوید: 

- چشم بندت را بردار... 
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ــد و برگه هایــی را درمــی  ــد. ورق می زن ــاز می کن ــده را ب برمــی دارم. نیــری پرون
ــه ای نوشــته ام.  ــای خامن ــرای آق ــه ای اســت کــه ب آورد. نشــانم می دهــد.   همــان نام

می پرســد: 
- اینو تو نوشتی؟ 

- بعله...... 
- کی به تو گفت؟ 

- برادر حمید... 
- برادر حمید کیه؟ 

- بازجویم... 
شماره ای را می گیرد و می پرسد: 

- برادر حمید اونجا کیه؟ 
و بــا دســت اشــاره می کنــد مــرا ببرنــد. چشــم بند می زنــم و بیــرون می آیــم. تمــام 
راه برگشــت، عقربــه ســاعت در ذهنــم حرکــت می کنــد. 8/30 دقیقــه شــروع شــد 
و 8/3۶ دقیقــه تمــام. در ۶ دقیقــه زندگیــم رقــم خــورده اســت. وکلمــات نیــری مثــل 
ــد.  ــت را می کندن ــتند. کلک ــتند، می دانس ــورد: می دانس ــم می خ ــوی مخ ــش ت چک
کلکــت را می کندنــد. ایــن قســمت پرونــده بــاز اســت.. بــاز... و حــاال شــما بــرادر 
ــق  ــد و طب ــا قاضــی حســابی حــرف می زنی ــاً ب ــده. حتم ــه پرون ــد برگشــته اید ب حمی
قولتــان فرمــان مرگــم را می گیریــد. بعــد هفــت تیــری را کــه شــب اول بازجویــی 

نشــانم دادیــد، پــر می کنیــد بــرای تیــر خــالص. 
**

ــه  ــا گوشــی را برمــی دارم ب ــات اســت. پنجــره شــماره 15. ت روز بعــد، روز مالق
ــم:  ــم می گوی زن

- تمــام اســت. حکــم اعــدام. مــن بی گناهــم. جاســوس نبــوده ام. ســاواکی 
ــده ام...  ــام ش ــن تم ــن.... م ــاه نک ــی ات را تب ــدم، زندگ ــدام ش ــر اع ــوده ام. اگ نب

چادر سیاه از سرهمسرم می لغزد و پشت شیشه می نشیند. 
*

 حــدود یــک مــاه بعــد، دم غــروب نامــم رامــی خواننــد. نــه وقــت مالقــات اســت، 
ــوند.  ــع می ش ــرود"   دورم جم ــزب و  " ف ــای ح ــای اداری. بچه ه ــان کاره ــه زم ن

ــد.  ــدام را دی ــر اع ــود تصوی ــان می ش ــا در نگاه هایش ــد. ام ــی نمی زنن حرف
- اما چرا کلیه وسایل صدایم نکرده بودند؟ 
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ایــن هــم ســابقه دارد. کســانی را برده انــد کــه بــه اصطــالح زنــدان " بزننــد"  و بعــد 
ــم.  ــن می آی ــا پایی ــم. از پله ه ــا بچه هــا خداحافظــی می کن ــد. ب وسایلشــان را گرفته ان
ــتاده  ــم ایس ــی ه ــی جوان ــر خیل ــر الغ ــد، پس ــس بن ــدی رئی ــاج مه ــر ح ــوی دفت جل
اســت. پــس دو نفریــم. راننــده تحویلمــان می گیــرد. ســوار مینــی بــوس می شــویم. 
ــار  طبــق معمــول هــم مــا نمی گوینــد کجــا می رویــم. مینــی بــوس راه می افتــد. کن
ــن  ــه ای ــازی ب ــر نی ــر دیگ ــب آخ ــی دارم. ش ــر م ــم بندم را ب ــینم و چش ــره می نش پنج
وســیله شــکنجه همیشــگی نیســت. عینکــم را می زنــم و شــب زیبــای محوطــه اویــن 
ــا  ــد. آب در جوی ه ــت می مان ــه بهش ــتی ب ــه راس ــم. ب ــار می بین ــن ب ــرای اولی را ب
جــاری اســت. پرنده هــا می خواننــد. همــه جــا پــر از گل اســت. محوطــه را نــور مــاه 
ــاد فــرح بخــش مــی وزد. شــبی زیبــا ســت بــرای  ــاز، ب روشــن می کنــد. از پنجــره ب

ــم:  ــه خــودم می گوی ــم. ب ــرور می کن ــردن. زندگــی ام را ناخواســته م م
- شاید قبل از اجرای حکم بتوانم اجازه تلفن بگیرم... 

ــو  ــم، جل ــم. پــس مــی روم و بی صــدای زن ــه تلفــن نداری ــده، در خان ــا چــه فای ام
ــم:  ــال« می افت ــرف »اقب ــاد ح ــاز ی ــتم. ب ــه می ایس جوخ

- از مردن با گلوله می ترسم... 
دیگــر ایــن تــرس را هــم نــدارم. یکســره کرختــم. مینــی بــوس جایــی می ایســتد. 
تــا حــاال بــه آنجــا نیامــده ام. بهــار خــواب وســیعی اســت. از آن کــوه و شــهر بــا هــم 

ــده می شــود. از پســر جــوان می پرســم:  دی
- تو را برای چه آورده اند؟ 

صدایش می لرزد: 
- اعدام.... 

او هــم چشــم بندش را برداشــته اســت. از بچه هــای مجاهدیــن اســت. راننــده مینــی 
بــوس مــی رود و کمــی بعــد صــدای خــش خــش دمپایــی می آیــد. یــاد حــرف شــما 

می افتــم بــرادر حمیــد: 
- خودم گلوله خالص را می زنم.. 

ــدارم معــاون امنیتــی وزارت اطالعــات  امــا صــدای دمپایــی شــما نیســت. خبــر ن
ــد.  ــه مراســم اعــدام نمی آی ــی اُتافوکــو ب ــا دمپای ــه آن مهمــی ب شــده اید و مقامــی ب
ســید مجیــد اســت. یکــی از الت هــای مفــت خــور نظــام. کارش در زنــدان فوتبــال 
کوچــک و بــردن بچه هــا بــه پــای جوخــه اعــدام اســت. او هــم نمی خواهــد 

چشــم بند هایمان را بزنیــم. بــا لهجــه التــی می گویــد: 
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- دنبال من... 
می رویــم. وارد ســاختمانی می شــویم و کســی خــودش را بــه آغــوش مــن 

ــت:  ــرم اس ــدازد. همس ان
- 15 سال... به تو 15 سال دادند... 

ــم  ــد. هــر چــه می گوی ــه می افت ــه گری ــده در چــادر ب ــرو می شــکند و پیچی بعــد ف
ــد. مــادر آن جــوان هــم در انتظــارش اســت.  نمی شــنود و فقــط می گری

سید مجید به من می گوید: 
- تو بیست دقیقه... 

و به پسر مجاهد: 
- تو ده دقیقه... 

ــا  ــد. بعد ه ــان می گری ــخ و بی پای ــم تل ــی رود. زن ــد و م ــگاه می کن ــاعتش را ن س
برایــم تعریــف می کنــد. آن روز از 5 صبــح پشــت دیــوار اویــن بــوده اســت. وقتــی 
ــاند.  ــه ای می رس ــای خامن ــر آق ــه دفت ــودش را ب ــم، خ ــی ده ــه اوم ــدام را ب ــر اع خب
ــه ای داده  ــای خامن ــر آق ــس دفت ــی، رئی ــدی گلپایگان ــه محم ــا ب ــار نامه ه ــن ب چندی
وجوابــی نگرفتــه اســت. د رنامــه آخرمــی نویســد همســرم را بــه اتهــام نفــوذ در دفتــر 
آقــای خامنــه ای می خواهنــد اعــدام کننــد. ایشــان میداننــد دروغ اســت. روز قبــل از 
مالقــات کپــی  همــان نامــه  از دفتــر آقــای خامنــه ای بــه خانــه مــا رســیده اســت. در 

حاشــیه نامــه ایــن جملــه بــه خــط آقــای خامنــه ای دیــده می شــود: 
- بسمه تعالی. من از مواضع ایشان اطالع داشتم... 

ــن اســت و ســرانجام  ــا نامــه پشــت در اوی ــن. ســحرگاه روز بعــد، همســرم ب همی
ــد همــراه چنــد نفــر دیگــر وقــت مالقاتــی از علــی رازینــی بگیــرد. او بعــد  می توان
از اســداهلل الجــوردی دادســتان جدیــد انقــالب شــده بــود. نزدیــک ظهــر آن هــا را 
بــه حســینیه بــرده بودنــد. علــی رازینــی آن بــاال نشســته بــود و خانــواده زندانیــان را 
یکایــک می پذیرفــت. نوبــت زنــم کــه می رســد، کپــی نامــه آقــای خامنــه ای را بــه 
ــد:  ــد و می گوی ــر می گردان ــی را ب ــد. کپ ــاز می کن ــده را ب ــی پرون او می دهــد. رازین

- الزم نیست. اصل نامه اینجاست. 15 سال... 
ــه زحمــت جلــو فریــاد شــوق را می گیــرد و بلنــد می شــود کــه بــرود،  همســرم ب

ــد:  ــد و می گوی ــرزن اشــاره می کن ــه او و یــک پی ــی ب ــا رازین ام
- بنشینید.. 

آن دو تــا دم غــروب می نشــینند. همــه خانواده هــا کــه می رونــد، ســید مجیــد تــو 
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ــد:  ــی می گوی ــد. رازین می آی
- این دو نفر را ببر... 

ــید  ــل س ــی مث ــد. الت ــت می افت ــه وحش ــرم ب ــد. همس ــتش می ده ــذی دس و کاغ
مجیــد هــر کســی را می ترســاند. همســرم گمــان می کنــد می خواهنــد بــه او تجــاوز 
ــر خــود  ــن غــول کثیــف ب ــد کــه می آمــدم و از وحشــت تجــاوز ای ــد. می گوی کنن
ــاده می شــوند،  می لرزیــدم. ســید مجیــد، ســوار مینــی بوسشــان می کنــد و وقتــی پی

ــد:  ــه آن هــا می گوی ــازه ب ت
- حاج آقا به شما دو نفر مالقات داده... 

ــد.  ــان می گری ــم. او همچن ــوش می کش ــرم را در آغ ــد. همس ــد می آی ــید مجی س
قبــل از آمــدن مــن بــه پیــرزن گفتــه بــود: 

- صبر کنید با هم برویم... 
ــد. از شــادی روی پایــم بنــد نیســتم. امــا  ــه بنــد برمــی گردان مینــی بــوس مــا را ب

ــد:  ــی بدان ــم کس نمی خواه
- فقط مالقات بود.. 

ــر حــاج  ــد روز بعــد ، در دفت ــم. چن ــار راحــت می خواب ــن ب ــرای اولی مــی روم و ب
ــار  ــدور اعتب ــان ص ــم از زم ــم. حک ــا می کن ــدان را امض ــال زن ــم 15 س ــدی حک مه
ــا ۴ ســالی کــه از زمــان دســتگیری می گــذردو محســوب نشــده، می شــود  دارد و ب
19 ســال. دیگــر نمی توانــم خوشــحالی خــود را پنهــان کنــم. اتفاقــا ً آن روز شــیرینی 

ــم.  ــش می کن ــد پخ ــن بن ــرم و بی ــد. می خ آورده ان
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پاییز است و صف اتوبوس ها ما را به طرف قزل حصار می برد. 
بیابان ها  از جاده مخصوص کرج می رویم و خاطره کوه ها و 
پس از ۴ سال برمی گردد. چند اتوبوس لبالب از زندانیانی است 
.همه حکم گرفته اند و حاال برای »تحمل کیفر« به زندان قزل 
در  است.  نشسته  من  کنار  نیری  مهرداد  می شوند.  برده  حصار 

بخش یوسف آباد باهم  هم حوزه ای بودیم.
گمان می کنم مدام از شما دور و دورتر می شوم برادر 
نزدیک  من  به  را  خودتان  دارید  شما  منی دامن  و  حمید 
من  و  حمید  برادر  شماست  زندان  ایران  همه  می کنید. 
رنیمه  د  می نویسم  برایتان  را  وپنجم  بیست  نامه  دارم 

شب شنبه 16 بهمن 1389.
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ــم  ــم ه ــاد باه ــف آب ــش یوس ــت. در بخ ــته اس ــن نشس ــار م ــری کن ــرداد نی مه
ــای  ــل پله ه ــه مقاب ــت ک ــاً ظهراس ــم. تقریب ــپ می زنی ــم. در راه گ ــوزه ای بودی ح
واحــد 3 قــزل حصــار پیــاده می شویم.ســاک مقوایــی دســت ســاخت بچه هــای بنــد 
ــجاد در  ــرادر س ــینه ب ــه س ــینه ب ــی روم. س ــاال م ــا ب ــت دارم و از پله ه 107 را در دس
می آیــم. بــا   همــان کــت و شــلوار و لبخنــد. بــا مــن ســالم و علیــک و دیــده بوســی 

ــت.  ــغول اس ــار مش ــزل حص ــی ق ــش فرهنگ ــد در بخ ــد. می گوی می کن
ــد  ــی وارد بن ــتند. وقت ــد 2 می فرس ــه بن ــرا ب ــد. م ــیم می کنن ــا تقس ــا را در بند ه م
می شــویم، کســانی را هــم از بندهــای دیگــر آورده انــد. 10 نفــراز بچه هــای حزبــی 
ــه  ــم. بقی ــر اول ــن نف ــویم. م ــام می ش ــت ن ــم ثب ــد و داری ــت بن ــر هش ــتاده ایم زی ایس
ــده  ــد و دی ــم می گیرن ــی در آغوش ــی یک ــنوند، یک ــمم را می ش ــی اس ــا وقت بچه ه
ــام، کســی کــه اســم ها را می نویســد، می گویــد:  بوســی می کننــد. در پایــان ثبــت ن

- بابا شما توده ای ها.... همه دکتر و مهندسید... 
ــل  ــت . مث ــئول بنداس ــد. مس ــر می آی ــر دیگ ــک نف ــود. ی ــام می ش ــام تم ــت ن ثب
بیشــتر بندهــا بنــد 2 راهــم توابیــن مجاهدیــن در اختیــار دارنــد. از هرنفــر چند ســئوال 
ــه  ــم ک ــتد. مراه ــی می فرس ــه اتاق ــم ویکــی یکــی را ب ــش را می دهی ــد. جواب می کن
مثــل همیشــه ریشــم کامــال زده ام و از آداب اســالمی ظاهــری فقــط ســیبیلم آبخــور 
ــر از  ــر دیگ ــه نف ــم، س ــاق من ــی ات ــا حزب ــتد. تنه ــت می فرس ــاق هش ــه ات ــدارد، ب ن

ــن.  ــر از مجاهدی ــاق 12 نف ــه ات ــپ و بقی ــر چ ــای دیگ ــای گروه ه بچه ه
اول از همــه " یوســف"  پیشــنماز مــا در بنــد 107 خنــدان و بــا آغــوش بــاز ســراغم 
ــا همــه اختــالف نظر هــا از  ــان هــم ب ــا پای ــا هــم داریــم و ت می آیــد. رفاقتــی گــرم ب
ــرد تــوی حیــاط  میــان نمــی رود، الاقــل از نظــر مــن نمــی رود. " یوســف" مرامــی ب
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غــرق در گل. بچه هــای حــزب یکــی یکــی می آینــد. معرفــی و دیــده بوســی گــرم. 
همــه بچه هــای ســازمان مخفــی و نظامی انــد. در ضربــه دوم دســتگیر شــده اند. 
همــه چیــز از " بــاال"  لــو رفتــه بــوده و آن هــا چــاره ای جــز پذیــرش نداشــته اند. در 
ــند. "  ــود را می کش ــدان خ ــد و زن ــال گرفته ان ــش س ــا ش ــک ت ــای ی دادگاه حکم ه
ــا مــن ســر  رضــا"  هــم هســت و  تنهــا تــوده ای " زیرحکــم". و فقــط اوســت کــه ب
ــش ها  ــاو پرس ــرف ه ــن ح ــد. از اولی ــم می آین ــر ه ــای دیگ ــت. بچه ه ــنگین اس س
می فهمــم دیگــر از سیاســت " اتحــاد"  حــزب نشــانی باقــی نمانــده اســت و " انتقــاد"  
ــورم"  ــه می خ ــار راک ــام قزلحص ــن ش ــت.  اولی ــده اس ــل ش ــدازی تبدی ــه بران ــم ب ه
ــرد. عکــس پســرش رانشــانم  ــش می ب ــه اتاق ــرا ب ــه م ــد. اول از هم یوســف"  می آی
ــار را ردو  ــه گــپ و گفــت. اخب ــم ب می دهــد. بعــد گوشــه راهــرو چمباتمــه می زنی
ــه و  ــه دادگاه رفت ــد. ب ــه اویــن آورده ان ــد " 107"  ب ــم. او را ا زهمــان بن ــدل می کنی ب

بعــد بــه قزلحصــار منتقــل شــده اســت. 
ــد حــزب کــه در خــارج  ــری جدی ــح می دهــد کــه رهب ــم توضی " یوســف"  برای
ــدان را  ــری در زن ــرده، رهب ــاد"  راردک ــاد و انتق ــت " اتح ــرار دارد، سیاس ــور ق کش
برســمیت نمی شناســد و موضــع کنونــی حــزب برانــدازی اســت. یــاد تمــام نظریه هــا 
ــک  ــی آورم. او ی ــف"  م ــاد " یوس ــه ی ــم. ب ــدان می افت ــرون زن ــای بی و گفت و گوه

حزبــی تمــام عیــار اســت، خنــده شــیرین خــود را ســر می دهــد: 
- رهبری و سیاست حزب عوض شده است. 

ــا  ــاوت ب ــی متف ــی بکل ــتم می آید.فضائ ــد دس ــو بن ــف"  ج ــات " یوس از توضیح
آموزشــگاه اویــن دارد. دوران مخــوف " حــاج داود"  تمــام شــده اســت و حــاال " 
ــدان را  ــه منتظــری اســت، ریاســت زن ــه می شــود طرفــدار آیــت ال میثــم"  کــه گفت
بعهــده دارد. زندانبــان بــا همــکاری توابیــن بند هــا را می گردانــد کــه مخلــوق دوران 
ــا او  ــه ب ــد ک ــی می دان ــواب" را کس ــان "ت ــتند. زندانب ــاج داود هس ــوردی- ح الج
همــکاری کامــل کنــد، از شســتن زمیــن تــا زدن تیــر خــالص. هرزندانــی غیــرا زایــن 
باشــد "ســر موضع"محســوب می شــود. زندانیــان "ســرموضع" تحــت قوانیــن نانوشــته 
ــوع  ــم" ممن ــا "رِژی ــاط ب ــوع ارتب ــر ن ــد. ه ــی می کنن ــد" زندگ ــازمان بن ــم "س وحاک
اســت، حتــی پزشــکان حــق ندارنــد در بهــداری زنــدان کار کننــد. هــر کــس برایــن 
ــخت  ــن س ــامل قوانی ــان "چپ"ش ــود. زندانی ــوب می ش ــواب" محس ــد "ت روال نباش
ــد. "نمــاز" خوانــدن هــم نشــانه "تــواب" بــودن اســت. هــر زندانــی  تــری قــرار دارن
جــزو یکــی ازایــن دوقطــب ســیاه و ســفید محســوب می شــود. فضــای خاکســتری 
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ــد. آن هــا هــم  ــه "ســر موضع" ان ــدارد. بچه هــای حــزب بیشــتر از بقی ــه وجــود ن میان
بایــد جــواب سیاســت دفــاع حــزب ازجمهــوری اســالمی را بدهنــد؛ هــم بــر فضائــی 
ــکار  ــت ان ــه واقعی ــزب را ب ــط ح ــن توس ــو دادن مجاهدی ــایعه ل ــه ش ــد ک ــه کنن غلب

ناپذیــری تبدیــل کــرده اســت. 
از همــه دشــوار تر اســت. سر شناســترین  بــرای مــن  بعــدا می فهمــم وضــع 
تــوده ای زنــدان قزلحصــار هســتم. رتبــه تشــکیالتی "یوســف" از مــن باال تــر و ســابقه 
حزبــی اش از مــن بیتشــر اســت. امــا مــن بخاطــر کار در روزنامــه مــردم و ســابقه نویــد 
ــراه  ــد هم ــزب بخواهن ــا ی ح ــه بچه ه ــت ک ــی اس ــوم. طبیع ــمرده می ش ــر ش مهم ت

ــرا بســوی خــودش بکشــد .  ــان هــم می کوشــد م آن هــا باشــم. زندانب
تمــام شــب، در تخــت بــاالی ســمت چــپ می غلطــم و فکــر می کنــم. نــه روش 
پیشــین حــزب را قبــول دارم و نــه سیاســت امــروزش را. اصــال دیگــر خیلــی وقــت 
اســت از ایــن مرز هــا گذشــته ام. حــزب مــن بــا رحمــان تمــام شــد. خوابــم نمی بــرد. 
هنــوز نمی دانــم مســتقل مانــدن در فضــای دو قطبــی د شــوار ترین نبردسراســر 
زندگــی مــن خواهــد بــود. شــک نــدارم زندانبانــان تبهــکار و قاتلنــد. بــا تمــام قلبــم 
ــر  ــود در براب ــتی خ ــلیقه باهس ــدگاه وس ــر دی ــرموضع" باه ــای "س ــم بچه ه می فهم
ــان باشــم و  ــه می خواهــم همــکار زندانب ــم کــه ن ــان ایســتاده اند. مــن چــه کن زندانی

نــه همــراه زندانبــان؟ 
ــرای تعویــض پرده هــای اتــاق رای  روز بعــد اتــاق مــا جلســه دارد. قــرار اســت ب
ــاق از بچه هــای مجاهدیــن اســت. موضــوع را مطــرح می کنــد.  ــد. مســئول ات بگیرن
ــی  ــن و ســه چپ ــن را می پرســد. از م ــک مجاهدی ــک ت ــرد. نظــر ت ــد رای می گی بع
ــدون هیــچ پرسشــی رد می شــودو نتیجــه  ــار هــم نشســته ایم، ب ــاً کن دیگــر کــه اتفاق

ــد:  ــالم می کن را اع
- به اتفاق آرا تائید شد. 

ــدون زدن  ــم، ب ــودم باش ــم خ ــم. می خواه ــا ن می ده ــودم پای ــا خ ــار ب ــه کلنج ب
ــازم را  ــن نم ــم. اولی ــده بمان ــزب، زن ــه ح ــری علی ــی و موضعگی ــه کس ــن ب کمتری
می خوانــم، و قلبــم را میــان دو ســنگ آســیا می گــذارم. براســاس قوانیــن "ســازمان 
بنــد" تــواب شــناخته می شــوم. تمــام. "یوســف" بســرعت بــرق می رســد. تمــام روز 
بحــث می کنیــم. اصــرارد ارد نمــاز نخوانــم. بــه یــادش مــی آورم در کمیتــه مشــترک 
پشــت ســر او نمــاز خوانــده ام. می گویــد زیــر فشــار بــوده اســت. توضیــح می دهــم 

مــن هنــوز زیــر فشــارم. صــدای نیــری تــوی گوشــم زنــگ می زنــد: 
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- پرونده باز است. 
نصیحت "برادر سجاد" را از یاد نبرده ام: 

- نمازت را ترک نکن. 
ــه کســی نمی زنــد و عیــن نمــاز تــو  ــه "یوســف" می گویــم نمــاز مــن ضــرری ب ب

ــه جایــی نمی رســد.  در بنــد 107 دروغــی اســت. مذاکراتمــان ب
ــد. دردادگاه از  ــم می مان ــر دل ــی ب ــل زخم ــتار ۶7 مث ــه او در کش ــرگ غریبان م

ــند:  ــی پرس اوم
- مسلمانی؟ 

جواب می دهد: 
- نه مثل شما.... 

 دست خونین جالد بر دارش می کند. 
چنــد روز بعــد بــه بیــرون بنــد صدایــم می کننــد. مــرا بــه بخــش فرهنگــی می برنــد 
ــرادر  ــت و "ب ــجاد آنجاس ــرادر س ــت. ب ــده اس ــیس ش ــش تاس ــا پی ــه از مدت ه ک
معصومــی" اداره اش می کنــد. ســال ها بعــد بــا نــام اصلــی اش حســن شــایانفر، 
شــناخته می شــود. ایــن روز هــا کــه دارم نســخه نهائــی کتــاب رامــی نویســم، 
ــرف  ــه ح ــادر ب ــه و ق ــی گرفت ــاری عجیب ــود. بیم ــر  می ش ــتر منتش ــش در بس عکس
زدن نیســت. روحانــی جوانــی بنــام "هــادی" و گبــرادر" ســجاد" همکارانــش هســتند. 
چنددختــر چــادری و چندپســر ریشــو می رونــد ومــی آینــد. زندانیــان همــکار بنــد 

فرهنگــی هســتند. 
ــوار روی  ــنفکران، ا زن ــاره روش ــری در ب ــای طب ــجاد"می گوید حرفه ــرادر س  "ب
ــیده. و  ــام رس ــه انج ــم ب ــری ه ــدد دیگ ــات متع ــت. تحقیق ــده اس ــاده ش ــذ پی کاغ
می خواهنــد بــر اســاس کارهــای انجــام شــده در کمیتــه مشــترک، سرنوشــت 
روشــنفکری ایــران بصــورت مقالــه وکتــاب ارائــه کننــد. حــاال بایــد فشــار ســنگ 
ــی  ــوع فعالیت ــچ ن ــدارم در هی ــا ن ــن بن ــم م ــم. می گوی ــل کن ــیاب را تحم ــر آس دیگ
ــه مذاکــره مــا گــوش می دهــد. اور ا بعــد از  شــرکت کنــم. "هــادی" در ســکوت ب
ــد. ســال ها  ــدان اخــراج می کنن ــی از زن ــان زندان ــه اتهــام ایجــاد رابطــه بازن ــی ب مدت
ــه زنــدان می افتــد. امیــدوارم روزی خاطراتــش را از  بعــد، خلــع لبــاس می شــود و ب
بخــش فرهنگــی زنــدان قزلحصــار بنویســد و منتشــر کنــد. "بــرادر معصومــی" خیلــی 

رک و راســت می گویــد: 
- ما بازی نمی خوریم. همکاری نکنی "سرموضع" هستی.... 
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ــم  ــدم می زنی ــاط ق ــد. د رحی ــراغم می آی ــف" س ــردم، "یوس ــر می گ ــد ب ــه بن ــا ب ت
واو برایــم توضیــح می دهــد: - بیــرون رفتــن از بنــد "معنایــی" ویــژه دارد و ارتبــاط 
ــن اســت کــه  ــان محســوب می شــود. بخــش فرهنگــی در قبضــه مجاهدی ــا زندانب ب
ــا  ــی این ه ــی قاط ــد کس ــا نبای ــکاری. از م ــی پی ــد تائ ــتند و چن ــان دخترهس بیشترش
ــام  ــا ن ــد. بعد ه ــم می دان ــی را ه ــش فرهنگ ــکاران بخ ــامی هم ــود. "یوسف"اس ش
آن هــا را در یــک نشــریه خــارج از کشــور در مطلبــی کــه از ایــران رســیده اســت، 
ــم. یکــی از دخترهــای مجاهــد بخــش فرهنگــی کاردار فرهنگــی هــم شــده  می یاب
ــد.  ــان کار می کنن ــی کیه ــای فرهنگ ــش پژوهش ه ــم در بخ ــی ه ــد تائ ــت. چن اس
ماجــرای کمیتــه مشــترک و مذاکــره آن روز را بــه "یوســف" می گویــم. او همچنــان 

ــد.  ــودش را می گردان ــیاب خ ــنگ آس س
*

ــد و  ــه بخــش فرهنگــی می خواهن ــرا ب ــرادر ســجاد، م ــدن ب ــا آم هــر ســه شــنبه ب
ــر  ــنواره فج ــادی" را در جش ــار "ه ــک ب ــداز آزادی ی ــود. بع ــو می ش ــث ن ــن بح ای
می بینــم، می گویــد: "بــرادر ســجاد بــه اصطــالح بــه جنــاح کبوتر هــا تعلــق داشــت. 
ــود و  ــا ب ــاح باز ه ــی جــزو جن ــرادر معصوم ــا ب ــد. ام ــع کن ــو را قان ســعی می کــرد ت
می گفــت اگــر قبــول نکنــد، کاســه ای زیــر نیــم کاســه اش هســت و نمــاز خوانــدش 

قالبــی اســت. " 
جــدال مــن در بنــد از یــک ســو و در خــارج از بنــد از ســوی دیگــر ادامــه می یابــد. 
میــان دو ســنگ آســیاب قاتــالن و قربانیــان ســاییده می شــوم. وایــن تــازه آغــاز نبــرد 

بی پایــان مســتقل بــودن اســت. 
*

چنــد روزبعــد بابــک زهرایــی را می یابــم. در انــزوای کامــل میزیــد. تنهــا ســاکن 
ــم.  ــورد اســتالین بحــث می کنی ــدان اســت. اول از همــه در م بخــش خاکســتری زن
ــه اعتقــاد او، اســتالین 3 میلیــون نفــر را کشــته اســت و مــن می گویــم فقــط چنــد  ب
نفــر را. ســرانجام ســر 300 هــزار نفــر توافــق می کنیــم و بــا هــم دســت می دهیــم و 
ــق می شــویم. پســری شــیرین، باســواد و  ــا هــم رفی ــه ســرعت ب ــم. ب ــی می خندی کل
رک اســت. همــان شــب "یوســف" بــه ســراغم می آیــد. بــه راســتی دوســتش داشــتم 
و دارم. حــاال کمــی خشــک بــا مــن حــرف می زنــد. اصــرار دارد بــا بابــک حــرف 

نزنــم، چــون او دشــمن حــزب و جاســوس ســیا اســت. می گویــم: 
-اوال خیلــی از ایــن زندانیــان هــم دشــمن حزبنــد. دومــا جاســوس ســیا بــودن ایــن 
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بابــا ثابــت نشــده اســت. تــازه هــم جاســوس باشــد، مگــر مــن چــه ســری دارم کــه 
بــه درد او بخــورد. 

"یوسف" با خنده می گوید: 
ــا  ــت. ب ــی اس ــم الک ــم می دان ــن ه ــی، م ــه می خوان ــاز ک ــرت. نم ــر س ــاک ب -خ

ــا جــدا کــرده ای.  ــاًل از م ــی راهــت را کام ــی روی. یعن جاســوس ســیا هــم راه م
حرف آخرم را به اومی زنم: 

- مــن تصمیمــم را گرفتــه ام. عضــو هیــچ تشــکیالتی نیســتم. می خواهــم مســتقل 
ــا  باشــم. بیــرون هــم مــی روم، همیــن را می گویــم. بعــد از هــر جلســه گفت و گــو ب
ــه  ــردی و صمیمان ــه ف ــا رابط ــتر بچه ه ــا بیش ــود. ام ــرد تر می ش ــه س ــف" رابط "یوس
ــان  ــی. یکیش ــی. گپ ــدی. درد دل ــالمی. لبخن ــد. س ــظ می کنن ــن حف ــا م ــود را ب خ
"اســماعیل" اســت، نظامــی کوچولــو موچولویــی ســخت مهربــان و عاشــق انگــور. 

در ایــن بنــد هــم دســتور "ســازمان زنــدان" ایــن اســت: 
- خوردن میوه فردی نشانه شکم پرستی و ممنوع است. 

ــوه  ــی می ــه خریــدن مقــدار معقول ــد بابــک شــروع ب ــه اول مانن مــن از   همــان هفت
می کنــم. عصرهــای گــرم تابســتانی، وقتــی همــه خواخوابنــد، کنــار راهــرو 
می نشــینیم، بــا "اســماعیل" گــپ می زنیــم و بــه او دزدکــی انگــور می رســانم. 
در همیــن روز هــا در تقســیم کار اتــاق "اســماعیل"، او را مامورتقســیم واجبــی 
ــت  ــه می یاف ــد ادام ــدر بای ــه آن ق ــد ک ــیدن بن ــی کش ــد. از ت ــام می کنن درروز حم
تــا زمیــن بــرق بزنــد تــا تقســیم واجبــی در حمــام هفتــه ای یــک روز و... در اختیــار" 
ســازمان بنــد" و حــاال بــرای اولیــن بــار ماموریتــی بــه یــک تــوده ای داده انــد. بــرای 
ــذارم.  وروزی  ــی" می گ ــر واجب ــمش را "وزی ــرم و اس ــت می گی ــماعیل« دس »اس
ــن  ــد. ماجــرای انقــالب نوی ــد می زنن ــه دیوارهــای بن صفحــات نشــریه مجاهــد را ب
ایدئولوژیــک اســت و ازدواج آقــای مســعود رجــوی بــا خانــم مریــم قجــر عضدانلو. 
ــو نشــریه مجاهــد جمــع می شــوند و گفت و گــو  ــد مجاهدیــن هســتند. جل بیشــتر بن
در می گیــرد. صبــح روز بعــد حتــی یــک نفــر هــم بــرای خوانــدن نشــریه نمی آیــد. 
شــبانه "ســازمان بنــد" اقــدام رجــوی را درســت ارزیابــی و خوانــدن نشــریه مجاهــد را 

ممنــوع اعــالم کــرده اســت. 
*

روزی "طاهــر" خبرتلخــی مــی آورد: رضــا شــلتوکی کــه ا زمدت هــا پیــش مبتــال 
ــار  ــود، درگذشــته و قــرار اســت بچه هــای حــزب ســر ســاعت دو کن ــه ســرطان ب ب
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ــاق  ــه درات ــاعت ب ــر س ــد. س ــکوت کنن ــه س ــک دقیق ــد و ی ــان بیاین در اتاق هایش
تکیــه می دهــم و تصویــر "آقارضــا" از مقابــل چشــمانم می گــذرد. از روز اول کــه 
ــر  ــدان ب ــی در زن ــا وقت ــه کســرائی دیدمــش ت ــی در خان ــی عموئ همــراه محمــد عل
ــود،  ــه ب ــک نگفت ــت. اگــر گاگی ــات می رف ــه مالق ــک آوانســیان ب شــانه های گاگی
ــر شــانه اش   همــان پیکــر  ــاده ب ــت اســتخوانی افت ــن قام هرگــز متوجــه نمی شــدم ای
ورزشــکاری آقــا رضــای شــوخ اســت کــه 25 ســال زنــدان شــاه را قهرمانانــه تحمــل 
ــگفت  ــتان ش ــه داس ــان"  ک ــق"می برد. "مرج ــدار "عش ــه دی ــگ او را ب ــرد. گاگی ک
ــارش را  ــا انتظ ــه ه ــت میل ــم، پش ــد روزی بنویس ــلتوکی را بای ــا رضاش ــقش ب عش

می کشــد. 
*

 نیمه شبی، مسئول بند از خواب بیدارم می کند: 
- تو را می خواهند. شخصی است به نام صمد... 

مرابــا خــودش می بــرد و زیــر هشــت اصلــی زنــدان تحویــل می دهــد. صمــد قیافــه 
عجیبــی دارد. بیشــتربه کارگرهــای آجرپــزی می مانــد. آهســته و زیــر لبــی حــرف 
ــونری  ــکیالت فراماس ــه تش ــد ب ــی می رس ــوال کل ــد س ــرح چن ــد از ط ــد. بع می زن
در ایــران و نحــوه فعالیــت اینتلیجنــت ســرویس. گوش هایــم زنــگ می زنــد. 
شــما دوبــاره بــا لبــاس دیگــری برگشــته اید، بــرادر حمیــد. ســخت احســاس خطــر 

ــز تمــام نشــده اســت.  ــچ چی ــم. حدســم درســت اســت. هی می کن
**

ــا یــک اتومبیــل شــخصی  ــه وســایل. ب ــا کلی چنــد روز بعــد صدایــم می کننــد وب
ــار در  ــرا کن ــوری م ــگاه"می دهند. مام ــل "آسایش ــد و تحوی ــن می برن ــه اوی ــرا ب م
ــا خشــونت دســتورمی دهــد لباس هایــم را در بیــاورم.  یــک ســلولی می ایســتاند و ب
ــد و هیــچ بازرســی در  دفعــه اول مارادســته جمعــی از کمیتــه مشــترک آورده بودن
ــان داد  ــی آورم. نگهب ــورتم در م ــر از ش ــم را غی ــه لباس های ــار هم ــن ب ــود. ای کار نب

می کشــد: 
- درش بیار... 

ــد  ــده ام. باتردی ــه ای را دی ــن صحن ــا چنی ــط در فیلم ه ــت. فق ــی اس ــاور نکردن ب
کمــی شــورتم راپائیــن می کشــم. بــا خشــونت شــورتم را می گیــرد و کامــال پائیــن 

می کشــد. 
- دوالشو کثافت... 
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شرم و ترس در هم می آمی زد. 
- بیشتر... 

بی اراده بیشتر دوال می شوم. شرم مغزم را داغ کرده است. 
- حاال باز ش کن.. 

دو طــرف باســنم را می گیــرم و بــاز می کنــم. دســت و قلبــم می لــرزد. مثــل 
ــه عریانــی خــود دعــوت کنــی. ناگهــان دســتی  ایــن اســت کــه غریبــه خشــنی را ب
ــوش درون  ــتکش پ ــت دس ــم. دس ــار داد می زن ــی رود. بی اختی ــرو م ــدم ف ــه مقع ب
مقعــدم می چرخــد و مــن یــک پارچــه نفــرت وخشــمم. بعــد می گویــد لباس هایــم 
را بپوشــم و مــرا می انــدازد تــوی ســلول. تمــام شــب راه مــی روم. احســاس می کنــم 
ــد و در  ــد. می برن ــدا می کنن ــرا ص ــح م ــود. صب ــاز می ش ــو آغ ــز دارد از ن ــه چی هم
ــم  ــنوم. می فهم ــردی را می ش ــه زن و م ــتم. مکالم ــوار می ایس ــه دی ــی رو ب راهروی
زن و شــوهرند و آن هــا را بــرای مالقــات آورده انــد. صدایشــان بســیار جــوان اســت. 
ــدر و  ــد تاپ ــودک را آورده ان ــنوم. ک ــی را می ش ــه کودک ــدای گری ــد ص ــی بع کم
ــوم  ــد. معل ــودک می رون ــه ک ــان صدق ــوان قرب ــرد ج ــد. زن و م ــادرش او را ببینن م
ــد و  ــی می آی ــه نگهبان ــل اینک ــد مث ــد. بع ــوش می کنن ــه آغ ــوش ب ــت او را آغ اس
کــودک را می بــرد. صــدای گریــه زن، جــای فریــاد کــودک را می گیــرد. 
شــوهرش دلداریــش می دهــد کــه ایــن اولیــن دیــدار اســت و بــاز هــم همدیگــر را 

ــد:  ــان می آی ــدای نگهب ــد ص ــد. بع ــد دی ــان را خواهن و کودکش
- بسه... خداحافظی کنید... 

ــری  ــه دیگ ــنوم. ب ــان را می ش ــدای نگهب ــد. ص ــد و می رون ــی می کنن خداحافظ
می گویــد: 

- بردند برای زدن.... 
ســراپایم می لــرزد. دیــدار آخــر زن و شــوهری بــا فرزندشــان بــود و هیــچ کــدام 

نمی دانســتند.. 
*

ــاره ســوار  ــا یکــی می آیــد ســراغم. راه می افتیــم. دوب ــادی می ایســتم ت مــدت زی
اتومبیــل شــخصی می شــویم. وقتــی ازدر اویــن بیــرون می آئیــم، راننــده می گویــد: 

- چشم بندت را بردار.... 
عقــب نشســته ام و دو نفــر جلــو هســتند. اتومبیــل وارد پــارک وی می شــود. 
ــم. حدســم درســت اســت. ســاعتی بعــد  ــه مشــترک برمــی گردی ــه کمیت ــم ب گمان
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ــد 2  ــاط گذشــته و در بن ــدان پوشــیده ام، از حی ــی زن ــاس آب ــه مشــترک لب در کمیت
ــر اســت  ــه توالت هــای ســمت چــپ شــده ام. اتــاق پ وارد ســلول درازی چســبیده ب
ــه در  ــت ک ــان اکثری ــاً فدائی ــپ، مخصوص ــای چ ــریات گروه ه ــا و نش از اعالمیه ه
خــارج از کشــور منتشرشــده اند. تردیــد دارم بــه آن هــا دســت بزنــم یــا نــه. چــرا مــرا 
ــوان  ــد. ج ــو می آی ــلولی ام ت ــم س ــود و ه ــاز می ش ــد؟ در ب ــلول آورده ان ــن س ــه ای ب
ــرژی و شــادی اســت: علیرضــا اکبــری شــاندیز از  و نیرومنــد و شــاداب و ســراپا ان
اعضــای هیــات سیاســی اکثریــت. در چشــم بــه هــم زدنــی بــا هــم رفیــق می شــویم. 
اولیــن بــار اســت او را می بینــم. اســمش را هــم نشــنیده ام، امــا از فحــوای کالمــش 
ــد. روزی  ــرا خــوب می شناســد. روی اعالمیه هــا و نشــریات کار می کن می فهمــم م
ــی  ــن نشــریات مطلب ــر اســاس ای ــی رود. دارد ب ــی م ــاق بازجوی ــه ات ــد ســاعت ب چن

می نویســد. 
ــن  ــه ای ــوز ب ــد هن ــا ببینن ــد ت ــلول انداخته ان ــن س ــوی ای ــرا ت ــم م ــر می کن اول فک
ــد  ــرار می ده ــه اص ــریات را ب ــا نش ــی علیرض ــا وقت ــه؟ ام ــا ن ــه دارم ی ــم عالق عوال
ــه  ــا ب ــم ت ــر کن ــد صب ــد؟ بای ــکارم دارن ــی روم. چ ــرو م ــر ف ــتر در فک ــم، بیش بخوان
بازجویــی بــروم. علیرضــا ماجــرای دســتگیریش را تعریــف می کنــد. قصــد داشــته 
ــه عــراق برســاند و  ــه و توســط افــراد مســعود بارزانــی خــودش را ب از طریــق ارومی
ــور  ــیر را، مام ــن مس ــای ای ــی از راننده ه ــی یک ــعود بارزان ــرود. مس ــا ب ــه اروپ ــد ب بع
ــد و راه  ــر از آدم می کنن ــل را پ ــازی اتومبی ــادی س ــرای ع ــود. ب ــرده ب ــن کار ک ای
ــا پاســدار تنــدی  ــد. راننــده ب می افتنــد. جایــی، پاســداران جلــو اتومبیــل را می گیرن
می کنــد. وقتــی پاســدار مــی رود، رئیســش را بیــاورد، علیرضــا از راننــده می خواهــد 
ــا  ــتری ب ــدی بیش ــا تن ــده ب ــا رانن ــد. ام ــی کن ــد و عذرخواه ــرف بزن ــت ح ــا مالیم ب
پاســدار ها برخــورد می کنــد. در نتیجــه همــه مســافران را پیــاده می کننــد و ا ز 
آن هــا اوراق شناســایی می خواهنــد. یــک ســاعت بعــد علیرضــا شناســایی می شــود 

ــد.  ــران می کنن ــه ته و او را روان
ــد. او  ــه ای می رس ــای خامن ــه آق ــت ب ــاً صحب ــت و طبع ــهد اس ــه مش ــا بچ علیرض
برایــم تعریــف می کنــد: "خانــواده مــا در شــاندیز زندگــی می کننــد. پــدرم 
ــت  ــر وق ــاه ه ــان ش ــه ای. در زم ــای خامن ــک آق ــتان نزدی ــت و از دوس ــی اس مذهب
ــاند و  ــا می رس ــه م ــه خان ــودش را ب ــد، خ ــرو می ش ــر روب ــا خط ــه ای ب ــای خامن آق
آنجــا مخفــی می شــد. روی همیــن رابطــه مــادرم بــا همســر آقــای خامنــه ای بســیار 
نزدیــک بــود. بعــد از دســتگیری مــن مــادرم بــه تهــران می آیــد و در کاخ ریاســت 
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ــه  ــل همیش ــی و مث ــه گرم ــی رود. از او ب ــش م ــت قدیم ــدار دوس ــه دی ــوری ب جمه
ــادرم  ــد، م ــه ای می آی ــای خامن ــی شــب آق ــد. وقت ــد. آنجــا می مان ــی می کنن پذیرای
ماجــرا را برایــش می گویــد و تقاضــای کمــک می کنــد. از فردایــش دیگــر مــادرم 
ــز هــوش و  ــد. " علیرضــا بســیار تی ــات عــادی هــم راه نمی دهن ــرای مالق ــی ب را حت
ــد کــه احضــارم  ــه مــن می فهمان ــر امیــد اســت. در خــالل حرف هایــش طــوری ب پ
بــه خاطــر رابطــه بــا انگلســتان اســت وپیداکــردن ریشــه های فراماســونری. حرفــش 
ــم  ــر می کن ــد. فک ــی می برن ــه بازجوی ــرا ب ــد م ــد روز بع ــت. چن ــت اس ــم درس ه
شــما را می بینــم بــرادر حمیــد. واقعــاً دلــم برایتــان یــک ذره شــده اســت. امــا شــما 
ــن  ــت ماموری ــیک و در هیب ــیار ش ــاله، بس ــدوداً 30 س ــی ح ــد. جوان ــریف نداری تش
ــه گــپ زدن  ــد بنشــینم و ب ــم می کن ــا مــن دســت می دهــد. دعوت ــی فیلم هــا، ب امنیت
می پــردازد. ظاهــراً اطالعاتــی در مــورد مریــم فیــروز می خواهــد. تاریــخ تولــدش، 
ــه  ــاً از هم ــن مطلق ــقانه اش و... م ــط عاش ــخصی اش، رواب ــادات ش ــواده اش، ع خان
ــک  ــی ی ــت و حت ــر فرمانفرماس ــم دخت ــات می دان ــد کلی ــرم. در ح ــا بی خب این ه
ــی  ــه ربط ــات چ ــن اطالع ــم ای ــزده ام. نمی فهم ــرف ن ــا او ح ــک ب ــم از نزدی ــار ه ب
بــه نفــوذ فراماســونری در حــزب دارد و مــن چطــور می توانــم در کنــار مریــم قــرار 
بگیــرم و ایــن فکــر احمقانــه از کجــا آمــده بــود؟ معلــوم اســت جانشــین شــیک شــما 
ــه ســلول  ــاور نکــرده اســت. وقتــی می خواهــد مــرا ب ــرادر حمیــد حرف هایــم را ب ب

ــد:  ــری می زن ــور دیگ ــری را ج ــرف نی ــان ح ــد،   هم برگردان
- ما باالخره باید پرونده شما را ببندیم.. 

مــرا بــه ســلول برمــی گرداننــد. از حرف هــای علیرضــا می فهمــم همــه آن 
ــوش  ــه گ ــوری ب ــد ج ــش می خواه ــد و دل ــام می ده ــی انج ــا را دارد تاکتیک کار ه
همســرش-رقیه دانشــگری- برســد. و روزی صدایــم می زننــد. خداحافظــی و تمــام. 
ــران قدیمــی  ــر اعــدام او را می شــنوم. در مهاجــرت یکــی از رهب ــد خب ــا بع مدت ه
فدائیــان اکثریــت بــه مــن می گویــد کــه علیرضــا قصــد فــرار و پیوســتن بــه ســازمان 

ــد.  ــش کرده ان ــد و اعدام ــت. فهمیده ان ــته اس را داش
**

ــاق  ــن ات ــه اولی ــه ب ــن فاصل ــی در ای ــک زهرای ــی گــردم. باب ــزل حصــار برم ــه ق ب
ــت دارد،  ــا تخ ــه ۶ ت ــت ک ــی اس ــاق کوچک ــت. ات ــه اس ــد رفت ــت بن ــمت راس س
امــا فقــط ســه نفــر در آن زندگــی می کننــد. بابــک و احمــد و محمــود. ایــن 
ــن  ــد اری از مجاهدی ــام طرف ــه اته ــد ب ــان می گوین ــد. خودش ــا ه من ــه ب دونفرهمیش







۴87 میان دو سنگ آسیاب

ــان  ــحالم جری ــن خوش ــد: "م ــب می گوی ــد و مرت ــف می کن ــم تعری ــکا رابرای آمری
تروتسکیســتی علیــه شــوروی را در کشــور همســایه اش ایــران، ســازمان داده ام. 
ــت.  ــاوت اس ــن متف ــی م ــر وحت ــان دیگ ــا زندانی ــمان ب ــا آس ــن ت ــای او از زمی "  دنی
ــتاهای  ــون روس ــو و انقالبی ــک س ــی را در ی ــپ نیویورک ــال چ ــک فع ــی ی می توان
ــار هــم  ــه از هــم، در کن ــای بیگان ــی. دو دنی اطــراف کــرج را در ســمت دیگــر ببین
و بــه عنــوان مخالــف جمهــوری اســالمی در زندان انــد. و بابــک چــه صــادق 
اســت. وقتــی اتحــاد شــوروی فــرو می پاشــد، بابــک دیگــر آزاد شــده اســت. غیــب 

ــنود.  ــزی ا زاو نمی ش ــس چی ــر هیچک ــود و دیگ می ش
*

ــاز هــم صمــد مــرا خواســته  ــد. ب ــم می کن ــد صدای نیمــه شــبی دیگــر، مســئول بن
ــذی  ــی روم. کاغ ــدان م ــی زن ــت اصل ــه زیرهش ــود ب ــواب آل ــمان خ ــا چش ــت. ب اس
ــرا از  ــه م ــاره اینک ــه در ب ــته اند و هم ــش نوش ــد پرس ــش چن ــد. روی ــن می ده ــه م ب
قزلحصــار بــه کجــا برده انــد و چــرا. جوابــش را می نویســم. روز دیگــری، نزدیــک 
ــزب را  ــای ح ــد و بچه ه ــینیه می رون ــه حس ــد. ب ــد می آین ــه بن ــدار ب ــد پاس ــر چن ظه
یکــی یکــی صــدا می زننــد، غیــر از مــا چنــد نفــر ســاکن اتــاق بی خط هــا. وســایل 
ــد. روز  ــول می کش ــاعت ط ــد س ــرا چن ــد. ماج ــم می گردن ــا را ه ــی از بچه ه برخ
بعــد "علیرضــا" را ســخت آشــفته می بینــم. تــازه چنــد روزی اســت بــه اتــاق 
ــه از  ــی ک ــروی دریای ــوان نی ــر ج ــن افس ــا ای ــوالً ب ــت. معم ــده اس ــا آم بی خط ه
ــم.  ــا راه می روی ــیه گل ه ــا در حاش ــت، عصر ه ــده اس ــتگیر ش ــار و دس ــد احض هن
شــعرهای گیلکــی زیــر لــب می خوانــد. بــه نظــرم اندکــی هــم پرتــی حــواس دارد. 
ــرود.  ــش ب ــال زندگی ــد و دنب ــالش را بگذران ــا دو س ــده ت ــا آم ــاق "بی خط" ه ــه ات ب
ــو  "علیرضــا" می گویــد بچه هــا را یــک از اعضــای خیلــی تنــد روی ضــد حــزب ل
ــا  ــتند. ام ــن هس ــا خائ ــه توده ای ه ــه هم ــوده ک ــن ب ــه ای ــتداللش هم ــت. اس داده اس
چــون علیرضاآخریــن نفــری بــوده کــه از تشــکیالت بندجــدا شــده، بچه هــا دارنــد 
ــد.  ــه گــردن او می اندازن ــر فشــار "ســازمان بنــد" ماجــرای احضــار حزبی هــا را ب زی
بایــن اتــاق " بــی خــط" هــا هــم زیــر ضــرب می رود.ســعی می کنــم آرامــش کنــم. 
ــه اتــاق بــر می گردیــم. علیرضــا زیــر پتــو مــی رود. ناهــار هــم نمی خــورد. تخــت  ب
ــرای راه  ــه ب ــل همیش ــا مث ــم ت ــش می زن ــار صدای ــد از ناه ــت. بع ــم اس ــار ه ــا کن م
ــای  ــون از رگ ه ــم. خ ــش می کش ــو را از روی ــد. پت ــواب نمی ده ــم. ج ــن بروی رفت
ــرون  ــیمه بی ــت. سراس ــده اس ــس ش ــک خی ــی از تش ــد. نیم ــه می کن ــده اش چک بری
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ــای  ــه بچه ه ــی در حلق ــول در اتاق ــق معم ــی روم. طب ــف" م ــراغ "یوس ــی دوم. س م
ــم:  ــاس می کن ــت. التم ــته اس ــی نشس حزب

- علیرضا خودکشی کرده، دارد می میرد... 
 کسی تکان نمی خورد. "یوسف" زیر لبی می گوید: 

- او از ما نیست...
فریــاد زنــان بــه اتــاق مســئول بنــد مــی روم و کمــک خواهــم. ســرانجام می رســند 
ــد پیچــی شــده از بهــداری  ــا مچ هــای بان ــد روز بعــد ب ــد. چن و "علیرضــا" را می برن

برمــی گــردد. بــه مــن گویــد: 
- تقاضــا کــرده ام بــه اتــاق ســر موضعی هــا برگــردم. نمی توانــم زیــر فشــار طاقــت 

بیاورم. 
 "علیرضــا" مــی رود. هــر گــز خبــری از او نمی شــنوم. در ســال ۶7 بــردارش 

کردنــد؟ نمی دانــم. بجــای او فرامــرز فیلــی می آیــد. 
*

ســال ها بعــد بــه آن بنــد برمــی گــردم. ســکانس افتتاحیــه فیلــم اعتــراض 
ــرا  ــوده ام و م ــد ب ــن در آن بن ــد م ــی می دان ــعود کیمیای ــود. مس ــرداری می ش فیلمب
بــرای تماشــای پشــت صحنــه دعــوت کــرده اســت. بــا همســرم می رویــم. از 
ــه هایش  ــرف شیش ــه در دو ط ــه آن هم ــات را ک ــاق مالق ــم. ات ــت می گذری زیرهش
گریســته بودیــم، پشــت ســر می گذاریــم و وارد بنــد می شــویم. حــاال زندانیــان مــواد 
مخــدر بنــد را پــر کرده انــد. همــه رنــگ و زندگــی کــه بچه هــای سیاســی بــه بنــد 
ــاق 8  ــو ات ــه جل ــارد. ب ــوار می ب ــت از در و دی ــود شــده اســت. کثاف ــد، ناب داده بودن
ــارا داخــل  ــدو م ــاق رای گرفتن ــن ات ــای همی ــرای عــوض کــردن پرده ه ــی روم. ب م
ــم  ــد. حک ــی می خواب ــک قاچاقچ ــاال ی ــن ح ــت م ــد. روی تخ ــاب نکردن آدم حس
ــت  ــن تخ ــم روی ای ــن ه ــم روزگاری م ــم. می گوی ــرف می زن ــا او ح ــد دارد. ب اب
می خوابیــدم. کنــار تخــت می ایســتم و از عــکاس فیلــم می خواهــم عکســی از مــن 
ــه را  ــه. ســکانس افتتاحی ــا ن ــم ی ــدا کن ــم آن عکــس را پی ــم می توان ــرد. نمی دان بگی
ــی  ــم وقت ــم می گوی ــد. او را کنارمــی کشــم و از حاالت ــازی می کن مهــدی فتحــی ب

ــد:  ــرق می زن ــم هایش ب ــودم. چش ــا ب اینج
- حاال حسم درست شد.... 

و صحنــه کلیــد می خــورد. مهــدی همیشــه از آن ســکانس افتتاحیــه فیلــم 
ضیافــت ســخت راضــی بود.بعــد بــه حیــاط مــی روم. آن حیــاط کــه بچه هــا سراســر 
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ــک گل در آن  ــی ی ــت. حت ــی اس ــاال برهوت ــرده بودند،ح ــش ک ــتان تبدیل ــه گلس ب
ــتندبا  ــه می خواس ــه ای راک ــده اند. جامع ــدام ش ــا اع ــتر آن بچه ه ــدارد. بیش ــود ن وج
نثــار جانشــان آبــاد آزاد کننــد، بــه ویرانســرائی تبدیــل شــده زاینــده فقــرو معتــاد و 

ــا یشــان تــوی ایــن بنــد هســتند...  قاچاقچــی. دســتکم ســیصد ت
*

تصمیــم می گیــرم بــه "بندکارگری"بــروم و خــودم را از میــان دو ســنگ آســیاب 
نجــات بدهــم. تقاضــا می نویســم. بعــداز چنــدروز موافقــت می شــود. در بنــد 
ــای  ــتی اتاق ه ــک دس ــی و ی ــت. زیبای ــری نیس ــدان" خب ــازمان زن ــری از "س کارگ
بنــد قبلــی را نــدارد. حیاطــش بــی گل و گیــاه اســت، امــا تــو فقــط یــک زندانبــان 
داری. در آن بنــد هــر کــس اتاقــش را خــودش انتخــاب می کنــد و بــه طــور طبیعــی 
بچه هــای سیاســی و عــادی جــدا هســتند. مــن هــم بــه اتاقــی مــی روم کــه 3 نفر بیشــتر 
در آن نیســتند از جملــه مجیــد کریــم قلی پــور، شــوهر خواهــر ســعید آذرنــگ. او 
عضــو ســازمان مخفــی بــود و بــه   همــان نتیجــه مــن رســیده بــود: "بــدون لطمــه زدن 
بــه کســی دنبــال زندگیــش بــرود. " او رحمــان و بیشــتر بچه هــای حلقــه اطــراف او را 
می شناســد. ایــن ســبب نزدیکــی و رفاقــت مــا می شــود و تازمــان خروجــم از ایــران 
ادامــه دارد. بعــد گمــش می کنــم. بــا مجیــد تــا دو روز مانــده بــه کشــتار ســال ۶7 که 
ــا هــم و هــم خــرج هســتیم. ســه افسرپزشــک  آزاد می شــود، در زنــدان همــه جــا ب
حزبــی هــم د رایــن بنــد هســتند. حبس هــای کوتــاه مــدت دارنــد. بابهــداری زنــدان 
ــی  ــدان" حت ــن "ســازمان زن ــا براســاس قوانی ــد. ام ــی کرده ان ــوان پزشــک کا رم بعن
کار پزشــکی هــم همــکاری محســوب می شــود. زیــر فشــار قــرار گرفته انــد کــه کار 
نکننــد. بایکــوت شــده اند و مثــل مــن تقاضــای انتقــال بــه بندکارگــری را داده انــد. 

*
ــا  ــد روز ه ــد. مجی ــاب کن ــد کاری راانتخ ــس می توان ــری ، هرک ــد کارگ در بن
ــم و  ــری می پوش ــاس کارگ ــردای ورود لب ــم از ف ــن ه ــی رود. م ــی م ــل چین ــه فلف ب
ــد.  ــان عادی ان ــر زندانی ــا دو نف ــر از م ــا غی ــل چین ه ــم فلف ــوم. تی ــش می ش همراه
ــار  ــزل حص ــد ق ــای بلن ــا و دیواره ــن بند ه ــی بی ــه بزرگ ــه محوط ــی ب ــته جمع دس
می رویــم. ایــن محوطــه را بــه کار کشــاورزی اختصــاص داده انــد. اســب هایی 
ــه  ــری ک ــد. آهنگ ــاج داود بوده ان ــب های ح ــد اس ــد. می گوین ــا می گردن در آنج
ــی   ــی جهنم ــکنجه گاه ــه ش ــار را ب ــزل حص ــود و ق ــوردی ب ــک الج ــت نزدی دوس
ــا فلفل هــای  ــر اســت. م ــد. هــوا دلپذی تبدیــل کــرد. حــاال از او اســب هایش مانده ان
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ــی دارم،  ــال خوب ــر ح ــم. دیگ ــه ها می ریزی ــم و در کیس ــاخه ها می چینی ــز را از ش ری
خــودم هســتم. بــه یــاد نوجوانــی می افتــم کــه تابســتان ها در کارخانــه کفــش ویــن 

می کــردم.  کار 
*

ــم  ــم و می خندی ــانه می گوئی ــر ش ــل ب ــر از فلف ــه های پ ــا کیس ــد، ب ــد روز بع چن
ــینه  ــه س ــینه ب ــجاد س ــرادر س ــا ب ــد ب ــای ورودی واح ــو پله ه ــم. جل ــی گردی و برم
ــوس پیاده شــان  ــی ب ــد از مین ــد و دارن ــازه آورده ان ــی را ت می شــویم. گروهــی زندان

می کننــد. بــرادر ســجاد می گویــد: 
- تو چرا رفتی دنبال این کار، تو با این قلمی که داری باید بنویسی... 

می گویم: 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــم ک ــی را بنویس ــا چیزهای ــم ت ــم کار گل کن ــح می ده ــن ترجی - م

ــدارم.  ــاد ن اعتق
ــوع  ــی ممن ــل چین ــه فلف ــن ب ــن م ــی رفت ــش فرهنگ ــتور بخ ــه دس ــش ب از فردای
می شــود. و   همــان روز هــا "هــادی" بــرای خوانــدن نمــاز جماعــت بــه بنــد می آیــد. 
نمــاز را بــه ســرعت تمــام می خوانــد. از بچه هــا می خواهــد بنشــینند و حــرف 
بزننــد. بســیار مهربــان اســت. وقتــی همــه می رونــد، از مــن می خواهــد بمانــم. وقتــی 

تنهــا می شــویم، می گویــد: 
- می خواهم برای من درباره گلسرخی حرف بزنی. 

می خندم: 
- حاج آقا یکی از موارد اتهامی من رابطه با گلسرخی است. آن وقت... 

- ولشــان کــن. مــن خیلــی دلــم می خواهــد دربــاره ایــن مــرد بدانــم. در پرونده ات 
خوانــدم بــا او همکار بــودی... 

از خســرو برایــش می گویــم و مفصــل. رابطــه گرمــی بیــن مــا بــه وجــود می آیــد. 
بعــد از آزادی، روزی کــه همســرم بــرای تصویــب یــک فیلمنامــه بــه وزارت ارشــاد 
ــه  ــن ب ــدن م ــرای دی ــی ب ــرد. وقت ــرا از او می گی ــراغ م ــی س ــد جوان ــی رود، آخون م

ــد:  ــد از احوالپرســی، می گوی ــم "هــادی" اســت. بع ــد، می بین ــه می آی ــر مجل دفت
- وقتــی شــنیدم کار فرهنگــی می کنــی گفتــم تــو چــه رویــی داری هوشــنگ... 

ــی.  ــده بمان راســتش فکــر نمی کــردم زن
**

بایــد ســه شــنبه باشــدکه صدایــم می کننــد. ایــن بار"بــرادر معصومــی" می خواهــد 
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بــا مــن اتمــام حجــت کنــد: 
ــن  ــا لج ــد ی ــرده می روی ــا م ــرود. ی ــرون ب ــان بی ــی قهرم ــم کس ــا نمی گذاری  - م
ــم و منتشــر  ــان انجــام می دهی ــی... خودم ــو هــم اگــر همــکاری نکن ــال شــده... ت م

می کنیــم... 
ــد و  ــه روز کنن ــده ب ــام ش ــترک انج ــه مش ــه درکمیت ــی را ک ــد کارهائ می خواهن
منتشــر ســازند. مــن تصمیــم خــودم را گرفتــه ام وروی حرفــم می ایســتم. ســرانجام، 

ــام "هوشــنگ – الــف" در کیهــان منتشــر می شــود.  ــا ن ــی ب مطالب
همسرم در اولین مالقات از من می پرسد: 

- این ها را تو نوشته ای....؟ 
جواب می دهم: 

- نه. تو که مرا می  شناسی... 
- من هم وقتی خواندم، فهمیدم نثر تو نیست... 

ــد.  ــان می رس ــد زن ــی لبخن ــرادر معصوم ــم، ب ــرون می آی ــه بی ــات ک ــاق مالق از ات
ــم:  ــتم. می گوی ــی هس ــی عصبان خیل
- باالخره کارخودتان راکردید... 

خنده مخصوصی می کند: 
- مگر هوشنگ –الف فقط توهستی؟ به زنت هم گفتی که... 

می فهمم به مکالمه تلفنی گوش می داده است. می گویم: 
- حتماشنیدید. به حساب من گذاشته اند. 

دوباره می خندد: 
- می خواهی نویسنده را نشانت بدهم؟ 

نامــی را هــم می بــرد. ســال ها بعــد ایــن نــام رادر میــان همــکاران بخــش فرهنگــی 
قزلحصــار در   همــان نشــریه خــارج کشــور می یابــم. او کیســت؟ او هــم ماننــد مــن 

قربانــی سیاســت لجــن مالــی نشــده اســت؟ نمی دانــم. 
وقتی "فرود" را بار دیگر در رجایی شهر می بینم، بیدرنگ می پرسد: 

- مزخرفات در باره فروغ را تونوشته ای....؟ 
برایش همه چیز راتوضیح می می دهم.   همان حرف همسرم را می زند: 
- تنها چیزی که باعت شد شک کنم، این است که نثر، نثر تو نبود... 

بعــد از آزادی، بــه دیــدن جــواد مجابــی در کــوی ســندیکا رفتــم. بگمانــم مجابــی 
درآن زمــان عضــو هیــات دبیــران کانــون بــود. می خواســتم تنهــا تشــکیالت صنفــی 
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نویســندگان ایــران بدانــد یــک کلمــه از آن مزخرفــات را هــم مــن ننوشــته ام. 
ــگی ام  ــتگی همیش ــود و دلبس ــاملو ب ــروغ و ش ــه ف ــوزانم ب ــق س ــتر عش ــزه ام بیش انگی
ــد.  ــه بودن ــه گرفت ــا مســائل سیاســی کــه دیگــر قرن هــا از مــن فاصل ــه ســاعدی، ت ب
ــا مجابــی حالــم خیلــی بــد بــود. بیــرون از زنــدان هــم خــودم را اســیر  روزدیــدار ب
ــه مجابــی  توطئه هــای ماموریــن امنیتــی- فرهنگــی می دیــدم. تابلوهــای نقاشــی خان
ــا بغضــی مهــار  دورســرم تــاب می خوردنــد. ماجــرا را بــرای مجابــی شــرح دادم وب

نشــدنی د رگلــو گفتــم: 
- خواستند مرالجن مال کنند... ا زمن کاری ساخته نبود... 

مدتــی بعــد شــنیدم مجابــی هیــات دبیــران وقــت کانــون را د ر جریــان گذاشــته 
اســت. دیگــر چــه می توانســتم بکنــم؟ هنــوز تــا دوســال بایــد هــر هفتــه خــودم را بــه 
پیگیــری معرفــی می کــردم و بــه پرســش هائی کــه حتــی شــامل زندگــی خصوصــی 
مــن هــم می شــد جــواب مــی دادم. دوســتانم می ترســیدند، بدیــدارم بیاینــد. بــه یکــی 
دو نفــر کــه کار درمطبوعــات رابــا مــن شــروع کــرده بودنــدو حــاال مجلــه داشــتند 
بــرای کارمراجعــه کــردم. دیــدم وحشــت زده انــد و باســرو دســت بــه حضــور شــنود 

اشــاره می کننــد.... بــه    ناچارخانــه نشــین شــدم و بــکار ترجمــه پرداختــم. 
چنــد ســالی بعــد، در دفتــر مجلــه گــزارش فیلــم شــمس لنگــرودی را در جریــان 

گذاشــتم. یــادم نیســت علــی اشــرف درویشــیان هــم بــود یانــه. 
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شانزدهم  شب  می نویسم.نیمه  را  وششم  بیست  نامه 
بهمن 1389 است. دیگر تا پایان این کتاب چیزی منانده 
باید  اما  می زند..  تن  نوشنت  از  وجودم  است...همه 

بنویسم... باید متام کنم....
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اوایــل پاییــز 13۶5، قــزل حصــار را از زندانیــان سیاســی تخلیــه می کننــد. زنــدان 
معــروف گوهــر دشــت در زمــان شــاه بــه ســبک اســرائیلی ســاخته شــده و بعــد از 
تــرور محمدعلــی رجائــی نامــش را گذاشــته اند زنــدان رجایــی شــهر. و حــاال منتظــر 

ماســت.. 
ــاده  ــایل آم ــه وس ــا کلی ــرعت و ب ــه س ــد ب ــد. بای ــان می کنن ــحرگاهی بیدارم س
ــد  شــویم. زمزمــه انحــالل بندهــای سیاســی قــزل حصــار را شــنیده ایم و حــاال دارن
منتقلمــان می کننــد. حــدود 7 صبــح ســوار مینــی بوس هایــی می شــویم کــه جلــوی 
ــده  ــود. رانن ــه ش ــد تخلی ــا بن ــم همه ه ــروب منتظری ــا غ ــیده اند. ت ــف کش ــد ص در بن

ــد:  ــب می گوی ــده و مرت ــی ش ــوس، عصبان ــی ب مین
- ما را برای ۴ ساعت خواسته اند و از صبح تا حاال عالفیم... 

ــد دارد و تــک زبانــی بســیار شــیرین   »فریــدون« ســارق مســلحی کــه حکــم اب
حــرف می زنــد، در جوابــش می گویــد: 

ــا ســوال خواســته اند و حــاال 5- ۶  ــرای دو ت ــا... کلــی از ایــن بچه هــا را ب - ای باب
ــد..  ــد آب خنــک می خورن ســال اســت دارن

مینی بوس در موج انفجار خنده گم می شود. 
**

 وقتــی از در بــزرگ زنــدان قزلحصــار بیــرون آمدیــم، هــوا رو بــه تاریکــی بــود. 
ــواری  ــید. در بول ــی شهرسرکش ــدان رجای ــای زن ــه دیواره ــید ک ــول نکش ــی ط خیل
درازی بســوی آن می رفتیــم. دســتور دادنــد چشــم بند ها را بزنیــم و دیگــر در 

ــم.  تاریکــی رفتی
ــوم  ــم. معل ــرزه می افت ــه ل ــرون ب ــرد بی ــوای س ــود. از ه ــاز می ش ــوس ب ــی ب در مین
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ــرانجام  ــویم. س ــی می ش ــد وارد راهروهای ــم. بع ــازی می گذری ــه ب ــت از محوط اس
دســتور می دهنــد چشــم بند ها را برداریــم. در ســالن نســبتاً بزرگــی هســتیم: حســینیه 
ــه  ــو ب ــا تعــدادی پت ــی بعــد ت ــم. مدت ــه شــدت ســرد اســت. می لرزی ــی. هــوا ب رجائ
داخــل می اندازنــد. بــه مــا ســه نفــر هــم خــرج 2 پتــو می رســد. یکــی بــرای زیرمــان 
و یکــی بــرای رویمــان. کمــی بعــد هــم مقــداری نــان تافتــون و پنیــر می دهنــد. ایــن 

هــم شــام. 
ــن  ــخ زده په ــن ی ــرض روی زمی ــو را از ع ــک پت ــم. ی ــر را می خوری ــان و پنی ن
ــایلمان  ــیم. وس ــی روی آن دراز می کش ــه تای ــم. س ــا بگیری ــش ج ــا روی ــم ت می کنی
ــط  ــوی دوم فق ــد. پت ــرون می مان ــو بی ــان از پت ــم. پا هایم ــرمان می گذاری ــر س را زی
ــاند. وســطی همیشــه گــرم  ــر دیگــر را می پوش ــدن دو نف نفروســط وگوشــه ای از ب
اســت و دو نفــر بقیــه، بالفاصلــه نیمــی از بدنشــان یــخ مــی زد. تــا صبــح می غلتیــم 
ــیمی در کار  ــتند. تقس ــر س ــادی می ف ــای ع ــه بنده ــا را ب ــد م ــم. روز بع و می خندی
نیســت. »ســازمان زنــدان« وجــود نــدارد تــا »زنــدان در زنــدان« را شــکل بدهــد. 
ــه ای  ــایلمان را گوش ــد. وس ــرادی می رس ــلولی انف ــرج، س ــم خ ــر ه ــه نف ــا س ــه م ب

می گذاریــم و زندگــی روزمــره را شــروع می کنیــم. 
ــوب  ــد: محوطــه بزرگــی در جن ــاد«  می برن ــد جه ــه » بن ــا را ب ــد م ــد روز بع چن
غربــی زنــدان کــه بــا دری از زنــدان اصلــی جــدا می شــود. در ســمت چــپ حیــاط، 
ــد  ــه بن ــاًل از بقی ــد کوچکــی وجــود دارد و کام ــه صــورت بن ــاق آجــری ب ــد ات چن
ــد: چنــد نفــر از  ــده کشــمیری« در آن زندانی ان مجــزا. در آن زمــان متهمــان »پرون
گــروه بهــزاد نبــوی. آن هــا بعــد از انفجــار نخســت وزیری توســط مســعود کشــمیری 
و فــرار او، دســتگیر شــده و هنــوز در زنــدان هســتند. کمــی بعــد هــم آزاد می شــوند. 
در یکــی از اتاق هــای بنــد کوچــک، آخونــدی شــمالی زندگــی می کنــد. 
بچه هــا بــه او لقــب »دودول طــال« داده انــد. اتهامــش ایــن اســت: در یکــی از 
شــهرهای شــمالی، ضمــن آمــوزش قــرآن بــا 35 دختــر باکــره همبســتر شــده بــود تــا 
راه ورود بــه بهشــت را برایشــان همــوار کنــد. از دور او را می بینیــم. همیشــه مشــغول 
ذکــر و دعــا و نمــاز اســت. هــر هفتــه هــم اول ا زهمــه بــه ســالن مالقــات صدایــش 

ــد.  ــش را ببین ــا زن ــد ت می زنن
ــا فروشــگاه و ســلمانی. در  ــرار دارد ب ــاط ســوله بســیار بزرگــی ق ــوب حی در جن
ــد. دو  ــی می کنن ــاق زندگ ــرج در دو ات ــرای ک ــان دادس ــوله متهم ــپ س ــمت چ س
ــن و  ــا را از اوی ــاص دارد. آن ه ــان اختص ــه زندانی ــه بقی ــم ب ــت ه ــمت راس ــاق س ات
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ــیده ایم.  ــار رس ــزل حص ــا از ق ــد؛ و م ــهر آورده ان ــی ش ــادی رجای ــای ع بنده
زندانیــان عــادی وسیاســی از چــپ، مذهبــی، ســلطنت طلــب و... صاحبــان عقایــد 
ــم  ــار ه ــود؛ کن ــه ب ــدان انداخت ــه زن ــه را انقــالب ب ــوع کــه هم سیاســی ســخت متن
زندگــی می کننــد. داخــل ســوله ها را سراســر تخت هــای ســربازی ســه نفــره 
چیده انــد. زندانیــان مجازنــد تنهــا زندگــی کننــد یــا بــا هــر چنــد نفــر دوســت دارنــد 
هــم خــرج شــوند. در بنــد روزنامــه و تلویزیــون هســت. چنــد مجلــه هــم بــه طــور 
مرتــب می رســد، از جملــه مجلــه »فیلــم«. در حــد فاصلــه ســوله و ســاختمان آجــری 
ــان.  ــی از می انش ــرگل وراه ــری پ ــه سراس ــت. دو باغچ ــی اس ــیار بزرگ ــه بس محوط
اســمش را گذاشــته ایم بولــوار. آنجــا راه می رویــم. جنــوب حیــاط بــر بلنــدی قــرار 
ــوار از  ــداز دارد. بول ــم ان ــه در چش ــاوررا همیش ــق پهن ــا و اف ــمان، کوه ه دارد و آس
آنجــا شــروع می شــود و بــا شــیب مالیمــی بــه ســمت شــمال مــی رود. آن طــرف تــر 
زمیــن والیبــال قــرار دارد. زندانی هــا، عصر هــا »تیغــی« می زننــد. گاهــی هــم حــاج 

ــه آن هــا می پیونــدد. آقــا مرتضــوی رئیــس زنــدان ب
کارهــای داخــل بنــد، نظافــت و تقســیم کار را بــه نوبــت انجــام می دهیــم؛ 
زندانیــان عــادی وسیاســی بــا هــم. حــاال »امیــر« مســئول بنــد اســت. یــا دارد دوان 
ــی  ــد. در آزادی، وقت ــی می کش ــت ت ــا جدی ــا را ب ــا زمین ه ــی رود ی ــی م دوان جای
ــدت  ــام م ــت، تم ــاخته اس ــش را س ــش فیلم ــک متن ــه اوموزی ــم ک ــی را می بین فیلم

ــد.  ــی می کش ــزان ت ــرق ری ــه ع ــم ک ــر او را می بین تصوی
هیــچ نــوع فشــاری در کار نیســت. نــه از کســی همــکاری خواســته می شــود، نــه 
ــدرت برگــزار می شــود.  ــه ن ــاری وجــود دارد. نمــاز جماعــت بســیار ب ــادت اجب عب
حســینیه را فقــط در ایــام مذهبــی بــرای ســخنرانی و عــزاداری فعــال می کننــد. »بنــد 

جهــاد«
ــرار  ــکان« را دارد کــه ق ــه آن »م ــف ب ــن تعری ــی شــهر نزدیک تری ــدان رجای زن
بــود »دانشــگاه« باشــد و در گفتمانــی آزاد، زندانیــان سیاســی مخالــف جمهــوری 
اســالمی را بــه حقانیــت اســالم و نظــام برســاند و ســپس آزادشــان کنــد. ایــن ویژگی 
ــد،  ــدا می کنن ــی« ص ــه او را »حاج ــه هم ــوی ک ــین مرتض ــید حس ــا س ــاج آق از ح
شــروع می شــود و بــه خــوداو پایــان می گیــرد. همــه می داننــد کــه مرتضــوی 
در واقــع نماینــده آیــت الــه منتظــری اســت و بــر اثــر فشــار دامــاد ونماینــده آقــای 
منتظــری کــه »حــاج ناصــری« باشــد، بــه ریاســت زنــدان منصــوب شــده اســت. 

ــاس ســپاهی همیشــه  ــود و در لب ــا چهــره ای اخــم آل ــرادر ســجاد« دیگــری ب » ب
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ــرادر »ســجاد« های  ــه مرتضــوی وحــی و حاضــر اســت. ایــن یکــی از ب چســبیده ب
کمیتــه مشــترک اســت .آنجــا صدایــش را می شــنیدم و حــاال خــودش را می بینــم. 
همــه متهمــان چــپ را از نزدیــک می شناســد. پنهــان نمی کنــد کــه بــا شــیوه 
»حاجــی« موافــق نیســت. نعلیــن حاجــی و چکمــه بــرادر ســجاد چــون دو بــال نظام، 
ــد و هــر یــک انتظــار حــذف دیگــری را می کشــد.  ــار هــم حرکــت می کنن در کن
مســئول بخــش ایدئولــوژی زنــدان »بــرادر اســدی« نــام دارد. مــرد تنومنــد ســاکتی 
ــاد کارش  ــد جه ــرای بن ــا ب ــد، ام ــه می کن ــر چ ــای دیگ ــم در بنده ــت. نمی دان اس
تهیــه روزنامــه و مجلــه و ترتیــب دادن جلســات ســخنرانی اســت. مســئول کتابخانــه 
ــط  ــد ا زآزادی اوتوس ــود و بع ــدر ب ــی ص ــن بن ــاوران ابولحس ــار« از مش زندان«غف

ــد.  ــی« اداره می ش ــام« ابطح ــی بن ــی جوان روحان
ــرادر  چنــد ســال بعــد از آزادی، در برنامــه اکــران مــاه مجلــه گــزارش فیلــم، »ب
ــتان های  ــه اس ــش ب ــرای نمای ــینمایی را ب ــای س ــدم.  فیلم ه ــدی« را در اراک دی اس
مختلــف می بردیــم. در اراک، نمایــش فیلــم را مشــروط کــرده بودنــد بــه ســخنرانی 
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان. بــا داود رشــیدی و غالمرضــا رمضانــی 
ــر  ــدی« مدی ــای احم ــه »آق ــم ک ــالن بودی ــم در س ــل فیل ــی االص ــردان اراک کارگ
کل، بــا همراهــان رســیدند. در نــگاه اول »آقــای اســدی« را شــناختم و خــوب جــا 
خــوردم. او بــا   همــان آرامــش زنــدان پشــت تریبــون رفــت. دربــاره فرهنــگ و ادب 

و ســینما ســخنرانی کــرد و جلســه را تــرک گفــت. 
**

ــن »اســماعیل« مســئول  ــد روزی از گریخت ــاد می رســیم، چن ــد جه ــه بن ــی ب وقت
قبلــی بنــد، می گــذرد. »اســماعیل« از بچه هــای مجاهدیــن بــود. بعــد از دســتگیری 
و طــی مراحلــی کــه مــن از آن بی خبــرم بــه بنــد جهــاد رســیده، اعتمــاد »حاجــی« 
ــار علیرغــم  ــد ب ــود. او چن ــدان شــده ب ــس زن ــب کــرده و دســت راســت رئی را جل
مخالفــت وزارت اطالعــات، بــا مســئولیت حــاج آقــا مرتضــوی بــه مرخصــی رفتــه 
و برگشــته بــود. امــا مرخصــی آخــر او بی بازگشــت بــود. »اســماعیل« بــا امکانــات 
پــدرش در یکــی از بنــادر جنــوب از کشــور خــارج شــده و بــه مجاهدیــن پیوســته 

بــود. شــایع بــود از خــارج بــه مرتضــوی تلفــن زده و گفتــه اســت: بیــالخ! 
*

بعــد از ایــن فــرار، شــرایط از گذشــته محدود تــر شــده، امــا هنــوز قابــل زندگــی 
ــت  ــود روی تخ ــم. می ش ــدا می کن ــک پی ــز کوچ ــک می ــک« امیر«ی ــا کم ــود. ب ب
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ــود  ــم می ش ــد تخت ــه بع ــن ب ــرد. از ای ــتفاده ک ــتن از آن اس ــرای نوش ــت و ب گذاش
ــتم  ــمت راس ــم. س ــم و می نویس ــم، می خوان ــدر می توان ــر چق ــنگرم. ه ــرم و س دفت
ــرار دارد. اغلــب ســرگرم اندیشــه ها و کتاب هایــش اســت. حکــم  تخــت« فرود«ق
ــد.  ــوله را می لرزان ــی اش س ــادمانه ناگهان ــای ش ــا خنده ه ــدام دارد و گاه ب ــر اع زی
ــرار دارد  ــری ق ــتاد نظ ــد اس ــت حمی ــوله تخ ــوی س ــل او در آن س ــت در مقاب درس
ــر  ــراه همس ــود، هم ــات ب ــاه دیپلم ــان ش ــدرش در زم ــت. پ ــاال در آمریکاس ــه ح ک
دنــدان پزشــکش از آمریــکا بــه ایــران آمــده بودنــد تــا بــه انقــالب کمــک کننــد. 
پــدرش کــه زمانــی ســفیر ایــران در شــوروی بــود، گفتــه بــود: »نــرو... »و او آمــده 
بــود. حقــوق خوانــده بــود و بــه انگلیســی کامــال تســلط داشــت. در بانــک مرکــزی 
ــات  ــان، همــراه هی ــه حقــوق و زب ــل تســلطش ب ــه دلی اســتخدام شــده و بعــد هــم ب
ــاء  ــی امض ــای آمریکای ــرای آزادی گروگان ه ــر را ب ــرار داد الجزای ــه ق ــی ک ایران

ــه ماموریــت رفتــه بــود.  کردنــد، ب
در تهــران خوشــبخت زندگــی می کــرد و بــه دلیــل روابــط پــدرش، بــا گروهــی 
ــود. نمیدانســت انجمــن  از دیپلمات هــا هــم رفــت و آمــد داشــت. حمیــد بی خبــر ب
اســالمی دارد ردش را دنبــال می کنــد. ســرانجام شــبی در میهمانــی تولــد همســرش 
بــه خانــه او ریختنــد و بــه اتهــام جاسوســی دســتگیرش کردنــد. و در زنــدان بــود تــا 
بــا عفــو عمومــی بعــد از کشــتار زندانیــان سیاســی آزاد شــد. بــا »فــرود »و »حمیــد« 
تیــم ســه نفــره ای شــدیم. محــور حرف هایمــان ادبیــات بــود.« کاوه »هــم کــه حــاال 
یکــی از برجســته ترین مترجمیــن و مولفیــن ایــران در زمینــه فلســفه اســت، گــروه مــا 
را کامــل می کــرد. در ایــن اتــاق زندگــی می کــردم، امــا بــا مجیــد هــم خــرج بــودم. 
او در اتــاق روبرویــی و بــا« جنــاب ســروان »یکــی از افســران ســازمان نظامــی هــم 
ــن در  ــی م ــای کودک ــه محل ه ــر از بچ ــی دیگ ــروان »یک ــاب س ــود.« جن ــت ب تخ
ــود.  ــان ب ــود، محکومیــت کوتاهــی داشــت و حکمــش در حــال پای ــار ب هفــت چن

حــاال هــم در آلمــان اســت. 
*

از مالقــات بــر می گــردم و نمی دانــم شــیرینی دیــدار همســرم را مزمــزه کنــم یــا 
ــرش  ــاند. همس ــن می رس ــه م ــودش را ب ــی خ ــی جوان ــر خیل ــی را، پس ــی جدای تلخ
نســبت دوری باهمســر مــن دارد. خــودش از بچه هــای اکثریــت اســت و آن 
ــه  ــم ب ــو زه ــری ». هن ــم » ســعید صغ ــی گذاری قدرجــوان اســت کــه اســمش رام
همیــن نــام صدایــش می کنــم.« ســعید صغــری »پســری شــاد و سرشــار از زندگــی 
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ــا  ــروه م ــزو گ ــی زود ج ــد، خیل ــی می کن ــا »زندگ ــان« کرجی ه ــت. او د رمی اس
ــعید  ــویم.« س ــع می ش ــا جم ــک ج ــم و ی ــف می آئی ــای مختل ــود. از اتاق ه می ش
ــت.  ــا س ــه آنج ــد ک ــذاب می کش ــرود. ع ــاد ب ــد جه ــرار دارد از بن ــری »اص صغ
ــه  ــا را ب ــا آن ه ــد ت ــا کن ــن »تقاض ــرش« بهم ــوان ت ــت ج ــراه دوس ــد هم می خواه
بندهــای بچه هــای« ســرموضعی »بفرســتند. مرتــب بــا مــن مشــورت می کنــد و مــن 
ــد  ــی، نبای ــارزه کن ــرون و مب ــروی بی فقــط یــک جــواب دارم:« اگــر می خواهــی ب
ــه کســی  ــدون لطمــه زدن ب ــی ب ــه کشــتن بدهــی. اگــر می توان خــودت را بیهــوده ب
ــار تــا آســتانه رفتــن مــی رود  ــرو .«او چنــد ب ــه خــوب ب زنــده بمانــی، بمــان. و گرن
ــد. یــک ســال بعــد هــم در کشــتار  ــد. روزی« بهمــن »را می برن و ســرانجام می مان

ــازد.  ــان می ب ــزرگ ج ب
» ســعید صغــری »بعــد از پایــان حکمــش آزاد شــد. بعــد از آزادی مــن بــه دیدارم 
آمــد، خداحافظــی کــرد و گفــت دارد مــی رود. دلــش ســخت شــور مــی زد خــود را 
بــه ســازمان اکثریــت برســاند. همیــن کار را هــم کــرد. بــه مقامــات بــاالی ســازمانی 
ــت و  ــده اس ــدا ش ــرش ج ــاال از همس ــد. ح ــک ش ــد. پزش ــید. درس خوان ــم رس ه
دیگــر نســبت ســببی نداریــم. امــا نســبتی محکمتــر یافته ایــم. تــا وقتــی آلمــان بــود، 
ــم و او  ــواری می گذراندی ــوش خ ــه ن ــبی را ب ــم، ش ــهرش می رفت ــه ش ــت ب ــر وق ه
ــه یــاد« بهمــن »بــاال می انداخــت. در« تــور امضــای  همیشــه اولیــن گیالســش را ب
»متــن انگلیســی ایــن کتــاب، در آمریــکا دیدمــش. بــه ســبک زنــدان، رختخــواب را 
د رآپارتمــان کوچــک او روی زمیــن می انداختیــم و گــپ می زدیــم. دیگــر شــا د 

نبــود ســعید، امــا مرتــب می گفــت: 
- هنوز خودم راسوسیالیست می دانم... 

**
ــد. ســال های دراز نقــد فیلــم نوشــته ام و  ــه ســینما برمــی گردان ــه فیلــم مــرا ب مجل
حــاال در ایــن مجلــه ســینمایی کــه چنــد ســال بعــد ســردبیر مجلــه رقیبــش می شــوم، 
دنیــای دوســت داشــتنی ســینما را بــاز می یابــم. در همیــن چنــد ســال چــه تغییــرات 
عظیمــی در ســینما شــده اســت. بــه فکــر می افتــم فیلمنامــه ای بنویســم. شــب بــا ایــن 
اندیشــه بــه خــواب مــی روم. نیمه هــای شــب از هــراس نا دانســته از خــواب می پــرم. 
همســرم را در لبــاس ســفید خــواب می بینــم، انــگار کــه همیــن حــاال از کنــار مــن 
ــته  ــره بس ــه پنج ــی رود. ب ــی رود. م ــوا م ــته ای در ه ــل فرش ــد، دارد مث ــته باش برخاس
می رســد و از آن می گــذرد. و تمــام مــدت نگرانــم کســی از میــان ایــن همــه مــرد 
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ــی در  ــم رویای ــم نمی دان ــوز ه ــد. هن ــواب ببین ــاس خ ــزد و او را در لب ــه برخی خفت
ــم می جوشــد و  ــی در ذهن ــا نام ــداری در خــواب. ام ــا حســی از بی ــود، ی ــداری ب بی
ــه دنبــال همســرش می گــردد. از روز بعــد  موضوعــی: بانــوی نیلوفــری. زنــی کــه ب
ــه  ــوری ب ــات حض ــد در مالق ــاه بع ــد م ــم. چن ــروع می کن ــر را ش ــن فک ــتن ای نوش
مناســبت نــوروز فیلمنامــه را مخفیانــه بــه همســرم می دهــم. او زیــر چــادری کــه بایــد 
ــرون  ــا خــود بی ــد و ب ــات می پوشــید، آن را پنهــان می کن ــگام مالق ــار در هن ــه اجب ب
می بــرد. ایــن فیلمنامــه را بعــد از آزادی مــن بــا قیمــت خوبــی فروختیــم و زندگــی 

را بــار دیگــر از صفــر آغــاز کردیــم. 
*

 روزگارم چنیــن می گــذرد. 5 ســال اســت زندانــی ام. از حکمــم فقــط دو ســالش 
را کشــیده ام و هنــوز 13 ســال دراز در راه دارم. نمــاز هــم بــه   همــان روش« عــددی 
ــم  ــد. و روزی صدای ــم نیای ــه چش ــم ب ــا غیبت ــت ت ــتر در جماع ــم و بیش »می خوان
می زننــد. از در بــزرگ وارد محوطــه اصلــی زنــدان می شــویم. بایــد چشــم بند 
ــم  ــم. مدتــی می رویــم. وارد ســاختمانی می شــویم. مــدت زیــادی منتظــر می مان بزن
تــا کســی می آیــد و مــرا بــرد. حــال و هــوا نشــان می دهــد در شــعبه وزارت هســتم. 
ــدا  ــی را پی ــت صندل ــا دس ــینم. ب ــد بنش ــی می خواه ــت. کس ــت اس ــم درس حدس
می کنــم و می نشــینم. پشــت میــزی هســتم. از آن ســوی میــز صدایــی را می شــنوم. 

ــد:  ــی می پرس ــه نرم ب
- نماز می خوانی؟ 

روی  می خواهنــد  مــرا خواســته اند چــون  می گویــد  اســت.  مثبــت  جوابــم 
پرونــده« امثــال مــن »کار کننــد. بعــد توضیحــات نســبتاً مفصلــی می دهــد. 
ــا سرنوشــتم را بنویســم.  ــد ت ــه ای یــک روز می خواهن ــرا هفت ــد م ســرانجام می گوی
ــای  ــاً بخش ه ــن و مخصوص ــر ک ــوع فک ــن موض ــه ای ــوب ب ــد: »خ ــدا می گوی ص
ــری در  ــدای نی ــد و ص ــر می کش ــم تی ــتون فقرات ــتان.« س ــفر انگلس ــه س ــوط ب مرب
گوشــم می پیچــد« بخــش بــاز پرونــده... »هرگزنبایــد فرامــوش کنــم: مــن جاســوس 
ــاره  ــز دارد دوب ــه چی ــم. هم ــدی را می گذران ــیار ب ــای بس ــتم. روزه ــتان هس انگلس
ــان  ــم هایی پنه ــا چش ــم. حتم ــر می کن ــدن را مرتب ت ــاز خوان ــود. نم ــروع می ش ش
ــد.  ــراغم نمی آین ــر س ــا دیگ ــم. ام ــب باش ــتر مراق ــد بیش ــدو بای ــدام می پاین ــرا م م

مــاه رمضــان، صبحانــه را وقــت ســحری می دهنــد. از ناهــار خبــری نیســت. شــام 
ــل  ــت. مث ــن روزه نیس ــرای گرفت ــاری ب ــچ فش ــا هی ــم. ام ــار می خوری ــت افط را وق
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اویــن و گوهردشــت از بیرون«نظــام »و از درون« ســازمان زنــدان »بــا خنجرهــای 
ــیده اند  ــرده کش ــا پ ــی از اتاق ه ــا در یک ــتاده اند. بچه ه ــرمان نایس ــاالی س ــه ب آخت
و اگــر کســی بخواهــد غــذا بخــورد، بــه پشــت آن مــی رود. و ظهر هــا هــم چقــدر 

ــود.  ــلوغ می ش ش
ــا را،  ــح آب میوه ه ــم. از صب ــکی می گیری ــا روزه گنجش ــرج ام ــم خ ــه ه ــا س م
در یخدان هایــی می گذاریــم کــه هــر ســه نفــر یکــی از آن هــا را در اختیــار دارنــد. 
ــر دوش می رســانیم، آب  ــه زی ــد خــود را ب ــم. بع ــاط پشــتی می دوی ــا در حی عصر ه
ــی  ــم. وقت ــود داری ــا خ ــان ب ــته لباس هایم ــان در بس ــده را پنه ــک ش ــای خن میوه ه
ــد:  ــد می گوی ــا صــدای بلن ــاب ســروان« ب ــم، معمــوالً »جن ــاز می کنی ــا را ب دوش ه
» یــک، دو، ســه...« و ایــن عالمــت رمزنوشــیدن آب میــوه هااســت. لــذت عجیــب 

ــم.  ــوش نمی کن ــز فرام ــا را هرگ آن ه
در همیــن روز هــا اجــازه می دهنــد هــر خانــواده 3 کتــاب بــرای زندانــی اش 
ــی  ــاند. یک ــن رس ــه م ــی را ب ــاب عال ــه کت ــد و س ــاهکار می زن ــرم ش ــاورد. همس بی
از آن هــا اولیــن رمــان ماریــو وارگاس یوســا اســت. ترجمــه اش را بالفاصلــه شــروع 
ــاز  ــره را ب ــم گ ــا ه ــی روم و ب ــری م ــد نظ ــراغ حمی ــم، س ــا می مان ــر ج ــم. ه می کن
ــار یوســا  ــن ب ــرای اولی ــن ترجمــه بعــد از آزادی منتشــر می شــود و ب ــم. همی می کنی
ــد. در روزهــای بازنویســی  ــران معرفــی می کن ــا کتــاب« عصــر قهرمــان »در ای را ب
ــخه  ــوم. نس ــوت می ش ــن دع ــندگان د ر وی ــالس نویس ــه اج ــا ب ــراه یوس ــر، هم آخ

ــد: ــام می گوی ــوق تم ــردو باش ــم. آن را می گی ــه او می ده ــش را ب ــی کتاب فارس
- آه فارسی...

*
ــاد  ــب زی ــد. داوطل ــرو می خواهن ــاب نی ــداری کت ــب کــردن مق ــرای مرت روزی ب
اســت. قــرار می گذاریــم هــم خرج هــا بــا هــم برونــد. بعــد از چنــد روز نوبــت مــا 3 
نفــر می شــود. مــا رابــا چشــم بند بــه ســاختمان اصلــی زنــدان می برنــد. از راهرویــی 
می گذریــم. داخــل اتــاق خیلــی بزرگــی می شــویم. در رابرویمــان می بندنــد و 
ــی را کــه  ــد. تنهــا در یــک گوشــه اش کتاب های ــاب چیده ان ــد. تاســقف کت می رون
معلــوم اســت از خانــه یــک بهایــی ثروتمنــد و بــا فرهنــگ آورده انــد، در چنــد قفســه 
ــت.  ــن بهائی ــاره آئی ــس و همــه در ب ــای نفی ــا جلده ــای ب ــد. کتاب ه ــب کرده ان مرت
ــد و  ــان کار می کن ــت یکیم ــه نوب ــا. ب ــردن کتاب ه ــب ک ــه مرت ــم ب ــروع می کنی ش
ــدن  ــغول خوان ــد و مش ــر می دارن ــی را ب ــا، چیزهائ ــان کتاب ه ــر از می ــر دیگ دو نف
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ــنه و  ــور گرس ــان ط ــد.   هم ــراغمان نمی می آی ــه س ــی ب ــروب کس ــا غ ــود. ت می ش
ــی  ــم، کس ــویی در می زنی ــه دستش ــن ب ــرای رفت ــم ب ــدر ه ــر چق ــم. ه ــنه می مانی تش
ــر لباســمان جاســازی  ــی را زی ــرار می گذاریــم هــر کــدام کتاب جــواب نمی دهــد. ق
کنیــم و بــه بنــد ببریــم. مــن مجموعــه اشــعار ایــرج میــرزا را بــردارم و دو نفــر دیگــر 
ــک  ــن ی ــای ای ــه ج ــد. ب ــی گرداندن ــا را برم ــروب م ــان را. غ ــای دلخواه ش کتاب ه
ــده  ــم. خوابی ــرزا را می بلع ــرج می ــعرهای ای ــه ام. ش ــی گرفت ــتمزد خوب روز کار، دس
بــر تخــت زنــدان جمهــوری اســالمی کتــاب ممنــوع ایــرج میــرزا بــا جلــد روزنامــه 
طعــم دیگــری دارد. »فــرود »هــم آن پاییــن راه مــی رود و منتظــر اســت تــا کتــاب 

را بگیــرد. 
*

ــد. چهارشــنبه  ــان عــادی بندجهــاد زندگــی و ارتباطــات خودشــان را دارن زندانی
هــر هفتــه چندنفرشــان بــه مرخصــی می رونــد. جمعــه غــروب بــا شــیرینی و میــوه بــر 
ــد.«  ــرخ می زنن ــا چ ــاط و راهرو ه ــان در حی ــام، خیلی هایش ــد از ش ــد. بع می گردن
شــنگول »هســتند. مــواد مخــدر انباری-اصطالحی برای جاســازی در مقعد- تقســیم 

شــده و آن هــا را شــنگول کــرده اســت. 
روزی« حــاج آقــا »وارد بنــد می شــود و یــک راســت ســراغ رازمیــک - ارمنــی 
ماشــین دزد شــوخ- مــی رود. رازمیــک در ایــام عاشــورا درعــزاداری شــرکت 

ــد:  ــیده بودن ــا از او پرس ــار بچه ه ــک ب ــی زد. ی ــینه م ــرد و س می ک
- تو ارمنی هستی. چرا برای امام حسین سینه میزنی؟ 

او به آلتش اشاره کرده و جواب داده بود: 
- شــما همــه بریده ایــد و الکــی ســینه می زنیــد، مــن نبریــده ام از تــه دل عــزاداری 

ــم...  می کن
ــردد.  ــی گ ــد برم ــار روز بع ــی رود و چه ــوی م ــراه مرتض ــک هم آن روز رازمی

ماجــرا را بــرای بچه هــا تعریــف می کنــد. 
ــش را  ــد پیکان ــرد و می گوی ــرش می ب ــه دفت ــا مرتضــوی، رازمیــک را ب حــاج آق

ــد:  ــی می پرس ــک از حاج ــد. رازمی دزدیده ان
- 2۴ ساعت شده...؟ 

او جواب می دهد: 
- نه... 

رازمیک می گوید: 
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ــزاده  ــل امام ــر پ ــرا س ــه م ــرط: اول اینک ــه دو ش ــم. ب ــدا می کن ــینت را پی - ماش
معصــوم پیــاده کنــی و کســی دنبالــم نیایــد. دوم اینکــه وقتــی ماشــینت رو آوردم 3 

ــه مــن مرخصــی بدهــی.  روز ب
ــل  ــر پ ــد و س ــی می برن ــک را بااتومبیل ــرد. رازمی ــوی می پذی ــا مرتض ــاج آق ح
امامــزاده معصــوم پیــاده اش می کننــد. رازمیــک مــی رود و یــک ســاعت بعــد ســوار 
ــا مرتضــوی برمــی گــردد. پیــکان را می دهــد و از    ــر پیــکان خاکســتری حــاج آق ب

ــه مرخصــی می شــود.  ــرای ســه روز روان همــان جــا ب
رازمیــک مــرا یــاد شــخصیت های ســینمایی می انداخــت. مــردی شــوخ و مهربــان 
ــم  ــش را ه ــی از تخصص ــل. کم ــه اول دزدی اتومبی ــناس درج ــاز. کار ش ــر ب و نظ
ــی دارد و دزدان  ــودش کالس خاص ــرای خ ــی ب ــوع اتومبیل ــر ن ــد: ه ــی کن بازگوم
حرفــه ا ی اتوموبیــل دارای تخصــص و رده بنــدی هســتند. هــر مارکــی اتوموبیلــی 
دزدان خــود را دارد وبعــد از ســرقت مســیر معینــی راطــی می کنــد تــا اوراق شــود 

یــا تغییــر هویــت بدهــد. 
رازمیــک بــر ایــن شــبکه اشــراف داشــت. کافــی بــود بدانــد اتومبیــل چــه مارکــی 
اســت و در چــه ســاعتی و کجــای تهــران دزدیــده شــده اســت. و می توانســت قبــل 
ــری در  ــکل دیگ ــه ش ــا ب ــد، ی ــل دزدی را اوراق می کردن ــه اتومبی ــاعت ک از 2۴ س

ــد.  ــدا کن ــد، آن را پی می آوردن
*

ســحرگاهی بــا عجلــه بیدارمــان می کننــد و بــه حســینیه می فرســتند. خــواب آلــود 
و بــا صــورت نشســته بــه آنجــا می رویــم. مثــل همیشــه ســعی می کنــم زود تــر بــروم 
تــا بتوانــم جایــی کنــار دیــوار پیــدا کنــم و تکیــه بدهــم. پا هایــم از دوران بازجویــی 
بــه بعــد خشــک شــده و نمی توانــم چهــار زانــو بنشــینم. گوشــه ای پیــدا می کنــم و 
می نشــینم.« فــرود »هــم کنــارم اســت. کمــی بعــد، حــاج آقــا مرتضــوی می رســد، 
ســخت شــاد و ســرحال. بــرادر ســجاد چســبیده بــه او می آمــد. حــاج آقــا مرتضــوی 
ــم ایــن  ــه اش بعــد از بســم اهلل الرحمــن الرحی پشــت بلندگــو می ایســتد. اولیــن جمل

 : ست ا
- شــما را صبــح زود بیــدا کرده ایــم تــا بگویــم همگــی بــه زودی آزاد می شــوید 

و بــه جــای شــما ســران اســتکبار جهانــی را بــه اینجــا می آوریــم... 
زمزمه ای در حسینیه می پیچد. به هم نگاه می کنیم: 

- چه خبر شده؟ 
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ــن  ــش ای ــد. خالصــه حرف های ــه می ده ــه ســخنرانی ادام ــا مرتضــوی ب حــاج آق
اســت: عامــالن اصلــی زندانــی شــدن مــا ســران اســتکبار جهانــی بــه ویــژه شــوروی 
ــان  ــالم درجه ــم اس ــدن پرچ ــته ش ــا برافراش ــه زودی ب ــا ب ــتند. آن ه ــکا هس و آمری

ــویم.  ــا آزاد می ش ــد و م ــدان می افتن ــه زن ــوند، ب ــتگیر می ش دس
ــواب  ــج و خ ــا گی ــد. م ــری نمی ده ــح دیگ ــچ توضی ــوی هی ــا مرتض ــاج آق ح
ــود  ــش می ش ــگ پخ ــک جن ــا موزی ــم. از بلندگو ه ــی گردی ــا برم ــه اتاق ه ــود ب آل
و گوینــده مرتــب از پیــروزی بــزرگ ســر بــازان اســالم خبــر می دهــد. کمــی بعــد 
معلــوم می شــود شــب پیــش« ســپاه اســالم »درعملیــات بزرگــی پیــروز شــده اســت. 
ــان  ــده جه ــرایط آین ــودش از ش ــل خ ــت تحلی ــوی می گف ــا مرتض ــاج آق ــه ح آنچ
بــود. رئیــس زنــدان مــا هــم   همــان قــدر رویــا پــرور بــود کــه مــا. مــا سوسیالیســم را 

ــالم را.  ــم و او اس ــان می دیدی ــح جه ــتانه فت در آس
*

ــی ســخت تر از  ــذت و عذاب ــد. ل ــا مالقــات حضــوری می دهن ــه م ــوروز 13۶۶ ب ن
ــت  ــه پش ــاز ب ــی و ب ــی و می بوس ــزت را می بوئ ــت. عزی ــه اس ــت شیش ــات پش مالق

ــردی.  ــی گ ــا برم دیوار ه
ــه  ــد ب ــد می خواهن ــه بن ــد و از هم ــدا می زنن ــا را ص ــان م ــم ناگه ــاز ه  و روزی ب
ســرعت و بــا کلیــه وســایل آمــاده شــویم. می فهمیــم دارنــد مــا را - غیــراز متهمیــن 
دادســتانی کــرج – بــه اویــن منتقــل می کننــد. » ســعید صغــری »بــا چشــمان گریــان 
ــه دقــت  ــد. تــک تــک و ب ــاط می برن ــه حی ــا را ب ــم. م ــد. خداحافظــی می کنی می آی
ــی  ــم بند ها رام ــد. چش ــایلمان را می گیرن ــتر وس ــد. بیش ــی می کنن ــش بدن ــام تفتی تم

زنیــم. 
فریاد کسی را می شنویم: 
- چشم بند ها را بردارید... 

ــای  ــره نیروه ــوس و در محاص ــد اتوب ــدان، کنارچن ــه زن ــرون محوط ــم بی  می بینی
کمیتــه ایســتاده ایم. ســوار اتوبوس هــا می شــویم. چنــد مــرد تنومنــد ریشــو در 
لباس هــای چرمــی ســیاه می آینــد و یــک دســت مــا را بــا دســت بنــد بــه دســته جلــو 
صندلــی قفــل می کننــد. بعــد حــاج آقــا مرتضــوی می آیــد. تــک تــک اتوبوس هــا 
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــا کس ــم دارد ب ــی رود. می بین ــد و م ــی می کن را سرکش
رئیــس کمیتــه باشــد بحــث می کنــد. دو نفــری ســوار اتوبــوس مــا می شــوند. 

ــنویم:  ــوی را می ش ــا مرتض ــاج آق ــالت ح ــن جم آخری
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- دست بند ها را به مسئولیت من باز کنید... 
ــا در  ــد. اتوبوس ه ــاز می کنن ــا را ب ــت بند ه ــر دس ــا غرغ ــوش ب ــیاه پ ــردان س م
محاصــره بنزهــای ســیاه بــه حرکــت در می آینــد. بنــد جهــاد را بــا حیــاط دلگشــایش 
ــم.  ــه می یابی ــتی جداگان ــدام سرنوش ــر ک ــم و ه ــر گذاری ــت س ــه پش ــرای همیش ب
برخــی از بچه هــا را در اویــن بازمــی یابــم. از گــروه مــا یکــی در تهــران، یکــی در 
شــمال، دو نفــر در آلمــان و یکــی در آمریکاســت و هنــوز از حــال هــم خبــر داریــم. 
ســال ها بعــد خیلــی از ایــن بچه هــا را در مراســم ختــم ســیاوش کســرایی در تهــران 
می بینــم. بــا موهــای ســفید و عقایــد گوناگــون زیــر ســقف« آرش کمانگیــر »گــرد 
ــر  ــنام و زنجی ــا دش ــد و ب ــی از راه می رس ــعود ده نمک ــروه مس ــا گ ــم ت ــم آمده ای ه

ــد.  ــان می کن پراکندهم
هنوزایرانم.یکــی بچه هــا خبــر ازحــاج آقــا منتظــری مــی آورد. اتفاقــی او را دیــده 
اســت:رانده شــده از« نظــام »عصر هــا بــه یــک ســلمانی در« نظــام آبــاد »مــی رود 
و شــطرنج بــازی می کنــد. و قتــی دارم ایــن بخــش را بــرای دفعــه آخــر بازنویســی 
می کنم،«آقــا کمــال »از لنــدن زنــگ می زنــد. او عضــو حــزب رنجبــران بــود. بــرا 

ی خــارج کــردن یکــی دیگــر از بچه هــای ســبز از ایــران هماهنگــی می کنیــم.. 
*

ــی  ــاد روزهائ ــود. ی ــران شــلوغ ب ــان کرج-ته ــم. اتوب ــران می آمدی ــه طــرف ته  ب
افتــادم کــه بــا بچه هــا از شــمال برمــی گشــتیم. حــاال آن هــا زندانــی و فــراری بودنــد. 
چشــم انــداز تهــران پیــدا شــد. میــدان آزادی را دور زدیــم. از خیابان هــای شــهرک 
غــرب گذشــتیم. زندگــی جریــان داشــت و مــا از میــان آن غریــب وار می گذشــتیم 

ــم.  ــا می روی ــن روز ه ــوی خونین تری ــه س ــتیم ب و نمی دانس
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فشار  زیر   . است  شب  های  نیمه  سالم،  حمید  برادر 
عصبی از خواب پریده ام. آخر به اوین رسیده ایم، به 
نامه بیست و  و  به کشتار بزرگ.  ترین روزها،  خونین 

هفتم است به شما.





509 روی لبه تیغ

ســال 13۶۶ اســت و مــا در اویــن هســتیم بــه ریاســت حــاج آقــا حســین منتظــری. 
از رجائــی شــهر آمــده و مــارا بــا خــودش آورده اســت. " حســین زاده "مســئول اداری 
ــان:  ــتم هم ــد و سیس ــته الجوردی ان ــان دار ودس ــئولین   هم ــه مس ــت. بقی ــدان اس زن
ــه  ــگاه "ک ــس" آموزش ــدی رئی ــاج مه ــی. ح ــاون امنیت ــی، مع ــی حلوای ــاج مجتب ح
ــا  ــد، ب ــوز ســید مجی ــدس رئیــس" آسایشــگاه ". هن ــد. مهن ــه آنجــا آورده ان ــا را ب م
ــد. الت جدیــدی هــم  ــازی می کن ــال ب ــاط فوتب ــاره در حی ــی پ آن کفش هــای کتان
آمــده اســت. بــرادر اســماعیلی نگهبــان ریــزه میــزه ای کــه همیشــه خــدا پوتیــن بــه 
ــد در راهــروی  ــن اســت. خــدا نکن ــن پوتی ــا ای ــا ب ــدن بچه ه ــا دارد و عاشــق کوبی پ
ــد  ــر لگ ــرد و زی ــه ای می گی ــی. بهان ــالم نکن ــود و س ــی، او رد ش ــته باش ــد نشس بن
ســیاهت می کنــد. مــا را در بندهــای آموزشــگاه تقســیم کرده انــد. بــا زندانیانــی کــه 
ــد، برخــورده ایم.هــر کــدام از هــم خرج هــای  از بندهــای مختلــف اویــن آورده ان
رجائــی شــهر، در اتاقــی و در طبقــه ای افتاده ایــم. مــن در بنــد ۴ بــا بهــرام دانــش هــم 
اتاقیــم. از ایــن طبقــه بــه آن طبقــه می رویــم. در حیــاط همیشــه بــا همیــم.  د ربنــد، 
ــم  ــتند و رحی ــی هس ــای مخف ــوی و حســین شــجاعی از بچه ه ــادی پرت مهــدی و ه
عراقــی. عــزت الــه زارع، پیرمــرد خیــاط، بــا آن زیــر شــلواری راه راه وعــرق گیــر 
ــادآور شــخصیت های گورکــی اســت. ســخت ســاکت و در خــود.  ــی اش، ی رکاب
ــر  ــوده اســت. ب ــوم هفــده ب ــه مرکــزی منتخــب پلن بعد هــا می فهمــم او عضــو کمیت
ــت و  ــاق ماس ــزب در ات ــای ح ــری از اعض ــرد دیگ ــری پیرم ــد باق ــالف او محم خ

ــد.  ــد حــرف بزن ــش می خواه ــدام دل م
ــاق  ــک ات ــش در ی ــد دان ــر احم ــرزو( و دکت ــی )ب ــرز بقای ــر فریب ــد ۶ دکت در بن
زندگــی می کننــد. حــاال هیچکدامشــان د رایــن جهــان نیســتند. بعــد از چنــد ســالی 
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دوبــاره بــرزو را می بینــم. حــدود دو ســال زود تــر از مــا دســتگیر شــده و هنــوز زیــر 
ــداری.  ــم در به ــد و ه ــم در بن ــد، ه ــاران می رس ــور بیم ــه ام ــرزو ب ــت. ب ــدام اس اع
روزهــای گذشــته را تجدیــد می کنیــم. در حیــاط بــا هــم راه می رویــم. دکتــر 
ــرج اهلل  ــد. ف ــرف نمی زن ــی ح ــا کس ــرزو ب ــر از ب ــت و غی ــخ اس ــا تل ــش ام احمددان
ــی  ــد. مدت ــار حســینیه دارد و تنهــا زندگــی می کن ــی در کن ــی )جوانشــیر( اتاق میزان
در حــوزه علمیــه قــم مارکسیســم درس داده اســت. حــاال هــم گاهــی یــک دو تــا 
آخونــد جــوان بــه اتاقــش می رونــد و مارکسیســم می خواننــد. جوانشــیر بــد جــوری 
ــه  ــه او ب ــزب ب ــر ح ــت. در دفت ــالن ۶ اس ــالد "در س ــق ج ــت. " رفی ــرده اس ــاد ک ب
شــوخی می گفتیــم" رفیــق جــالد "از بــس ســخت گیــر و منضبــط بــود. ســرباز وطــن 

هــم در بنــد ۶ اســت.... 
همــان سیســتم بندجهــاد حاکــم اســت. هرکــس بخواهــد کار می کنــد، هرکــس 
نخواهــد نــه. بعضــی از بچه هــا بــه کارگاه بــزرگ لبــاس دوزی می رونــد. چنــد نفری 
ــد کتاب هــای  ــاق ترجمــه مشــغول کار می شــوند. ظاهرادارن ــد در ات ــه حمی از جمل
ــر  ــای دیگ ــه زبان ه ــری را ب ــت اهلل مطه ــتی و آی ــت اهلل بهش ــی، آی ــت اهلل خمین آی
ــام  ــواع و اقس ــرای ان ــرا ب ــز دکت ــتن ت ــغول نوش ــع مش ــا در واق ــد. ام ــه می کنن ترجم
آدم هــای داخــل و بیــرون زندان انــد. یکــی از آن هــا مهنــدس مســئول" آموزشــگاه 
ــه  ــه وزارت خارج ــد او ب ــد می گوی ــد. حمی ــرا می نویس ــز دکت ــه دارد ت ــت ک "اس
ــد  ــه درس می ده ــا در مدرس ــت. صبح ه ــی اس ــش معلم ــغل اصلی ــت، ش ــل اس وص
ــد  ــکار باش ــما هم ــا ش ــم ب ــاال ه ــاید ح ــم ش ــن. نمی دان ــگاه اوی ــا در دانش و عصر ه

بــرادر حمیــد. 
*

ــد.  ــینیه می برن ــه حس ــه آزادی ب ــا مصاحب ــی ی ــم مذهب ــرای مراس ــا را ب ــب م اغل
ــر  ــم. زی ــالم می کنی ــه او س ــه ب ــم. همیش ــا می بینی ــیر را در راه پله ه ــی جوانش گاه
ــا او دســت می دهــد  ــار بهــرام دانــش بعــد از ســالم ب لبــی جــواب می دهــد. یــک ب

ــد:  ــی می گوی ــه تلخ ــیر ب ــد، جوانش ــی می کن و روبوس
- من اجازه ندارم با کسی حرف بزنم... 

بهــرام دانــش، همیشــه تــه بنــد روی یــک صندلــی نشســته و ســرش را مثــل پاندول 
ــد  ــر روز بای ــد. ه ــش می ده ــرگ عذاب ــد م ــا ح ــرن حادت ــد. میگ ــت می ده حرک
پیغــام بفرســتد بــه بهــداری تــا قــرص روزش را بیاورنــد. وآن قــدر آنجــا می نشــیند 
ــش را  ــر بغل ــی روم و زی ــب م ــد. مرت ــرص برس ــا ق ــد ت ــکان می ده ــرش را ت و س
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می گیــرم. بــا هــم راه می رویــم. افســر ســالخورده ای کــه از افســران خراســان 
بازمانــده و همــه عمــرش در تبعیــد و زنــدان گذشــته اســت، هنــوز بــر عقیــده خــود 
اســتوار ایســتاده؛ هــر چنــد در میزگــرد آبــان حرف هــای دیگــری می زنــد. بــا هــم 
راه می رویــم و زندگــی خودمــان را دوره می کنیــم. ایــن جملــه او همیشــه در 

ــد:  ــگ می زن ــم زن گوش
- دنیــا بــاغ وحــش بزرگی اســت پــر از حیوانــات درنــده و ما مانند گنجشــک های 

کوچــک بــر درختی نشســته ایم و جیــک جیــک می کنیم... 
ــی  ــا و اکثریت ــژه حزبی ه ــد. شــعبه5 وی ــه شــعبه صــدا می کنن ــرا ب ــر، م اواخــر مه
ــی اش  ــام اصل ــه ن ــم ک ــد از آزادی می فهم ــر ". بع ــاج ناص ــش" ح ــت و رئیس هاس
ــعبات  ــی از ش ــس یک ــری و رئی ــه منتظ ــت ال ــدار آی ــت، طرف ــدی اس ــر احم ناص

ــنوم:  ــر را می ش ــاج ناص ــدای ح ــت. ص ــده اس ــالب ش ــتانی انق ــادی دادس اقتص
- چشم بندت را بردار... 

در اتاقــی هســتم بــزرگ. مثــل اتاق هــای همــه ادارات. ســه نفــر پشــت میز هایــش 
کا رمــی کننــد. حــاج ناصــر، مــرد قــد کوتاهــی اســت وکمــی پــر. وقتــی می ایســتد، 
همیشــه دســت راســتش تــوی جیــب شــلوارش اســت و پاییــن تنــه اش را می خارانــد. 
روی صندلــی جلــو میــز ش در بــاالی اتــاق می نشــینم. حــاج ناصرمــی گویــد کــه 
قــرار اســت در یــک میزگــرد، نماینــدگان گروه هــای مختلــف تاریخچــه چــپ در 
ایــران را بررســی کننــد. ایــن میزگــرد توســط تلویزیــون ثبــت می شــود و بعــداً بــه 
ــرف  ــی ح ــت. وقت ــه اس ــم داوطلبان ــرکت در آن ه ــد. ش ــی در می آی ــورت کتاب ص
ــد  ــرد و تهدی ــن س ــت، لح ــده اس ــره ش ــن خی ــم های م ــه چش ــتقیماً ب ــد، مس می زن

آمیــزی دارد. در رمــان گربــه ســعی کــرده ا م شــخصیت او را تصویــر کنــم. 
در جوابش می گویم: 

- من دیگر چپ نیستم. 
می خندد: 

- البتــه، همــه چپ هــا را مــا راســت کرده ایــم، امــا خــوب ســابقاً بوده ایــد.... اگــر 
راســت بگوییــد و حاال نباشــید... 

جواب می دهم: 
- برای خودم مسلم است... 

جواب می دهد: 
- بــا شــرکت در ایــن جلســات هــم بــرای مــا هــم مســلم می شــود... البتــه گفتــم 
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داوطلبانــه اســت... فکر هایــت را بکــن و اگــر موافــق بــودی بــه" پــدرام "خبــر بــده. 
" پــدرام "از کادرهــای یــک ســازمان وحــدت کمونیســتی، بــا" مســعود "از حــزب 
رنجبــران و" عبــاس "از اعضــای ســازمان مخفــی حــزب، همــکاران نزدیــک شــعبه 
هســتند و حــاال دارنــد میزگــرد را راه می اندازنــد.  بــه بنــد بــر می گــردم. روز 
ــا  ــد. روز ه ــنهاد را می دهن ــن پیش ــه او همی ــد. ب ــدا می کنن ــش را ص ــرام دان ــد به بع
ــم. احســاس  ــدرام "را متوجــه خــودم می بین ــگاه ســنگین" پ ــی روم و ن ــد راه م در بن
ــم چــرا. پیــش از ایــن هرگــز او  ــا مــن دارد. نمی دان می کنــم خصومتــی شــخصی ب
ــه هــم  را ندیــده ام. ســال ها بعــد ناگهــان در بخــش ترانزیــت فــرودگاه آمســتردام ب
برمــی خوریــم، دســت زن و بچــه اش را می گیــرد و بــه ســرعت دور می شــود. 
خیلــی فکــر می کنــم. راســتش ترســیده ام، امــا بــه پیمــان خــودم بــا خــودم در ســلول 
انفــرادی برمــی گــردم. جــواب نمی دهــم. کســی هــم دیگــر بــه ســراغم نمی آیــد. " 
فــرود "را صــدا می زننــد. وقتــی بــر می گــردد از همــه مــا کنــاره می گیــرد. بــا هیــچ 
کــس حــرف نمی زنــد. ســخت بــه پتویــش چســبیده اســت. نــه حــرف می زنــد، نــه 

ــد.  ــواب می ده ج
*

ــد و در حســینیه می نشــانند. در یکــی از  ــا را مثــل همیشــه می برن روز میزگــرد، م
ــک  ــا ی ــان 13۶۶. مرد ه ــم: آب ــدا می کن ــرد را پی ــخ میزگ ــدان، تاری ــای زن کتاب ه
ســو نشســته اند و زن هــا کــه تعدادشــان زیــاد هــم نیســت، در پشــت چــادر ســیاهی 
طــرف دیگــر. دو دوربیــن شــبکه 2 تلویزیــون، میزگــرد را ضبــط می کننــد. وســط 
ــارش مهــدی پرتــوی. در انتهــای ســمت راســت  ــز حــاج ناصــر نشســته و در کن می
احســان طبــری اســت و در انتهــای ســمت چــپ" فــرود ". شــرکت کننــدگان خــود 
را معرفــی می کننــد. همــه می گوینــد داوطلبانــه در ایــن میزگــرد شــرکت کرده انــد 
و انگیــزه خــود را هــم شــرح می دهنــد: بررســی بی طرفانــه جنبــش چــپ در ایــران. 
اول از همــه کیانــوری حــرف می زنــد:" مــن آمــده ام تــا بگویــم حــزب تــوده هیــچ 
ــس  ــر ک ــم و ه ــواب بده ــواالت ج ــه س ــه هم ــرم ب ــت. حاض ــرده اس ــی نک خیانت
ــوری اســت،  ــزه دارد. "خــوِد خــوِد کیان ــد، جای ــت کن ــوده را ثاب ــت حــزب ت خیان
ــوردد.  ــدار. زمزمــه ای ســالن را در می ن ــرکل حــزب و در موضــع اقت ــت دبی در حال
ــه نظــر می رســد.  ــد. حــاج ناصــر کمــی دســتپاچه ب ــی دســت می زنن ــد نفــر حت چن
ــد:"  ــران می گوی ــیا در ای ــکاری کا. گ. ب. و س ــت، از هم ــدی اس ــر بع ــری نف طب
رحمــان هاتفــی از طــرف کا. گ. ب. و امیــر طاهــری بــه نمایندگــی ســازمان ســیا 
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ــگ  ــران هماهن ــی را در ای ــازمان جاسوس ــن دو س ــات ای ــته اند عملی ــت داش ماموری
ــما  ــل ش ــن تحلی ــد:" ای ــری می گوی ــه طب ــراض ب ــوی در اعت ــدی پرت کننــد. "مه
درســت نیســت. مــا اطــالع دقیــق داریــم. امیــر طاهــری هیــچ اطالعــی از وضعیــت 

سیاســی رحمــان هاتفــی نداشــته اســت. "
ــرار    ــا تک ــه حرف ه ــد. بقی ــاری می کن ــود پافش ــل خ ــر تحلی ــم ب ــاز ه ــری ب طب
همــان حرف هــای گذشــته در رد جنبــش چــپ ایــران اســت. در پایــان هــر جلســه، 
ــه صــورت کتبــی مطــرح کننــد. یکــی  حاضــران می تواننــد پرســش های خــود را ب
از پرســش ها، در مــورد رحمــان هاتفــی و شــایعات پیرامــون مــرگ اوســت. مهــدی 
پرتــوی بــرای اولیــن بــار خبــر خودکشــی رحمــان را اعــالم می کنــد:" او در   همــان 
ماه هــای اول دســتگیری در زنــدان خودکشــی کــرده اســت."و دربــاره نحــوه 

ــد.  ــی نمی ده ــم توضیح ــی ه خودکش
*

ــم.  ــود و بروی ــام ش ــر تم ــم زود ت ــدا می کن ــدا خ ــت. خ ــان اس ــه پای ــه رو ب جلس
ناگهــان بــار دیگــر شــما را می بینــم بــرادر حمیــد. همــراه دو نفــر دیگریــد . همگــی 
ــل  ــا پیراهن هــای یقــه بســته ســفید. مث ــد ب ــن داری ــه ت کــت و شــلوارهای طوســی ب
صحنــه ای از یــک فیلــم از میــان مــا می گذریــد و بــه پشــت صحنــه میزگــرد 

می رویــد. 
ــتفاده از  ــرای اس ــرد ب ــدگان میزگ ــرکت کنن ــی از ش ــد تائ ــه، چن ــان جلس د رپای
دستشــویی بــه طــرف توالت هــای انتهــای حســینیه می آینــد. عــده ای هــم بــه پشــت 
صحنــه می رونــد. احســان طبــری اول از همــه نظــرم را جلــب می کنــد. عصــا زنــان 
ــه اش  ــفیدی دارد، یق ــش س ــه ری ــد. ت ــپ می آی ــمت چ ــی از س ــه خاص ــا طمانین و ب
ــر  ــده ب ــی خن ــم عراق ــت رحی ــمت راس ــد. ازس ــده می نمای ــی خمی ــته و اندک را بس
لــب پیدایــش می شــود. از روبــرو حــاج ناصرمــی آیــد و از جهــت مقابــل هــم مــن. 
درســت در یــک نقطــه بــه هــم می رســیم. مــن و رحیــم بــه طبــری ســالم می کنیــم. 
ــا  ــه لبانــش تکانــی می خــورد. امــا ب ــه در نــگاه ســردش حالتــی پدیــد می آیــد و ن ن
ــام  ــرام تم ــا احت ــم ب ــر ه ــاج ناص ــد. ح ــی می کن ــک گرم ــالم و علی ــر س ــاج ناص ح
ــی رود.  ــد، م ــه اش را می خاران ــن تن ــب، پایی ــت در جی ــا دس ــد. ب ــش را می ده جواب
ــار  ــم. کن ــوش می گیری ــر را در آغ ــم و یکدیگ ــش می کنی ــوش و ب ــم خ ــا رحی ب
ــتند "و  ــمن هس ــو دش ــا ت ــوری ب ــا بدج ــاش بعضی ه ــب ب ــد:" مواظ ــم می گوی گوش
ــا  ــگی، ام ــلوار همیش ــت و ش ــان ک ــا   هم ــم. ب ــزادی را می بین ــر به ــی رود. منوچه م
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بی لبخنــد، می آیــد. صورتــش خاکســتری و چشــمانش مــرده اســت. انــگار هرگــز 
از آن تابوت هــای کمیتــه مشــترک برنخاســته اســت. ســالم می کنــم. جــواب 
ــم و احــوال خانواده هــا  ــه دستشــویی مــی روم. حــرف می زنی می دهــد. همراهــش ب

ــت؟  ــدار اس ــن دی ــن آخری ــتم ای ــا می دانس ــیم. از کج را می پرس
وقتــی بــه محوطــه حســینیه برمــی گردیــم، کیانــوری دارد لنــگان لنــگان می آیــد." 
رفیــق جــالد "بــه ســرعت بــه طرفــش مــی رود و می بوســدش. از زیــر لباســش گل 
ســرخی را در مــی آورد و بــه طــرف کیانــوری دراز می کنــد. کیانــوری نگاهــی بــه 
ــا مهــر تمــام  ــق جــالد "کــه ب ــد و مــی رود." رفی ــدازد، حــرف تنــدی می زن او می ان
ــاند.  ــم هایش را پوش ــک چش ــود و اش ــرخ می ش ــت، س ــرده اس ــم او ک گل را تقدی
ــه یــادش آوردم و  ــه را ب ــوری هــم ســلول می شــوم، ایــن صحن ــا کیان بعــدا وقتــی ب

می پرســم: 
- چرا این کار را کردید؟ 

جواب می دهد: 
- او مامور است. با این ها کار می کند. 

می گویم: 
ــی  ــع افراط ــا مواض ــد. ام ــاع می کن ــزب دف ــت. از ح ــع اس ــر موض ــاً او س - اتفاق

ــدارد.  ن
دلیل کیانوری خنده دار است: 

ـ اگــر مامــور نبــود در میــان جمــع بــه مــن گل ســرخ نمــی داد. ایــن کار تحریــک 
کننــده بــود. 

*
در جلســه عصــر نوبــت اول را بــه کیانــوری می دهنــد. او می گویــد حــزب 
ــینیه  ــه ای در حس ــاره زمزم ــت. دوب ــته اس ــم داش ــی ه ــرده وخدمت های ــت ک خیان
ــم شــرح می دهــد:  ــدا برای ــر موضــع را هــم بع ــن تغیی ــل ای ــوری دلی می پیچــد. کیان
ــه پشــت صحنــه آمدنــد و جــو را عــوض کردنــد. قــرار بــود مــا نظــر  - بازجو هــا ب
واقعــی خودمــان را بگوییــم. هــر وقــت" بــرادر مجتبــی "و مخصوصــاً" بــرادر رحیــم 
ــه  ــا ک ــاً آنج ــم، مخصوص ــترک می افت ــه مش ــکنجه های کمیت ــاد ش ــم ی "را می بین

ــردم.  ــگاه می ک ــد ن ــن بای ــد و م ــالق می زدن ــم را ش مری
ــترک  ــه مش ــان در کمیت ــد، برادر هایت ــرادر حمی ــما ب ــراه ش ــر هم ــس آن دو نف پ

ــد.  بودن
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*
ــاس  ــر اس ــار ب ــن ب ــت وای ــراری اس ــای تک ــان حرف ه ــه   هم ــات ادام ــه جلس بقی
ــده گروه هــای چــپ. جوانشــیر  ــران باقــی مان ــان رهب پرونده هــای بازجویــی و از زب
و ابوتــراب باقــرزاده هــم گاهــی می آینــد و در انتهــای ســالن، دور از بقیــه و جــدا از 
هــم می نشــینند و گــوش می کننــد. جوانشــیر همیشــه لبخنــد تمســخرآمیزی بــر لــب 
دارد. باقــرزاده ریــش بلنــدی گذاشــته و شــبیه مــردان کوچــک خــان شــده اســت. 
ــم  ــم. نمی دان ــوش می گیری ــر را در آغ ــخت یکدیگ ــیم، س ــم می رس ــه ه ــی ب وقت

ایــن مــرد نازنیــن و دوســت داشــتنی را هــم بــرای آخریــن بــار می بینــم. 
*

در جلســه بعــد، وقتــی صحبــت بــه افغانســتان می رســد، کیانوری نــام مرا مــی آورد 
ومــی گویــد: بــه عنــوان فرســتاده حــزب بــه دیــدار رهبــران حــزب پرچــم رفتــه ام." 
ــا چنــد بــرگ کاغــذ  ــه اشــاره حــاج ناصــر از جلســه خــارج می شــود و ب عبــاس "ب
برمــی گــردد." اعترافــات "مــن دربــاره افغانســتان اســت. در آن شــرایط هولنــاک در 
ــام هــر یــک از رهبــران افغانســتان یــک صفــت ناجورگذاشــته ام. منتظــرم  ــل ن مقاب
موضــوع ســاواک را مطــرح کننــد. آمــاده شــده ام در ایــن صــورت بلنــد شــوم و در 
ــا ظاهــراً گوشــمالی مــن در    ــم. ام ــی واقعیــت را بگوی ــل دوربین هــای تلویزیون مقاب
ــا روایتــی انــدک  همــان حــد ضــرورت دارد. بعد هــا" فــرود "و کیانــوری هــر دو ب

ــد:  ــم می گوین ــاوت برای متف
- شــرکت کننــدگان در میزگــرد از یــک مــاه پیــش در ســاعات روز بــه 
ــرای جلســه گــرد  ــد و مــواد الزم را ب ــار هــم کار می کردن دادســتانی می رفتنــد، کن
ــد." عبــاس "هــم اطالعاتــی را کــه حــاج ناصــر تشــخیص مــی داد، کپــی  می آوردن
ــور  ــا حض ــی و ب ــته جمع ــم دس ــار ه ــت. ناه ــه می گذاش ــار بقی ــرد و در اختی می ک

ــود:  ــه ب ــفره گفت ــر س ــاس "س ــان روز اول،" عب ــد.   هم ــرف می ش ــر ص ــاج ناص ح
- این اسدی ژست سر موضعی ها را می گیرد و به ما محل نمی گذارد. 

ایــن گــزارش ســبب آن" گوشــمالی "شــده اســت. بــاز هــم موضــع مســتقل برایــم 
ــم  ــد ه ــای بع ــم کــه احتمــال دارد در روزه ــده اســت. حــدس می زن دردســر آفری
ادامــه بدهنــد. عصــر روز اول میزگــرد، در حیــاط مهــدی پرتــوی را می یابــم. مثــل 
ــوم و  ــش می ش ــد. همراه ــدم می زن ــوه ای ق ــای قه ــا آن دمپایی ه ــا و ب ــه تنه همیش
اصــل موضــوع ســاواک و اتفاقــات بازجویــی را بــرای اولیــن بــار بــه او می گویــم. 
ــور  ــه ط ــی را ب ــان چیزهای ــم   هم ــرای او ه ــوری ب ــا کیان ــلولی ام ب ــم س ــان ه در زم
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مختصــر می گویــم کــه در ایــن خاطــرات مفصلــش را نوشــته ام. پرتــوی می گویــد:" 
حرف هایــت قابــل تامــل اســت. "بســیار کــم ســخن می گویــد و گزیــده. نمی دانــم 
ســخنان مــن بــه حــاج ناصــر منتقــل می شــود و یــا   همــان گوشــمالی کافــی اســت، 

ــد.  دیگــر کســی از مــن حرفــی نمی زن
* 

فــرود  بــه"  نوبــت  ســرانجام  اســت.  میزگــرد  روز  آخریــن  روز،  تلخ تریــن 
ــط  ــذ خ ــدام روی کاغ ــته و م ــاکت نشس ــد روز س ــن چن ــام ای ــد. او در تم "می رس
ــازمانش –  ــی س ــاد جنس ــاره فس ــد درب ــر از او می خواه ــاج ناص ــت. ح ــیده اس کش
ــه  ــی ب ــدای لرزان ــا ص ــد ب ــد و بع ــگ می کن ــی درن ــد. او کم ــت کن ــکار- صحب پی

معرفــی خــودش می پــردازد. و ناگهــان داد می زنــد: 
- مــن بــرای اثبــات فســاد ســازمان، راهــی نمی دانــم جــز اینکــه فســاد خــودم را 

نمونــه بزنــم. مــن بایــد بگویــم کــه از کودکــی کونــی بــوده ام... 
ــد.  ــه می ده ــراف "ادام ــه" اعت ــیر ب ــن مس ــان در همی ــان بی پای ــک هذی ــل ی و مث
واژگان جنســی را بی پــروا بــر زبــان مــی آورد و همــه خطــاب بــه خــودش. حســینیه 
یــخ زده اســت. مــن در خــودم می لــرزم. حــاج ناصــر می خواهــد او را متوقــف کنــد، 
ــد.  ــه زشــت ترین الفــاظ می خوان ــه می دهــد و خــود را ب ــاد ادام ــا فری ــرود "ب ــا" ف ام

ــح می دهــد:  ــد وحــاج ناصــر توضی ســرانجام متوقفــش می کنن
ــرای اثبــات فســاد ســازمانی  - مــا در پاکــی" فــرود "هیــچ تردیــدی نداریــم. او ب

کــه عضــو آن بــوده، چــاره ای ندیــد جــز اینکــه بــه خــودش تهمــت بزنــد... 
ــال" در  ــذرد و "آقاکم ــیار می گ ــالها ی بس ــد. س ــت می گوی ــعبه راس ــس ش رئی
ــاره  ــی "از ســخن گفتــن درب ــد کــه" فــرود "باایــن" خــود زن ــه مــن می گوی لنــدن ب
دیگــران و حتــی ســازمانی کــه دیگــر بــه آن اعتقــاد نــدارد، پرهیزمــی کنــد. وقتــی 
ــم. روی تختــش  ــاق او می روی ــه ات ــد نظــری ب ــم، همــراه حمی ــد برمــی گردی ــه بن ب
ــد و دور  ــه می کن ــاده و   همــان طــور روی کاغــذ خــط می کشــد، آن هــا را مچال افت
ــد  ــواب می دهد.چن ــی ج ــه پرسش ــه ب ــد و ن ــرف می زن ــی ح ــا کس ــه ب ــدازد. ن می ان
ــته  ــه اش را بس ــتاده، یق ــار در ایس ــد. کن ــش می کنن ــایل "صدای ــه وس ــد" کلی روز بع
ــان  ــن انس ــزادی، او دومی ــر به ــد از منوچه ــت. بع ــده اس ــره ش ــی دور خی ــه جای و ب
ــده اســت، امــا بیشــتر از مــرده ای نیســت.  ــم، ایســتاده، زن شــریفی اســت کــه می بین

ــدش.  ــه. می برن ــا ن ــود ی ــن می ش ــی م ــه خداحافظ ــم متوج نمی دان
**
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ســال خونیــن 13۶7 می رســد. زندگــی بــه   همــان روش ادامــه دارد. محدود تــر از 
بنــد جهــاد، امــا در   همــان چارچــوب: مطالعــه و ورزش. اواخــر بهــار، مــرا بــه بخــش 
ــنی"  ــا محس ــاج آق ــاق "ح ــی روم و در ات ــاال م ــا ب ــد. از پله ه ــدا می کنن ــی ص فرهنگ
مســئول بخــش فرهنگــی، جوانــی را منتظــر خــودم می بینــم. بــا بــه کار بــردن لفــظ" 
ــی "اســت.  ــد. " مصطف ــد. می نشــنیم، چــای می آورن ــن اســتقبال می کن اســتاد "از م
او بعد هــا مجلــه معروفــی را راه انــدازی کــرد. ابراهیــم نبــوی کــه" مصطفــی "را از 

ــد:  ــد، می گوی ــک می شناس نزدی
- او هنو زهم فعالیت مطبوعاتی دارد... 

" مصطفــی "بحثــی ادبــی را پیــش می کشــد و نکتــه ای نادرســت دربــاره ســاختار 
رمــان می گویــد. نظــرم را می گویــم. او حــرف مــرا رد می کنــد. مــن هــم جوابــش 
را دهــم و بحــث بــاال می گیــرد و تــا داد و بیــداد هــم می کشــد." مصطفــی "در اوج 

ــد:  ــد می شــود و می گوی بحــث بلن
- حــق بــا شماســت.... مــن عمــداً ایــن بحــث انحرافــی را پیــش کشــیدم و 
ــه ادبیــات می زننــد  ــا حرف هایــی کــه در مــورد تســلط شــما ب ــم ت می خواســتم ببین

ــت دارد...  ــد واقعی ــه ح ــا چ ت
می گویم: 

- یعنی برای بازجویی ادبی مرا خواسته اید... 
می خندد و می گوید: 

- نه کار مهم تری هست... شما چند سال از حبستان مانده؟ 
- 11 سال... 

می پرسد: 
- نمی خواهید بروید بیرون...؟ 

- معلوم است خوب.... 
" مصطفی "چند صفحه کاغذ از جیبش درمی آورد و می گوید: 

- این را بخوانید تا من برگردم... 
چهــار صفحــۀ دفترچــه خــط دار اســت. بــا خــودکار آبــی رویــش نوشــته اند، چند 
جــا هــم زیــر خطــوط را رنــگ قرمــز مشــخص کرده انــد. گــزارش از کتابخانــه ای 
در مشــهد اســت و می تــوان د رایــن خطــوط خالصــه اش کــرد:" بیشــترین مراجعیــن 
ــادی هســتند.  ــت آب ــدر نوشــته محمــود دول ــدن کلی ــه خواســتار خوان ــن کتابخان ای

بایــد چــاره ای اندیشــیده شــود تــا جوان هــا ایــن کتــاب را نخواننــد. "
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" مصطفی "بر می گردد و می پرسد: 
- خواندید. خب؟ 

می گویم: 
- خیلی جالب است. کتاب حتماً جذاب است. 

- شما نخوانده اید؟ 
به شوخی می گویم: 

- در دانشگاه اوین هر جور کتابی هست اال این یکی... 
می گوید: 

- من برایتان می آورم بخوانید. 
- خب؟ 

- و نظرتان را درباره کتاب بنویسید. جوری... 
متوجه منظورش می شوم. می خواهند پنبه کتاب را بزنند. می گویم: 

ــر آزاد  ــم. اگ ــر می کن ــا صب ــم. ام ــاب را بخوان ــت دارم کت ــی دوس ــن خیل - م
ــدم...  ش

- این نوشته شاید بتواند شما را آزاد کند. 
بدون تردید می گویم: 

- نه. 
با لبخند می پرسد: 

- 11 سال زندان در برابر یک نقد نمی ارزد؟ 
می گویم: 

- من نمی خواهم به هر قیمتی آزاد شوم. 
کمی خشن می شود: 

- حاال شما بروید و فکر هایتان را بکنید.. باز هم به شما سر می زنم.. 
بــه بنــد برمــی گــردم. هفتــه بعــد درســت   همــان روز" مصطفــی "همــراه علیرضــا 
ــده ام.  ــوب از او خوان ــی خ ــد رباع ــت. چن ــتعدادی اس ــا اس ــاعر ب ــد. ش ــزوه می آی ق
در غربــت می بینــم در بــار عــام ســالیانه َشــاعران مــداح آقــای خامنــه ای حضــوری 
دائــم دارد. دو نفــری بــه بنــد و بــه اتاقــم می آینــد. چنــد کتــاب شــعر بــا خودشــان 
ــث  ــر بح ــردد س ــر می گ ــی "ب ــم و" مصطف ــی می زنی ــپ ادب ــی گ ــد. کم آورده ان
کلیــدر. اصــرار دارد کلیــدر نــه تنهــا بــه دالیــل سیاســی، بلکــه از دیــدگاه ادبــی هــم 

کتــاب مزخرفــی اســت. 
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می پرسم: 
- خب چرا این ها را نمی نویسید؟ 

می گوید: 
- باید کسی از جناح خود دولت آبادی بنویسد... 

جواب می دهم: 
-من جناحی ندارم... مستقِل مستقل هستم... 

ــوادث  ــتن ح ــدان آبس ــد. زن ــر نمی گردن ــد. و ب ــد و می رون ــی می کنن خداحافظ
دیگــری اســت. 

* 
ــای  ــد. یکیشــان حــاج آقاحســین زاده اســت. دو ت ــه بنــد می آین روزی ســه نفــر ب
ــه از  ــردی ک ــود. م ــدل می ش ــات ردو ب ــد و اطالع ــه می پیچ ــتند؟ زمزم ــر کیس دیگ
همــه جوان تــر اســت و لبــاس فــرم امنیتــی هــارا هــم بــه تــن دارد، از" وزارت "اســت. 
آن یکی"اشــراقی "اســت ودادســتان تهــران. ایــن ســه نفــر" هیــات عفــو "هســتند. اتاق 
بــه اتــاق می رونــد. بــا تــک تــک بچــه هاصحبــت می کننــد. حســین زاده چیزهائــی 
را روی اوراق تــوی دســتش می نویســد. هیــات ســه نفــره همــه اتاق هــا را دور 
ــد  ــث می کنن ــم بح ــتند. باه ــی می ایس ــار خروج ــری کن ــه نف ــی رود. س ــد وم می زن
یــا مشــاجره؟ معلــوم نیســت. مــا از دور می بینیــم. ســرانجام حســین زاده، اوراق را بــه 
نماینــده وزارت می دهــد. و او جلــو چشــمان مــا اوراق را پــاره می کنــد. ســه نفــری 
ــن بخــش یــک نمایــش پوچــی در  ــکان دهنده تری ــد ت ــه، مانن ــن صحن ــد. ای می رون

ــدد.  ــم نقــش می بن ذهن
**

آخریــن مالقــات مثــل همیشــه همــراه مجیــد کریــم قلــی زاده هســتیم. همســران مــا 
بــا هــم می آینــد و بنابــر ایــن همیشــه مــا را بــا هــم صــدا می زننــد. مجیــد اول داخــل 
ســالن مالقــات می شــود و مــن بعــد از او. همســرش را پشــت شیشــه ســیاه پــوش و 

گریــان می بینــم. همســرم بــه شــدت آشــفته و نگــران اســت و مرتــب می پرســد: 
- حالت خوب است؟ 

و مــن هــم بــا تعجــب جــواب می دهــم بلــه. نگاهــش و اضطــراب صدایــش خبــر 
ــدت  ــه ش ــد ب ــم، مجی ــرون می آئی ــات بی ــالن مالق ــی از س ــد. وقت ــزی می ده از چی
ــرث  ــگ و کیوم ــعید آذرن ــل س ــر داده روز قب ــرش خب ــت. همس ــال اس ــفته ح آش
ــه 29  ــردم و ب ــال آن روز می گ ــا دنب ــاال در خبر ه ــد. ح ــدام کرده ان ــناس را اع زر ش
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تیرمــاه 13۶7 می رســم بــا تصاویــر ســعید کــه یــک بــار بیشــتر او را ندیــده ام و" کیــو 
ــش و شــوخی های فرامــوش نشــدنی اش.  ــا چهــره خندان "ب

وقتــی بــه بنــد برمــی گردیــم دکتــر بقایــی و دکتــر احمــد دانــش دارنــد در حیــاط 
ــگی  ــکوت همیش ــش در س ــر دان ــم. دکت ــا می ده ــه آن ه ــر را ب ــد. خب ــدم می زنن ق
ــه می شــود. جوانشــیر  خــود گــوش می کنــد و می بینــم صــورت دکتــر بقایــی مچال
ــار  ــه ای کن ــد. لحظ ــرخ آب می ده ــای س ــه گل ه ــود دارد ب ــی خ ــه تنهای در گوش

ــانم.  ــم می رس ــه او ه ــر را ب ــتم و خب ــه می ایس باغچ
همــان روز هــا مجیــد را می خواهنــد. مــی رود و بعــد از چنــد ســاعت برمــی 
گــردد. حکمــش مدت هــا پیــش تمــام شــده اســت. حــاال از وزارت اطالعــات او را 
خواســته و بــه او گفته انــد حکــم آزادیــش آمــده، امــا از پنــج ارگانــی کــه بایــد بــا 
آزادی زندانــی موافقــت کننــد، بخــش فرهنگــی موافــق آزادی او نیســت. مشــورت 
می کنیــم و مجیــد ســراغ" احســان "مــی رود. پســر چهارشــانه بســیار قــد بلنــدی کــه 
ــوده ودر  ــتضعفین "ب ــان مس ــای" آرم ــن دارد. او از اعض ــه ت ــیاه ب ــاس س ــه لب همیش
بخــش فرهنگــی کار می کنــد." احســان "حــاال در کاناداســت و روزی بــا ایمیــل مــرا 
ــد و" احســان  ــد می خواهــد حــاج آقامحســنی را ببین ــد می گوی ــد. مجی ــدا می کن پی

ــه اتــاق حــاج آقــا می بــرد.  "هــم بالفاصلــه مجیــد را ب
حاج آقا به محض دیدن مجید می گوید: 

ــه  ــم ک ــالم ه ــا س ــه م ــما ب ــتید. ش ــل گذاش ــا مح ــه م ــب ب ــه عج ــه.... چ ــه ب - ب
 . . نمی کنیــد.

ــه آن راه  ــا خــودش را ب ــود، ام ــر ب ــا محســنی متنف ــه شــدت از حــاج آق ــد ب مجی
می زنــد: 

- اشتباه بعرضتان رسانده اند حاج آقا، آمده ایم در خدمت باشیم... 
ــد.  ــد را صــدا می زنن ــش مجی ــن. و فردای ــد. همی ــا او را مرخــص می کن حــاج آق
او آزاد می شــود. نزدیک تریــن دوســتم را در زنــدان از دســت می دهــم و در 
ــد.    ــای هواخــوری را می بندن ــد دره ــن مجی ــد از رفت ــا. روز بع ــن روز ه هولناک تری
همــان روز باقــری را بــرای آزادی صــدا می کننــد. از او می خواهــم هــر جــور 
هســت بــه زنــم پیغــام برســاند و بگویــد اوضــاع زنــدان دارد غیــر عــادی می شــود. 

*
ــت  ــه راس ــی روم و ب ــن م ــگاه پایی ــای آموزش ــد. از پله ه ــم می کنن روزی صدای
ــه شــعبه می رویــم. جلــو در شــعبه روی نیمکــت  ــم ب می پیچیــم. معلــوم اســت داری
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و کنــار چنــد نفــر می نشــینم. صــدای دور کیانــوری را می شــنوم. دارد بــا یــک نفــر 
ــد،  ــرف می زن ــوری ح ــا کیان ــه ب ــا آنک ــد ت ــول می کش ــی ط ــد. مدت ــرف می زن ح
بیــرون بیایــد و دیگــری را بــه داخــل ببرنــد. کســی کنــارم نشســته اســت، پشــت ســر 
هــم و زیــر لبــی بــه کیانــوری فحــش می دهــد. بــه شــدت عصبانــی اســت. صــدای 
ــتم را  ــم. دس ــمم را می گوی ــم و اس ــش می زن ــه پای ــم. ب ــاد را می شناس ــرداد فرج مه

ــد:  ــه می پرس ــم. اول از هم ــی می کنی ــوال پرس ــرد. اح می گی
- از فرهاد خبری داری؟ 

 - شنیده ام در خارج است و از حزب انشعاب کرده. 
مهرداد می گوید: 

- مواظب باش... کیا.. دارد ما را می پزد تا با این جنایتکار ها کنار بیاییم... 
در همیــن موقــع مــرا صــدا می کننــد. داخــل شــعبه می شــوم. حــاج ناصــر 

می گویــد: 
- چشم بندت را بردار... 

ــم. ســالم می دهــم. حــاج ناصــر جــواب  همیــن کار را می کنــم. عینکــم را می زن
ــار  ــن ب ــینم. اولی ــوری بنش ــز کیان ــو می ــی جل ــد روی صندل ــد و اشــاره می کن می ده
اســت بعــد از دســتگیری کیانــوری را از نزدیــک می بینــم. بــه او هــم ســالم می کنــم. 
نیــم خیــز می شــود. می نشــینم. حــال همســرم را می پرســد. بعــد توضیحاتــی دربــاره 
ــه  ــت. هم ــده اس ــتباهاتی ش ــار اش ــزب دچ ــد ح ــد. می گوی ــزب می ده ــع ح موض
ــا در مــورد جمهــوری اســالمی هــم  ــم. مواضــع م ــن اشــتباهات را بپذیری ــا بایدای م
ــی  ــان بی زبان ــا زب ــوده اســت. در چشــم هایش حالتــی از التمــاس اســت. ب درســت ب
ــا قاطعیــت حــرف  ــی ب ــر خــالف همیشــه خیل ــر. ب ــرا بپذی ــد: حرف هــای م می گوی

ــش شــرح می دهــم:  ــم را برای ــن هــم مواضع ــد. م نمی زن
- اصــاًل نمی خواهــم سیاســی باشــم. اگــر آزاد بشــوم، می خواهــم بــه طــور 

ــردازم.  ــی بپ ــون اساس ــوب قان ــی در چهارچ ــه کار فرهنگ ــتقل ب مس
انگار خیالش راحت می شود. نفسی می کشد و از" حاج ناصر "می پرسد: 

- هنوز کسی مانده...؟ 
" حاج ناصر "به من می گوید: 

- بیرون بشین تا نگهبان تو را ببرد.. 
ــو و  ــری بگ ــا زن دیگ ــنوم. او دارد ب ــری را می ش ــدای دخت ــم و ص ــرون می آی بی
ــا  ــوری ب ــت. کیان ــوده اس ــروز ب ــم فی ــم آن زن مری ــا می فهم ــد. بعد ه ــو می کن مگ



نامه هائی به شکنجه گرم 522

ــد  ــای بع ــوادث روزه ــت. ح ــرده اس ــت می ک ــا صحب ــا دختر ه ــم ب ــر ها و مری پس
معنــای گفت و گــوی کیــا و مریــم بــا بچه هــا را برایــم روشــن می کنــد. و کیانــوری 

ــد:  ــم می گوی ــد کــه هــم ســلول می شــویم، اصــل ماجــرا را برای ــاه بع ــد م چن
- یــک روز کنــار چشــمه راه می رفتــم. مرتضــوی آمــد و بــا مــن مشــغول 
ــوری  ــم و ج ــت کن ــا صحب ــک بچه ه ــک ت ــا ت ــت ب ــن خواس ــد. از م ــت ش صحب
ــم خطــر بزرگــی تهدیدشــان می کنــد. آن موقــع مرتضــوی دقیقــاً  ــه آن هــا بفهمان ب
نگفــت چــه خبــر اســت، امــا بعــداً حــاج ناصــر به مــن گفــت: مرتضــوی در شــورایی 
ــه ایــن کار  ــوده ب کــه ســرگرم آمــاده کــردن مقدمــات اعدام هــای دســته جمعــی ب
رای منفــی داده و بالفاصلــه هــم آیــت اهلل منتظــری را در جریــان گذاشــته اســت. مرا 

هــم بــه کمــک گرفــت، شــاید بتوانــد عــده ای را از مــرگ نجــات دهــد. 

* 
ــدان  ــای زن ــم از روی نامه ه ــه می توان ــت ک ــی اس ــن تاریخ ــرداد آخری روز ۴ م
پیدایــش کنــم. نامــه را همســرم در کتــاب" از عشــق و از امیــد "منتشــر کــرده اســت. 
ــد. شــاید یکــی دو روز بعــد از  ــم. چــه هراســی در آن مــوج می زن نامــه را می خوان
نوشــتن ایــن نامــه، رادیــوی بنــد یــک ســخنرانی را پخــش می کنــد. بهــرام دانــش 
مثــل همیشــه جلــو در ورودی بنــد نشســته و ســرش را مثــل پانــدول تــکان می دهــد. 

سخنران مرتب داد می زند: 
- بکشید.... بکشید این ها را... بکشید... 

پریشــان  و  ســرگردان  راهــرو  در  کــه  هســتیم  مــا  منظــورش  نمی فهمیمــم 
ــا  ــد. روزنامه ه ــا را می برن ــود. تلویزیون ه ــع می ش ــو قط ــدای بلندگ ــم. ص می گردی
ــا در  ــردد. بچه ه ــان می گ ــه ده ــان ب ــا ده ــده؟ خبر ه ــر ش ــه خب ــد. چ را نمی آورن
ــا شــعار" امــروز مهــران، فــردا تهــران  مالقــات از خانواده هــا شــنیده اند مجاهدیــن ب
"وارد خــاک ایــران شــده اند. حــاج کربالئــی – مســئول مالقــات- اویــن روز 

ــت:  ــه اس ــرم گفت ــه همس ــات ب ــن مالق آخری
 - تکلیف همه به زودی روشن می شود. 

بعــد بچه هــا را در بندهــای آموزشــگاه جابجــا می کننــد. رابطــه ســالن های 
آموزشــگاه قطــع می شــود. دیگــر اجــازه نمی دهنــد بچه هــای سیاســی بــرای آوردن 
منبع هــای بــزرگ چایــی بیــن بند هــا و آشــپزخانه رفــت و آمــد کننــد. ایــن کار را 
ــردن بچه هــای مجاهدیــن شــروع می شــود.  ــد. ب ــه عهــده گرفته ان ــان عــادی ب زندانی
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دو بــرادر بســیار جــوان د راتــاق ماهســتند. متاســفانه اســامی آن هــا را از یــاد بــرده ام. 
ــری  ــم دارد و دیگ ــال حک ــان ده س ــد. یکیش ــک تجریش ان ــود بی ــای مقص بچه ه
هنــوز زیــر حکــم اســت. مــدام گوشــه اتــاق نشســته اند و ســر بــر شــانه هــم دارنــد. 
رحیــم عراقــی می گویــد:" مثــل قــو ســر بــر شــانه هــم گذاشــته اند. "ابتــدا آن را کــه 
حکــم دارد صــدا می زننــد. خداحافظــی در ســکوتی کــه فقــط هــق هــق گریــه آن 
را می شــکند، هرگــز از یــادم نخواهــد رفــت. او مــی رودو برنمــی گــردد. روز بعــد 
ــم،  ــر نمی گــردد. همــه حــس کرده ای ــی رود و ب ــم م ــد. او ه ــرادرش را می خواهن ب
ــد، راه  ــد بدان ــد و نمی توان ــس نمی دان ــچ ک ــا هی ــت. ام ــومی در راه اس ــی ش اتفاق
ــت  ــم شــده اســت. بعــد نوب ــن خت ــه از شــوفاژخانه اوی ــه دارهــای آویخت ــگان ب رفت
مســئول ســفره اتــاق مــا می رســد: مجاهــدی بــا شــکم بســیار بــزرگ، خیلــی جــوان، 
ســخت شــوخ و شــیرین. بــار اول در ســالن پنــج دیــده بودمــش و حــاال دوبــاره هــم 

ــش راســر شــام تکــرار می کــرد:  ــه ابدی ــاق شــده ایم. جمل ات
- آش داریم، هر شب که هزار شب نمی شود. 

ــد  ــا لبخن ــرده ام. ام ــا نامــش را از خاطــر ب ــی رود و برنمــی گــردد. دریغ او هــم م
ــز.  ــه اش را هرگ ــیرینش و جمل ش

هنوز در بند ۴ هستیم که زارع را هم می برند. 
*

روزی چپ هــا را جــدا می کننــد و بــه ســالن 2 می برنــد. از بچه هــای حــزب، مــن، 
رحیــم عراقــی، بهــرام دانــش، مهــدی و هــادی پرتــوی رابــه ایــن ســالن می آورنــد.   
ــگاه  ــه آموزش ــر ب ــای دیگ ــپ را از بنده ــای چ ــادی از بچه ه ــده زی ــان روز ع هم
می آورنــد. آصــف رزم دیــده، هدایــت الــه معلــم و هیبــت الــه معینــی در می انشــان 
هســتند. معلــم بــا مــن هــم اتــاق می شــود. بعد هــا وقتــی رمــان کلیــدر دولــت آبــادی 
ــت.  ــته اس ــوده ای را از روی او نوش ــاش ت ــخصیت کف ــردم ش ــر ک ــدم، فک را خوان
ــا  ــای قصه ه ــه پیرمرده ــتر ب ــی، بیش ــاس خاص ــا لب ــتوار ب ــتخوانی و اس ــردی اس پیرم
ــا آصــف  ــد. ب ــش کن ــه لحــاف مبدل ــا ب ــی زد ت ــی را ســوزن م ــدام پتوئ ــد. م می مان

ــم.  ــدار می کنی ــد دی تجدی
بــه غیــر از دو اتــاق ســالن 2، بقیــه اتاق هــا پــر از بچه هــای چــپ اســت. بچه هــای 
ــه نوبــت شــده اســت.  تــازه وارد در حیــاط دور هــم جمــع می شــوند. هواخــوری ب
بنــد دو برابــر ظرفیــت خــود زندانــی دارد. نیمــی از مــا شــب ها در حیــاط می خوابیــم. 

تعــداد نگهبان هــا چنــد برابــر شــده اســت. 
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اول، هدایــت الــه معلــم را صــدا می زننــد. بــه ســرعت وســایلش را جمــع 
ــای  ــای چــپ را کــه از بنده ــد بچه ه ــی روم. بع ــار در م ــا کن ــد. همراهــش ت می کن
ــد  ــد. بن ــم می برن ــف را ه ــت و آص ــد. هیب ــا می برن ــا چندت ــد، چندت ــر آورده ان دیگ

ــع.  ــم قط ــا باه ــه بند ه ــوری و رابط ــود. هواخ ــی می ش ــا خال تقریب
* 

ــرای  ــت. ب ــوده اس ــوعا ب ــرداد 13۶7 روز تاس ــد 31 م ــم می گوی ــخ و تقوی تاری
مراســم عــزاداری صدایمــان می کننــد. وقتــی وارد حیــاط می شــویم تــا بــه حســینیه 
برویــم، دو طــرف حیــاط پاســدار ها ی مســلح ایســتاده اند. مــا بایــد از می انشــان رد 
بشــویم. حــاج آقامحســنی، دســتیار کوتــاه قــد و خشــنش، ســید مجیــد و اســماعیلی 
ــم. در حســینیه،  ــا ســریع تر حرکــت کنی ــد ت ــد. هولمــان می دون ــان مــا می دون در می
ــه از هــم می نشــانند.  ــا فاصل ــان بند هــای آموزشــگاه را ب ــر خــالف گذشــته زندانی ب
پیش تــر در حســینیه قاطــی می شــدیم و ایــن بهتریــن امــکان بــرای رد و بــدل کــردن 
ــیاهی  ــران "س ــرده از" خواه ــرف پ ــود. آن ط ــر می ش ــینیه پ ــود.  حس ــات ب اطالع
می زنــد. در همیــن موقــع حــاج آقــا مرتضــوی می آیــد. ســخت آشــفته و عصبانــی 
اســت. پشــت میکروفــون مــی رود. چنــد جملــه ای در بــاب قیــام حســینی می گویــد 
ــد:  ــدا می کن ــی پی ــم معن ــدا برای ــش بع ــد. نعره های ــال می زن ــه صحــرای کرب ــد ب و بع
ــر ســر  ــد خــاک ب ــا بتوانن ــم و رجوی ه ــم شــما ها را جــذب کنی ــا نتوانی - اگــر م
ــد  ــه در بن ــی ک ــی دارد... زندان ــه نم ــدان نگ ــی را در زن ــچ بیگناه ــالب هی ــا... انق م

ــد مصــون باشــد.  ــدارد بای اســت وآزاری ن
ــی  ــام خمین ــت ن ــد. هروق ــرف می زن ــوب ح ــن چهارچ ــی در همی ــی طوالن مدت
ــری را  ــه منتظ ــت ال ــام آی ــد. ن ــی برس ــه دوم ــوات اول ب ــذارد صل ــد، نمی گ می آی

ــتند.  ــوات بفرس ــه صل ــش س ــد تابرای ــر می کن ــردو صب ــرر می ب مک
 در پایــان هــم می گویــد:" امشــب ســر ســاعت 11 همــه آمــاده باشــید، می خواهیــم 
بــرای عــزاداری شــب عاشــورا بیــرون برویــم و جــوری حســین حســین کنیم تا شــهر 
بشــنود... "بعــد از مســئولین فرهنگــی می خواهــد ســر ســاعت 11 شــب همــه چیــز را 
ــر  بــرای مراســم عــزاداری آمــاده کننــد و مــی رود. بچه هــای هــر بنــدرا جداجــدا ب

می گرداننــد. بازهــم از میــان پاســداران مســلح می گذریــم. 
شــب هیــچ خبــری نمی شــود. معمــوالً مســئولین فرهنگــی ونگهبان هــا می آمدنــد 
و بــرای بیــرون رفتــن خبرمــان کردنــد. آن شــب خبــری نیســت. ســاعت 11 یعنــی 
بــه  زمــان خاموشــی می رســد. ترجیــح می دهیــم بخوابیــم. آمــاده می شــویم 
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ــا  ــاج آق ــان ح ــتیم. ناگه ــا هس ــدن چراغ ه ــوش ش ــر خام ــم. منتظ ــواب بروی رختخ
ــم  ــا ه ــی و نگهبان ه ــئولین فرهنگ ــود. مس ــد می ش ــان وارد بن ــره زن ــوی نع مرتض
دنبالــش. حاجــی داد می زنــد چــرا مــا را بیــرون نیاورده انــد و بــا نعــره از مــا 
ــی از  ــویم. وقت ــاط ش ــه حی ــی روان ــات تلخ ــا اوق ــم. ب ــاط بروی ــه حی ــد ب می خواه
ــا  ــم. ت ــاط آموزشــگاه را در محاصــره پاســدار ها می بینی ــم، حی ــن می روی پله هــا پایی
ــم.  ــگاه می کن ــد. ن ــم گلنگــدن می زنن ــا ه ــار اســتخر می رســیم، پاســدار ها ب ــه کن ب
ــت؟  ــده اس ــر ش ــه خب ــتاده اند. چ ــدار ها ایس ــم پاس ــگاه ه ــل آموزش ــه مقاب روی تپ
وقتــی همــه بــه صــف می شــویم، کســانی کــه نمی شناســیم بالبــاس زنــدان می آینــد 
ــاالی  ــوی ب ــا مرتض ــاج آق ــتند؟ ح ــی هس ــا ک ــتند. این ه ــا می ایس ــوف م و در صف

پله هــا پیدایــش می شــود. واقعــا نعــره می کشــد: 
ــم. هــر ســال  ــدان می روی ــه محوطــه زن ــم و ب ــرای عــزاداری حرکــت می کنی - ب
ــم.  ــدان حرکــت می کنی ــا امســال در محوطــه زن ــد، ام ــن می رفتی ــا حســینیه ده اوی ت
ــی  ــن حرکت ــا کوچک تری ــد و ب ــلیک دارن ــازه ش ــدار ها اج ــد پاس ــتان باش حواس
ــد کــه  ــاد حســین حســین بزنی ــد و جــوری فری ــد. حــاال راه بیفتی ــدازی می کنن تیران

ــد...  ــهر برس ــه ش ــذرد و ب ــا بگ ــن دیوار ه ــان از ای صدایت
ــاز می شــود. بیــرون می آئیــم. حــاج  ــه محوطــه اویــن، ب در بــزرگ آموزشــگاه ب
ــف  ــر ص ــاً آخ ــن تقریب ــم. م ــرار می کنی ــا تک ــد و م ــعار می ده ــوی ش ــا مرتض آق
هســتم و غــرق زیبایــی حیــاط سرشــار از گل اویــن، هــوای خنــک کوهســتان، مــاه 
درخشــان در آســمان و چشــم انــداز شــهر کــه در دوردســت بــه زندگــی خــود ادامــه 
ــاج  ــم. ح ــی گردی ــم و برم ــم، دور میزنی ــن می روی ــن را پایی ــه اوی ــد. محوط می ده

آقــا مرتضــوی تمــام مــدت کنــار صــف مــا مــی دود و فریــاد می زنــد: 
- بلند تر... بلند تر... 

ــا ایــن عــزاداری پــر معنــا مخالــف  بعد هــا می فهمــم مســئولین بخــش فرهنگــی ب
بوده انــد و علــت اصــرار حــاج آقــا مرتضــوی بــرای اینکــه بلند تــر فریــاد بزنیــم چــه 

 . د بو
ــارقین  ــا، س ــه بند ه ــوری و رابط ــوا خ ــع ه ــد از قط ــد. بع ــر می رس ــرانجام خب س
مســلح چــای و غــذا بند هــا را می آورنــد. یکــی دو تایشــان در بهــداری بیمــار دکتــر 
ــاق اســت، از تشــکیل"  ــم ات ــش ه ــر دان ــا دکت ــد ۶ ب ــد. او راکــه دربن ــی بوده ان بقای

ــد:  ــر می کنن ــرگ "باخب دادگاه م
 - نوبت چپ ها شده است... 
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تــا حــدودی هــم از ســئواالت دادگاه بــا خبرنــد. و خبــر بســرعت بــرق می رســد. 
ــا رحیــم عراقــی و بهــرام دانــش راه می رویــم کــه  در راهــروی بنــد مثــل همیشــه ب
ــر  ــد. س ــوش می کنن ــا را خام ــب چراغ ه ــاعت 11 ش ــت. س ــه خبراس ــم چ می فهیم

جا هایمــان دراز می کشــیم: 
- فردا نوبت کیست؟ 

صبــح زود روز بعــد، همــه بــه صــف ایســتاده اند تــا وضــوء بگیرنــد. مســواک ها 
در دســت، حوله هــا روی شــانه. وضــوء بــا ســر و صــدا. نماز هــا طوالنــی. بــا رحیــم 
و بهــرام در راهــرو قــدم میزنیــم. مثــل پرنده هــای داخــل قفــس قصــه مشــهور صــادق 
ــوی  ــرون بکشــد. مهــدی پرت ــا را بی ــی یکــی از م ــم دســت خونین ــک، منتظری چوب
مثــل همیشــه تنهــا راه مــی رود. بســیار رنــگ پریــده اســت. ســعی می کنیــم از همــه 
ــه در بنــد اســت و گوشــمان  چیــز حــرف بزنیــم، جــز آنکــه بایــد. چشــمان همــه ب
ــر دو  ــد ه ــد. می گوین ــش می رس ــد دان ــیرو احم ــردن جوانش ــر ب ــا. خب ــه صدا ه ب
کامــالً اصــالح کــرده و بهتریــن لباس هایشــان را پوشــیده اند. جوانشــیر را بــا لبخنــد 
همیشــگی و دانــش را بــا اخــم و تخمــش مجســم می کنــم. دارنــد ســرافراز بســوی 
مــرگ می رونــد. رحیــم عراقــی را صــدا می زننــد. مــا را می بوســد. چشــمهای 

شــیطانش خیــس اســت: 
- اگر زنده ماندید... مواظب بچه هایم باشید... 

ــی اســت.  ــاالی زیبای ــد ب ــم بلن ــی حــاال خان ــر چشــم آب ــود. دخت ــی ب عاشــق نازل
رحیــم مــی رود. مرتــب فکــر می کنــم خــرس مهربــان جلــو جوخــه آتــش ایســتاده 
ــم. راه  ــه منقلب ــن اندیش ــد. از ای ــر دار می کنن ــر ها را ب ــتم س ــوز نمی دانس ــت. هن اس
ــزار  ــا ه ــه ب ــی اش ک ــاب مهندس ــم. کت ــگاه می کن ــی او ن ــای خال ــه ج ــی رو م و ب م
زحمــت از بیــرون گرفتــه، روی پتویــش نیمــه بــاز اســت. رحیــم بازنمــی گــردد. روز 
ــم  ــش رابرای ــم. داســتانش نجات ــد. او را ســال ها بعــد می بین بعــد وســایلش را می برن
ــد ومعجــزه آســا نجــات پیداکــرده اســت.  ــه دادگاه برده ان ــار ب ــد. او رادو ب می گوی
امیــدوارم روزی خــودش ایــن حکایــت و داســتان عجیــب زندگــی اش را بنویســد. 
راهــرو رابــاال وپائیــن می کنــم و غــرق اندیشــه ام. بهــرام دانــش بازویــم را می گیــرد: 

- گنجشک ها را دارند می کشند. بعدی منم یا تو؟ 
بــا هــم در راهــرو راه می رویــم. چشــممان بــه در و گوشــمان بــه بلندگــوی 
بنداســت. داســتان فــرارش بعــد از شکســت قیــام افســران خراســان را تعریــف 
ــه شــوروی  ــه رود زده و خــودش را ب ــا گذشــته، ب ــه از بیشــه زار ه ــد؛ چگون می کن



527 روی لبه تیغ

ــد آن روز  ــگار می دان ــت. ان ــیمان نیس ــش پش ــد از زندگی ــت. می گوی ــانده اس رس
نوبــت اوســت و بــود. صدایــش می زننــد. مــرا می بوســد: 

ــا  ــز مهمــی نیســت یــک گنجشــک دیگــر از ایــن دنی - مــن برنمــی گــردم.. چی
کــم می شــود... 

ــری  ــد و س ــج دراز می خمی ــه از رن ــی ک ــا بدن ــاله، ب ــد س ــاد و چن ــرد هفت و پیرم
همیشــه در آســتانه انفجــار از میگــرن، مــی رود. جملــه اش همیشــه در گوشــم زنــگ 

می زنــد: 
ــر  ــک ب ــکی کوچ ــد گنجش ــا مانن ــت و م ــی اس ــش بزرگ ــگل وح ــان جن - جه

شــاخه های پراکنــده نشســته و جیــک جیــک می کنیــم... 
صــدا کــردن بچه هــا شــدت می گیــرد. مــدام کســی را صــدا می زننــد. از بندهــای 

بــاال خبــر می رســد. مرتــب دارنــد بچه هــا را می برنــد. 
*

ــم  ــه اطراف ــر چ ــد، ه ــم می زنن ــی صدای ــهریور 13۶7... وقت ــم ش ــا یازده ــم ی ده
را نــگاه می کنــم، آشــنایی را بــرای خداحافظــی نمی بینــم. نامــه ای بــرای زنــم 
ــرا  ــی بوســی کــه م ــم. مین ــرون می آی نوشــته ام. آن را روی وســایلم می گــذارم و بی
می بــرد، پــر اســت. از زیــر چشــم بند نــگاه می کنــم. کســی را نمی شناســم. در 
حــس رفتــن بــه ســوی نامعلــوم یــخ زده ام. کرخــت کرختــم. انــگار قبــل از کشــته 
شــدن، مــرده ام. پیادهمــان می کننــد و بــه طــرف وزارت می برنــد. مــرا بــا چشــم بند 
می نشــانند ورو بــه دیــوار. در صفــی هســتم و نمی دانــم تــا کجــا ادامــه دارد. زمــان 
ــورد،  ــکان می خ ــی ت ــا جلوی ــد. ت ــا می کن ــف را جابج ــرگ ص ــده. م ــن مان از رفت
ــس  ــت. ح ــدا زده اس ــی را ص ــرگ کس ــاه م ــه کوت ــن فاصل ــبی. درای ــه او می چس ب
ــاد  ــنوم. فری ــی را می ش ــک در، صدای ــوی. نزدی ــک می ش ــه دری نزدی ــی ب می کن
ــاره  ــود. دوب ــوش می ش ــدا خام ــرد. ص ــی گی ــش رام ــی دهان ــگار کس ــد. ان می زن
فریــاد می زنــد. خامــوش می شــود و ســکوت. بعــد، خیلــی بعــد می خوانــم مهــرداد 
ــم را  ــر بازوی ــد. کســی زی ــده و بســوی دار برده ان ــش را بری ــوده اســت. زبان فرجادب
ــرد  ــرا می ب ــد و م ــاز کن ــی اســت. دری را ب ــد. حــاج مجتب ــدم می کن ــرد و بلن می گی

تــو. 
- چشم بندت را بردار... 

برمــی دارم و عینکــم را می زنــم. دو نفــر را بــه ســرعت می شناســم، نیــری و حــاج 
ــرگ،  ــات دادگاه م ــای قض ــاال در عکس ه ــتند. ح ــم هس ــر ه ــر دیگ ــر. دو نف ناص
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از زیــر پــرده ای کــه ماننــد یــخ بــر خاطراتــم کشــیده شــده، بــه زحمــت می توانــم 
اشــراقی را تشــخیص بدهــم و پورمحمــدی را. 

حاج ناصر اسم مرا می گوید و می پرسد: 
- حزب توده را قبول داری یا نه؟ 

جواب می دهم: 
- از حزب توده و سیاست متنفرم. 

نیری نگاهی به کاغذ روی میزش، می اندازد. فکر می کنم االن می گوید: 
- تو که پرونده ات باز است... 

اما می پرسد: 
- نماز می خوانی؟ 

صدایش آن نشاط روز دادگاه را ندارد. جواب می دهم: 
- بله حاج آقا. 

- جمهوری اسالمی را قبول داری؟ 
- قبل از دستگیری هم داشتم. حاال هم دارم. 

حاج ناصر با ریشخند می گوید: 
- البد مثل بقیه مدعی هستی خدمت هم می کرده ای... 

می گویم: 
- بقیــه را نمی دانــم. امــا مــن قصــدم کمــک بــه جمهــوری اســالمی ضــد 

امپریالیســت بــود. 
نیــری چیــزی در گــوش حــاج ناصــر زمزمــه می کنــد. انــگار ایــن پــچ پــچ هــزار 
ســال طــول می کشــد. حــاج ناصــر جوابــش را می دهــد. نیــری چیــزی روی کاغــذ 
ــد:  ــه مــن می گوی ــرد. ب ــی می دهــد. او کاغــذ را می گی ــه حــاج مجتب می نویســد و ب

- چشم بندت را بزن... 
چشــم بند می زنــم. حــاج مجتبــی مــرا بیــرون مــی آورد. همچنــان یــخ زده ام. انــگار 
خاکســتر بــر مــن پاشــیده اند. از راهرویــی می گذریــم. دری بــاز می شــود و خــودم 
را در فضــای آزاد می یابــم. چشــم بندم را برمــی دارم. در هواخــوری هســتم. حســن 
قائــم پنــاه، احمــد علــی رصــدی، دکتــر حســین جــودت جلویــم ایســتاده اند و گــپ 
ــا قائــم پنــاه کــه در تحریریــه مــردم بــود، دوســتی  می زننــد. از میــان آن ســه نفــر ب
بیشــتری دارم. بــا هــم دیــده بوســی می کنیــم. هــر ســه از دادگاه دوم بــر می گردنــد. 
بعــداز چنــد روز کــه در ســلول انفــرادی بوده انــد، دوبــاره بــه دادگاه رفته انــد. بعــد 
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ــاه مرتــب می خنــدد و معتقــد  ــم پن ــد. قائ از دادگاه اول بهــرام دانــش را هــم دیده ان
اســت چــون دوبــاره بــه دادگاه بــرده شــده اند، می خواهنــد آزادشــان کننــد. دکتــر 
ــد  ــه هــم می مال ــد و رصــدی هــم پیوســته دســت هایش را ب جــودت حــرف نمی زن

و می گویــد: 
- ببینیم چه می شود.... 

ــاه  ــم پن ــدی و قائ ــت رص ــد نوب ــی بع ــد. کم ــدا می زنن ــودت را ص ــر ج اول دکت
ــم.  ــا می مان ــی آنج ــی طوالن ــد. مدت ــا را دار زده ان ــم آن ه ــا می فهم ــود. بعد ه می ش

*
نمــی دانــم چقــدر طــول می کشــد تــا حــاج مجتبــی می آیــد. چشــم بندمی 
ــاز می شــود. خــودم را در یــک ســلول انفــرادی  ــد می شــویم. دری ب ــم. وارد بن زنی
ــم. روی زمیــن دراز می کشــم. مثــل دوران بازجویــی  ــا در می آی ــم. دارم از پ می بین
ــم  ــردم. زن ــودم برگ ــه خ ــا ب ــت ت ــه ای الزم اس ــرده ام. گری ــم ک ــم را گ حس های
ــاز  ــا در ب ــذرد ت ــدر می گ ــی دود. چق ــان م ــیون زن ــیاه ش ــادر س ــا چ ــم. ب را می بین

می شــود؟ کســی می گویــد: 
- چشم بندت را بزن... 

ــه  ــد ب ــروع می کن ــیند و ش ــود. می نش ــل می ش ــت، داخ ــه هس ــر ک ــم. ه ــی زن م
ــرادر  ــما" ب ــدای ش ــم و ص ــواب می ده ــت. ج ــده اس ــاره پرون ــه اش درب ــوال. هم س

ــد:  ــم می پیچ حمیــد "در گوش
- خودم تیر خالصت را می زنم... 

ســرانجام پرســش ها بــه جایــی می رســد کــه منتظــرش هســتم. بخــش بــاز پرونــده: 
انگلســتان. همــه پرســش ها هــم غیــر مســتقیم اســت. همــه را جــواب می دهــم. آخــر 

ســر می پرســد: 
- نماز می خوانی؟ 

می گویم: 
ــه دستشــویی بــروم و وضــوء  - بلــه و االن نمــازم قضــا شــده اســت. نتوانســته ام ب

بگیــرم. 
ایــن را عمــدی می گویــم. بــا نمــاز بــا مــرگ می جنگــم. آن مــرد هــر کــه هســت، 
مــرا بــا خــودش بــه دستشــویی می بــرد. حــس می کنــم چهــار چشــمی مراقــب مــن 
ــد. در را  ــر می گردان ــلول ب ــه س ــرا ب ــرم. م ــختی می گی ــفت و س ــوی س ــت. وض اس
ــم  ــم. گمان ــاز می کن ــدن نم ــه خوان ــروع ب ــی دارم. ش ــر م ــم بندم را ب ــدد. چش می بن
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ــوم و از  ــته می ش ــا خس ــم ت ــاز می خوان ــدر نم ــد. آنق ــرا می پای ــوراخ در م دارد از س
پــا می افتــم. در دستشــویی آب خــورده ام. امــا ســخت گرســنه ام. خوشــحالم معــده ام 
خالــی اســت. شــنیده ام قبــل از اعــدام، معمــوالً آدم خــود را خــراب می کنــد. نفــرت 
دارم خــودم را خــراب کنــم. می بینــم جنــازه ام را آویــزان کرده انــد و دوبــاره 
ــه  ــه چال ــد ب ــم. و بع ــق می زن ــار ع ــته اند. بی اختی ــم گذاش ــوی مدفوع ــم را ت دهان
ــرگ.  ــل از م ــات قب ــا لحظ ــار ی ــا انتظ ــت ی ــواب اس ــم خ ــم. نمی دان ــیاهی می افت س
ــد و پشــت صفــی  ــاز هــم مــرا می برن ــه خــود می آیــم. ب ــاز شــدن در ب ــا صــدای ب ب
می ایســتانند. دوبــاره هــزار ســال طــول می کشــد تــا وارد دادگاه می شــوم. ایــن بــار 
ــی  ــد " زمان ــدی اســت. می گوین ــد ق ــرد جــوان بلن حــاج ناصــر نیســت، جــای او م
ــا  ــان جواب ه ــت.   هم ــواالت اس ــان س ــت.   هم ــوده اس ــن ب ــات اوی ــس اطالع "رئی

ــری می پرســد:  ــم. نی ــی ده رام
- کادر یک حزب بودی؟ 

می گویم: 
- من کادر حتی نبودم. عضو بودم. 

حتــی در آن زمــان نمی دانســتم کادر یعنــی کســی کــه از حــزب حقــوق 
ــوده ام.  ــن کادر دو ب ــته و م ــک و دو داش ــزب کادر ی ــم ح ــداً می فهم ــرد. بع می گی
ــته  ــرار داش ــر »اص ــاج ناص ــعبه« ح ــد، در ش ــرادی می گوی ــلول انف ــوری در س کیان
مــن کادر یــک بــوده ام واو پافشــاری کــرده کــه کادر دو بــوده ام. و تــازه می فهمــم 
ایــن یــک عــدد فاصلــه مــرگ و زندگــی اســت.    فرمــان آیــت الــه خمینــی بــرای 
کشــتار مجاهدیــن منتشــر شــده اســت   .    گفتــه می شــود                            فرمــان 
منتشــر نشــده او بــرای قتــل عــام مارکسیســت ها بــر ایــن قــرار بــوده اســت: اعضــای 
ــان  ــتند و حکمش ــر "هس ــه الکف ــپ" ائم ــای چ ــک گروه ه ــای ی ــری و کادره رهب
اعــدام اســت. سرنوشــت کادرهــای دو و اعضــاء بســته بــه ایــن اســت کــه در دادگاه 

چــه بگوینــد. 
نیری می گوید: 

- پس شهادتین را بگو. 
فکرمی کنم منظورش اعدام است، می گویم: 

- اشهد ان ال اله اال اهلل... 
- اشهد ان.... 

نیری به حاج مجتبی اشاره می کند. او زیر بازویم را می گیرد: 
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- چشم بندت را بزن... 
ــه خــودم  ــدارد. ب ــش خشــونت ن ــه اســت و لحــن صدای ــم را ســفت نگرفت بازوی

امیــد می دهــم: 
- یعنی زنده می مانم... 

ــتم را  ــرد و دس ــی آورد. می ب ــرون م ــرا بی ــی م ــاج مجتب ــم. ح ــم بند را می زن چش
روی شــانه کســی گــذارد. صــف دیگــری اســت. بــه چوبــه دار مــی رود یــا بــه راه 

زندگــی؟ 
*

ــد.  ــان می آی چهــار روز در انفــرادی انتظــار مــرگ رامــی کشــم. ســرانجام نگهب
ــده ام.  ــده مان ــم زن ــی روم، می فهم ــو م ــد ت ــی از در بن ــا؟ وقت ــه کج ــرد. ب ــرا می ب م
در اتاقــم، زیــر پتــو مــی روم و هــای هــای می گریــم. آن قــدر می گریــم تــا خوابــم 
می بــرد.  فــردای آن روز صدایــم می زننــد. نگهبــان مــرا بــه اتاقــی در دفتــر 
ــز  ــده ای را روی می ــزی می نشــینم. پرون ــا چشــم بند پشــت می ــرد. ب آموزشــگاه می ب
ــد و صدایــی کــه جــوان اســت و خشــن نیســت،  ــاز می کن ــم. دســتی آن را ب می بین
ــی  ــواالت مذهب ــد س ــد. بع ــرح می کن ــده ای را مط ــش های پرون ــان پرس ــاره   هم دوب

را. آخــر ســرمی پرســد: 
- شما مقلد چه کسی هستی؟ 

جواب می دهم: 
- امام خمینی... 

می گوید: 
- چشم بندت را بردار... 

برمــی دارم. در مقابلــم مــرد جوانــی را می بینــم. ظاهــرش و نحــوه حــرف زدنــش 
نشــان می دهــد از وزارت اطالعــات اســت. او نگاهــی بــه مــن می کنــد و می گویــد: 

- تا حاال کار کرده اید؟ 
می گویم: 

- در مزرعه قزل حصار کار می کردم... 
می پرسد: 
- اینجا؟ 

می گویم: 
- در کارگاه نمی توانم کار کنم... بازویم از دوران بازجویی ناقص شده... 
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- در بخش فرهنگی چرا کار نمی کنید؟ 
می گویم: 

- کسی سراغم نیامده... 
می گوید: 

ــغ  ــه تی ــوز روی لب ــما.. هن ــاً ش ــد... مخصوص ــراغ کار می رون ــا س ــا آدم ه - اینج
ــتی...  هس

بعــد پرونــده را می بنــدد و نگهبــان را صــدا می زنــد. تــا بــه بنــد برســم صدایــش 
در گوشــم اســت: 

- لبه تیغ... لبه تیغ.... لبه تیغ.... 
تا به بند می رسم یکراست سراغ" احسان "می روم و می گویم: 

- می خواهم در بخش فرهنگی کار کنم.. 
همان خنده مخصوصش را سر می دهد: 

- پس تو هم باالخره آدم شدی... 
کمی فکر می کند و می گوید: 

ــم  ــکار می توان ــم چ ــدارد.. ببین ــی ن ــو دل خوش ــاًل از ت ــنی اص ــا محس ــاج آق - ح
ــدی؟  ــر از نوشــتن چــه کاری بل ــم... غی بکن

- ماشین نویسی.. 
بعــد از ناهــار بــا" احســان "از پله هــا بــاال می رویــم. وارد اتــاق حــاج آقــا محســنی 

ــا تبختــر ســرش را تــکان می دهــد:  می شــویم. ســالم می کنــم. ب
- با" آقا احسان "مشغول شو... 

ــک  ــاند و ی ــی می نش ــیاه رنگ ــه س ــر کهن ــین تحری ــت ماش ــرا پش ــان "م و" احس
پرونــده قطــور را جلــوی مــن گــذارد. حاصــل چنــد ســال تحقیــق او دربــاره روایــات 

ــد:  ــدد و می گوی ــان "می خن ــود." احس ــین ش ــد ماش ــت و بای ــث اس و احادی
- تا آخر حکمت کار داری.... 

و من مشغول تایپ کردن می شوم: 
- از حسن بن محمد منقول است.... از محمد بن حسن.... از.... از... 
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بیست   نامه  است.   ۱۳۸9 بهمن   ۱٧ یکشنبه  ربع  و  یازده  ساعت 
روز  از  بعد  ٢۸ســال  درست  و  می نویسم  شما  برای  را  هشتم 
به  است خود وحدود چهار سال آخرش  ما. عمری  دستگیری 

نوشتن این کتاب گذشته است.
با  برادر حمید  می نویسم  شما  به  را  آخر  و  وهشتم  بیست  نامه  
تمام قلبم آرزو می کنم هیچ کس و به هیچ دلیل جامه بازجوئی 
نپوشد و شالق در دست نگیرد ، کسی زیر شکنجه نرود و کتاب 

من،آخرین اثر ا زاین دست باشد...
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ــل  ــد. 13 شــهریور قت ــا نمی برن ــد م از نیمــه شــهریور 13۶7 دیگــر کســی را از بن
ــی  ــم ماه ــی توان ــد. بازم ــاز می کنن ــوری را ب ــود. هواخ ــام می ش ــن تم ــام در اوی ع
ــروم. در  ــات ب ــه مالق ــار ب ــک ب ــه ای ی ــم و هفت ــه بنویس ــط نام ــار روی ۶ خ ــک ب ی
اولیــن نامــه ام بعــد از قتــل عــام گلســرخ کــه تاریــخ 13۶7/۶/1۶ را دارد، هنــوز پاییــز 
نیامــده از" خــزان "نــام بــرده ام و" بــاد مهرگانــی "تــا شــاید بتوانــم در پــس کلمات آن 
روز هــا را ثبــت کنــم. خبر هــا آرام آرام می رســد و چ تــر مــرگ را بیشــتر بــر زنــدان 
می گشــاید. یــاران رفتــه بســیارترند از بســیار. دیگــر امیــر نیــک آییــن در حیــاط قــدم 

نمی زنــد. صدایــش امــا همیشــه بــا مــن اســت: 
- بهترین چیز ها را هم بزور به مردم تحمیل نکنید... هرگز.. هرگز.. 

منوچهــر بهــزادی دور اســتخر نمــی دود. ابوتــراب باقــرزاده گوشــه ای نمی نشــیند 
و تــن بــه آفتــاب نمی ســپرد. فــرج اهلل میزانــی گل هــا را آب نمی دهــد. احمــد 
دانــش بــه همــه زندگــی اخــم نمی کنــد. بهــرام دانــش تمــام روز کنــار در ســرش را 
تــکان نمی دهــد و منتظــر مســکن نیســت. ســیامک قلمبــر، ابوالحســن خطیــب، فرزاد 
دادگــر، فریبــرز صالحــی بــا خاطــره خانه هــای تیمــی بــه خــواب ابــدی رفته انــد. از 
افســران قیــام خراســان کســی نمانــده جــز دو تــن، از افســران 28 مــرداد جــز یــک 
تــن. آخریــن کالم هدایــت الــه حاتمــی را از محســن خاتمــی شــنیده ام وهمیشــه بیــاد 
دارم. وقتــی بــرای مــرگ صدایــش می زننــد، بــا قدم هــای اســتوار یــک نظامــی تــا 
ــد  ــرای اعــدام برده ان ــی بنــد رایکایــک ب ــار در بنــد" ائمــه الکفــر "مــی رود. اهال کن

تــاروزی حــاج ناصرمــی آیــد و می گویــد: 
- دیگر کسی را ا زاین بند اعدام نمی کنند... 

و نورالدیــن کیانــوری از شــادمانی فروافتــادن داس خونیــن نیایــش بــه قهقهــه ای 
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ــر اعــدام  ــرا شــنیده ام و قهقهــه اش را پــس شــنیدن خب ــد. این ــز در می آی ــون آمی جن
ــده ام.  قطــب زاده دی

ــری  ــا دو" رنجب ــی رود وتتنه ــرگ م ــوی م ــتوار بس ــرهنگ اس ــاب س ــاال جن ح
"همراهــی اش می کننــد. رفقــای خــودش قــدم از قــدم بــر نمی دارند.نماینــده 
طبقــه کارگــر کــه ســید محمــود روغنــی باشــد حتــی ســراز ســجاده بــر نمــی دارد." 
ــار در دو رنجبــری را ســخت در آغــوش می کشــد.  هــدا "امــا اســتوار مــی رود. کن

می گویــد:  و  می بوســد 
- مــا گروههــای چــپ انقــدر بخودمــان ظلــم کردیــم و جداماندیــم، تــا همــه مــا 

را قربانــی کردنــد... 
ــه  ــی رود ک ــه داری م ــوی چوب ــد و بس ــپ می پیچ ــه چ ــد. ب ــی می ده ــالم نظام س

ــد.  ــش می آم ــر همراه ــم عم ه
صورت خندان مهدی پاک را می بینم. با   همان شوخی های همیشگی: 

- زندان دول تو کجاست؟ 
ــو "ی معــروف در کردســتان ایــن لطیفــه را ســاخته  ــدان" دولت ــام زن ــر اســاس ن ب
بــود. همیشــه تصویــر آن دو بــرادر مجاهــد می آیــد و کالم هــر شــبه شــهردار کپــل 

اتــاق مــا: 
- هر شب، هزار شب نمی شود.... 

بچه هــای مجاهــد بــا همــه تنــد رویشــان، پیکاری هــا، رنجبری هــا، ســلطنت 
طلب هــا.. در کشــتار گل ســرخ پــر پــر شــده اند. بند هــا خالــی اســت... 

*
ــا مشــهد و  ــم ت ــا شــام از ق ــح ت ــپ از صب ــگ قراضــه تای پشــت ماشــین ســیاه رن
کربــال مــی روم. کالمــی را کــه حســن بــه حســین گفتــه بــود، و علــی بــه نقــی و در 
اهمیــت رفتــن بــه مســتراح، ماشــین می کنــم و بــر کاغــذ ســفید تصویــر شــوفاژخانه 
ــد.  ــگ می زن ــم زن ــاد در گوش ــرداد فرج ــاد مه ــا را. فری ــم و دار ه ــن را می بین اوی
بچه هــای خــارج از کشــور کــه آمــده بودنــد بــه انقــالب کمــک کننــد، حــاال بــر 

می رونــد.  ابر هــا 
ماشــین می کنــم و بــر صفحــه تصویــر رحمــان بــاز می شــود. کالم طبــری 

 : می نشــیند
- شما بردید، ما باختیم... 

می بینمــش در برلــن گریــه می کنــد. در کتابخانــه کوچــک خانــه مــا دور می زنــد. 
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همســرش آذر خانــم بی نیــاز بــا همســرم رفتــه اســت قــوری بخــرد. چهــل ســال یــک 
ــری  ــه ای. طب ــه خان ــه ای ب ــرده اســت. از خان ــه کشــوری ب زندگــی را از کشــوری ب
ــدش را  ــدای بلن ــار ص ــک ب ــد. ی ــرف می زن ــادی ح ــت آب ــا دول ــم. دارد ب را می بین
ــه مــردم شــد و پــی نویســنده مطلــب علیــه شــاملو  شــنیده ام. عصبانــی وارد تحریری
ــر  ــد نف ــه چن ــفی اش را ب ــری و فلس ــاالت هن ــس مق ــت نوی ــری دس ــت. طب می گش
ــد و  ــوش می ده ــت گ ــه دق ــرادات را ب ــن. ای ــه م ــم ب ــی ه ــد، گاه ــد بخوانن می ده
یادداشــت می کنــد. در جریــان مناظره هــای تلویزیونــی بــا نظریــه پــردازان جمهــوری 
اســالمی مرتــب می بینمــش. تقریبــا بعــدا زهــر مصاحبــه ای بــه خانــه مــن می آیــد. ا 
ــاه  ــه خــدا، کوت ــوط ب زهمــان روز اول مناظــره روشــن پیداســت در بحث هــای مرب
ــی  ــی عصبان ــان خیل ــد. رحم ــرف می زن ــا" رزرو "ح ــودش ب ــول خ ــه ق ــد و ب می آی
اســت. ایــن فکــر مطــرح می شــود کــه رحمــان بــه جــای طبــری بــه جلســات بــرود. 
بعــد منتفــی می شــود. همیــن حرف هــا را بــه طبــری می زنــم. علــت رامــی پرســم. بــا   

ــد:  همــان لحــن آرامــش می گوی
ــا موســیقی متــن می خواهنــد  - دقــت کــن هوشــنگ جــان. تــا وارد می شــوی، ب
آدم را روی صندلــی بی خدایــی بنشــانند و تــا آخــر... خیلــی ترســناک اســت. 

ــی...  خیل
ــری  ــم. طب ــرد -متنفری ــراد میزگ ــی از اف ــروش - یک ــم س ــا از عبدالکری ــه م هم

می گویــد: 
ــاح  ــان. از مصب ــه انس ــت، ن ــم اس ــمن سوسیالیس ــروش دش ــد. س ــتباه می کنی - اش

ــدازد...  ــه می ان ــاد گالیل ــید... آدم را ی ــد ترس بای
آن روز هــا کســی مصبــاح یــزدی را نمی شناســد و آدم حســاب نمی کنــد. احســان 
ــد.  ــاوت او راداوری کن ــد قض ــخ می توان ــت و تاری ــر نیس ــت دیگ ــری سالهاس طب
آخریــن بــار وقتــی در آزادی می بینمــش، تــازه کتــاب" بــا پچپچۀهــای پائیــزی "در 
آمــده اســت. کتــاب را می خوانــم و چنــد بــار بــه خــودم می لــرزم. بــر می گــردم و 

ــم:  ــه او می گوی ــش ب ــی می بینم ــم. وقت ــتباه نمی کن ــه. اش ــم. ن می خوان
- این کتاب بوی خدا می دهد. 

نگاهم می کند: 
- تو هم این بو را شنیدی؟ 

می گویم: 
- از دور. مثل پچچه های پائیزی می آید و از دور... خیلی دور... 
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می گوید: 
- حقیقت دارد هوشنگ جان... 

و حــاال کــه دیگــر احســان طبــری بــه جهــان دیگــر تعلــق دارد و اتحــاد جماهیــر 
شــوروی سوسیالیســتی بــه تاریــخ، فکــر می کنــم اگــر اســتبداد سرنوشــت تاریخــی 
میهــن مــن نبــود، طبــری هــم می توانســت بــر اعتقــاد خــود بمانــد و هــم ماننــد هــر 
انســان آزاد اندیشــمندی، جهــان بینــی خــود را نقــد و تــرک کنــد. نیــاز بــه زنــدان و 

شــالق نبــود. نیــاز بــه بــرادر حمیــد نبــود.... 
*

روی دکمه هــای لعنتــی تایــپ می کوبــم. ذهنــم بــاز می شــود. شــوروی در حــال 
فروپاشــی اســت. کلیســای حومــه مســکو را بــه یــاد مــی آورم. مومنــان ســیاه پــوش 
پــر بــود.   همــان روز هــا در روزنامــه ای مقالــه ای در بــاره ادن پاســتورا می خوانــم. او 
در انقــالب نیکاراگوئــه بــه" فرمانــده صفــر "معــروف بــود هــم طــراز دانیــل اورتــگا. 
ــس  ــای مجل ــک هاتحــت فرماندهــی او نماینده ه ــوری باتیســتا چری در اوج دیکتات
را گــروگان گرفتنــد و بــا همرزمــان زندانیشــان معاوضــه کردنــد. بعــد از انقــالب بــا 
رهبــری اختــالف پیــدا کــرد، جداشــد و بــه روســتائی در مــرز رفــت و با زنــان متعدد 
و فرزنــدان بیشــمارش زندگــی دور از اجتمــاع خشــمگین را دنبــال گرفــت. ســازمان 
ــا حکومــت اورتــگا پیشــنهاد  ــرای مبــارزه ب ســیا ســراغش رفــت و رقــم هنگفتــی ب
ــه زندگــی خــود ادامــه می دهــد.  کــرد. پاســتورا نپذیرفــت. حــاال تنهــا و مســتقل ب
پاســتورا قهرمــان بزرگــی اســت و مــن آدمــی معمولــی، امــا ســخت وضعیــت خــودم 
راشــبیه او می بینــم و فریبنــده اش می شــوم. و هنــوز بایــد ســال ها بگــذرد تــا معنــای 

واقعــی زندگــی مســتقل را دریابــم. 
*

ــینیه  ــه حس ــا را ب ــا م ــد از ظهر ه ــتر بع ــود. بیش ــروع می ش ــهریور ش ــان ش و ازهم
را  یکســومش  حاالبزحمــت  می شــدو  پــر  حســینیه  شــده ایم.  کــم  می برنــد. 
ــت  ــیاه و پش ــادر س ــو، در چ ــک س ــران در ی ــده دخت ــاراج ش ــه ت ــانیم. قافل می پوش
ــگل  ــن ســو. گنجشــک های جن ــل عــام شــده در ای ــردان قت ــه م ــرده ســیاه و طایف پ
ــه  ــد. ب ــد می گردن ــه جدی ــال طعم ــاال دنب ــد و ح ــر بریده ان ــد س ــا می ش ــزرگ را ت ب
ــن  ــران کمتری ــای ای ــدام از زندان ه ــن – در هرک ــژه مجاهدی ــه وی ــس – و ب ــر ک ه

ــد.  ــن آورده ان ــه اوی ــته، اورا ب ــرگ جس ــی از م ــه نوع ــه ب ــی رود ک ــکی م ش
ــی رود.  ــون م ــت تریب ــک پش ــک کوچ ــد. گنجش ــی زنن ــانی را صدام هرروزکس
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ــش  ــی "می خواندن ــرادر عقیل ــه" ب ــده ای ک ــود. درن ــن می ش ــو روش ــن ویدی دوربی
ــار  ــت. دادی ــته اس ــن نشس ــن س ــیمش، پایی ــرگ می شناس ــوی م ــوان بازج ــا بعن وم
ــان  ــد.   هم ــد و می پرس ــی آورد و می پرس ــا را در م ــت. پرونده ه ــن کاراس ــژه ای وی
ســوال های دادگاه قتــل عــام اســت، بــا جزئیــات بیشــتر. اگــر صــدای آنکــه پشــت 
ــا در پاســخ ســوال درنگــی کنــد، مــرگ در انتظــارش  میکروفــون نشســته بلــرزد ی
اســت. " برادرعقیلــی "نــام را می خوانــد. پرونــده را بــاز می کنــد. گنجشــک از میــان 
ــن  ــای مجاهدی ــتر بچه ه ــی رود. بیش ــاال م ــزد و ب ــا می خی ــه پ ــی ب ــای زخم پرنده ه
ــک  ــت. گنجش ــای اقلی ــتر بچه ه ــا و بیش ــام چپ ه ــواع و اقس ــم ان ــد ه ــتند، بع هس
بایــد بــا ســالم و صلــوات بــر انقــالب و امــام بیــا غــازد، از آنچــه پیــش از دســتگیری 
بــود اعــالم انزجــار کنــد و چــه بهتــر کــه بــه گذشــته اش و رهبــران ســازمانش دشــنام 
ــا جمهــوری اســالمی اعــالم دارد. از  ــرای همــکاری ب بدهــد و آمادگــی خــود را ب
ــا را  ــاالی ســن حســینیه پر هایــش را می کننــد، دو ت ــوه گنجشــک هایی کــه در ب انب

بیشــتر بــه خاطــر دارم. 
اولــی مجاهــد بســیار جوانــی اســت. دریغــا نامــش را از یادبــرده ام. الغــر و 
پژمــرده، از میــان جمعیــت می گــذرد. وقتــی بــه پشــت میکروفــون می رســد، نشســته 

ــد:  ــاد می زن ــان فری ــته، ناگه و ننشس
- زنده باد مسعود رجوی.... 

ــی"  ــه "برادرعقیل ــش از آنک ــدد. پی ــخ می بن ــینیه ی ــیند و حس ــرو می نش ــه ف همهم
ــد:  ــاد می زن ــوان فری ــد، ج بجنب

- درود بر امام خمینی.... 
ــه را  ــش همیش ــد، پرس ــرگ می ده ــوی م ــه ب ــدا ک ــان ص ــا   هم ــی" ب "برادرعقیل

مطــرح می کنــد: 
- موضعت را روشن کن... 

جوان می گوید: 
- جمهــوری اســالمی ســرنگون اســت، ســازمان کثافــت مجاهدیــن خلــق 
مولوســیون اســت. بایــد اولوســیون تــازه ای درســت کــرد بــه رهبری امــام خمینــی.... 
ــوان  ــد. ج ــی می مان ــای پوچ ــه نمایش ه ــتی ب ــود. براس ــکوت می ش ــه ای س  لحظ

ــزد:  ــر می خی ب
- سه بار صلوات بفرستید... 

صدای صلوات برمی خیزد. جوان می نشیند ومی گوید: 
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- پوپولوسیون باید به وجود بیاید. مرگ بر منافق و زنده باد رجوی... 
"برادرعقیلــی" هــم ماننــد مــا گیــج شــده اســت. معلــوم نیســت  جــوان بــه جنــون 

ــد:  ــازی می کن ــا نقــش ب رســیده ی
- حاضری همکاری کنی؟ 

جوان جواب می دهد: 
- بله... 

"برادرعقیلی" می گوید: 
- حاال بیا پایین... 

جوان پایین می آید"برادر عقیلی" می گوید: 
- حاال توی جمعیت بگرد و تک تک منافقین را نشان بده... 

جــوان بــه حرکــت درمــی آیــد. چنــد صــف اول بچه هــای مجاهدیــن نشســته اند. 
می گوینــد هــر مجاهــدی را از دادگاه مــرگ رســته، بــرای شــرکت در دادگاه عقیلی 
بــه اویــن آورده انــد. جــوان از صف هــا می گــذرد و تــک تــک را می نگــرد. 
از مجاهدیــن می گــذرد. بــه چپ هــا ردیــف پشــت نشســته اند. مــا را یکایــک 
ــی رود  ــینیه م ــه حس ــا ت ــد. ت ــعله می کش ــرت ش ــون و نف ــش جن ــرد. در نگاه می نگ
ــا دســت نشــان  ــن می رســد. یکــی را ب ــه صــف مجاهدی ــاره ب ــی گــردد. دوب و برم

می دهــد: 
- این... 

مــن بــه جــای آنکــه نشــانش داده اســت، احســاس می کنــم مــرگ از تیــره پشــتم 
می گــذرد. جــوان یکــی دیگــر را نشــان می دهــد: 

- این... 
و بعد بادست به یکایک زندانیان مجاهد اشاره می کند: 

- این... این... این.... 
بــا   همــان صدایــی کــه هرگــز حالتــش عــوض نمی شــود،  "برادرعقیلــی" 

 : یــد می گو
- او را ببرید... 

پاسدار ها جوان را می برند. هرگز ندانستم او چه شد. 
*

روزی دیگــر نوبــت زنــی اســت از بچه هــای چــپ . اگــر اشــتباه نکنــم او را زنــدان 
ــش  ــراه کودک ــدارم، هم ــر ن ــه خاط ــش را ب ــوس نام ــه افس ــد. زن ک ــل اورده ان آم
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پشــت تریبــون مــی رود. کــودک در زنــدان بــه دنیــا آمــده و در بی خیالــی کودکــی 
ــخره  ــه س ــرگ را ب ــالن م ــود س ــی خ ــا کودک ــد و ب ــرخ می زن ــون چ ــراف تریب اط
می گیــرد. مــادرش بــه همــه پرســش های برادرعقیلــی بــا   همــان سیســتم مــورد قبــول 
پاســخ می دهــد. امــام را بــه عــرش رســاند و چــپ را بــه فــرش می چســباند. نوبــت 

ــی می رســد:  ــن ســوال برادرعقیل آخری
- به فرض رحمت اسالم شامل حالت شد و بیرون رفتی چه می کنی؟ 

زن لحظــه ای درنــگ می کنــد. برایــش خطرنــاک اســت. بایــد ســتایش از نظــام و 
نفــرت از گذشــته، چنــان بــا خونــت عجیــن شــده باشــد کــه بــرای پاســخ بــه اندیشــه 

نیــاز نباشــد. پاســخ ایــن پرســش هــم روشــن اســت: 
- حــاج آقــا می خواهــم بــرای پــاک کــردن گناهــان گذشــته ام بــه اســالم و امــام 

خدمــت کنــم... 
ــد  ــت می کوش ــوم اس ــد، معل ــاک می کن ــک هایش را پ ــادر اش ــه چ ــا گوش زن ب

ــد:  ــرد. ســرانجام می گوی ــه اش را بگی ــو گری جل
ــدر و مــادرم کشــته شــده اند...  ــم... پ ــرون چــکار دارم بکن ــا... مــن بی - حــاج آق

ــرادرم اعــدام شــده اند... شــوهرم کشــته شــده.... مــن... مــن...  خواهــر و ب
بغضش می ترکد و در میان های های گریه، حرفش را تمام می کند: 

- من... باید این بچه را بزرگ کنم.. 
*

ایــن فصــل هــم می گــذرد. زندگــی زنــدان بــه روال عــادی برمــی گــردد. روز هــا، 
مشــغول تایپــم و تحقیقــات" احســان "را از دســت خــط بــه حــروف ماشــینی برمــی 

گردانــم. روزی نزدیــک پایــان آذر بــه مــن می گویــد: 
- از فردا نیا... 

- چرا؟ 
- منتقل می شوی جای دیگر... 

- کجا؟ 
نمــی دانــد. از روز بعــد نمــی روم و منتظــر می مانــم. چنــد روز بعــد با" کلیه وســایل 
ــوم.  ــوس می ش ــی ب ــوار مین ــم و س ــرون می آی ــگاه بی ــد. از آموزش ــم می زنن "صدای
ــرد. می خواهــد  ــل می گی ــرا تحوی ــد. پاســداری م ــاده ام می کن ــدان پی ــر زن ــو دفت جل
ــر ایســتاده  ــدم آن طرف ت ــد ق ــکان خاکســتری رنگــی چن ــردارم. پی چشــم بندم را ب
اســت. از در عقــب ســوار می شــوم، کیانــوری را می بینــم  بــا کلیــه وســایل .کنــارش 
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می نشــینم. ســالم و دیــده بوســی می کنیــم و منتظــر می مانیــم تــا ببینیــم مــا را کجــا 
می برنــد. راننــده مــرد ســیاه چــرده تنومنــدی اســت. مرتــب از تــوی آینــه جلــو مــا 
را نــگاه می کنــد. ناگهــان برمــی گــرددو بــا لهجــه ای التــی از کیانــوری می پرســد: 

- ببینم هنوزم شوروی را قبول داری؟ 
کیانوری می گوید: 

- بله... 
راننده می پرسد: 
- آمریکا چی؟ 

کیانوری جواب می دهد: 
- آمریکا دشمن اصلی ملت ماست... 

ــا  ــرد وب ــوری را می گی ــه عقــب مــی آورد، ســر کیان ــده دســت زمختــش را ب رانن
ــد:  ــی می کن ــر صندل ــونت زی خش

- خفه شو نسناس... 
بعد هم پیاده می شود و تفی می اندازد. کیانوری از   همان زیر می گوید: 

- حکومت اوباش است دیگر... 
*

ــچ  ــم. پی ــرون می آیی ــن بی ــزرگ اوی ــد. از در ب ــا می رس ــال م ــور انتق ــدار مام پاس
توبــه را بــاال می رویــم. وارد اتوبــان می شــویم. اتوبــان تمــام نشــده، پاســدار 
می گویــد دوال شــویم و پتویــی روی ســرمان می انــدازد. در تاریکــی دســت 
ــن  ــل م ــق اســت. شــاید او هــم مث ــرم. ســرد و بی رم ــوری را می گی اســتخوانی کیان
فکــر می کنــد دارنــد مــا را بــرای اعــدام می برنــد. ســعی می کنــم از روی حرکــت 
اتومبیــل مســیر را تشــخیص بدهــم. نمی توانــم. ســرانجام می رســیم. توقــف اتومبیــل 
و صــدای بــاز شــدن دری بــزرگ: بازگشــت بــه کمیتــه مشــترک. ســه بــار در زمــان 
شــاه، یــک بــار روز فتــح کمیتــه، یــک بــار 17 بهمــن 13۶1، یــک بــار از زنــدان قزل 

ــه مشــترک می شــوم.  ــن دفعــه وارد کمیت ــرای هفتمی حصــار و حــاال. ب
*

خیلــی چیز هــا بــا دفعــه قبــل فــرق کــرده اســت. ســکوت مطلــق بــر همــه 
ــن  ــر م ــدان را ب ــی زن ــاس آب ــان لب ــد و   هم ــان می کنن ــت. جدایم ــم اس ــا حاک ج
ــاد  ــد رقمــی اســت و در ی ــش دارد. چن ــار شــماره ای روی جیب ــن ب ــانند. ای می پوش
نمی مانــد.   همــان مســیر همیشــه را طــی می کنیــم: حیــاط مثلثــی، پلــه، زیــر هشــت. 
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ــه آن  ــاال می رویــم. شــماره بند هــا ســه رقمــی شــده و شــماره ســلول ها ب از پله هــا ب
اضافــه شــده اســت. نگهبان هــا در را بــاز نمی کننــد. فقــط شــماره ات را می گوینــد. 
وقــت غــذا بــه در می زننــد و می رونــد. غــذا پشــت در اســت. وقتــی بــر مــی داری، 
ــر آن  ــم. ه ــم می کن ــم عل ــاز را ه ــاط نم ــم. بس ــا می مان ــد. دو روز تنه در را می بندن
انتظــار می کشــم صــدای دمپایــی بیایــد و شــما برســید بــرادر حمیــد. وعــده شــما در 

گوشــم زنــگ مــی زد: 
- خودم تیر خالصت را می زنم... 

و به صدای برادر معصومی پیوند می خورد: 
- زمــان شــاه نیســت. نمی گذاریــم قهرمــان برویــد بیــرون... لجــن مالتــان 

مــال...  لجــن  می کنیــم... 
و ســرانجام صــدا می آیــد. امــا صــدای پوتیــن اســت. شــما نیســتید، بــرادر موســی 
ــا محبــت می فشــارد. از پله هــا  اســت. اصــاًل هــم آشــنایی نمی دهــد. امــا دســتم را ب
پاییــن می رویــم. حیــاط مثلثــی، در ســمت چــپ، پله هــا را بــاال می رویــم. در طبقــه 

ــد:  ــی می گوی ــم. صدای ــر می روی ــاز هــم باال ت ــا ب ــرزم، ام ــه خــودم می ل اول ب
- چشم بندت را بردار... 

خــودم را در ســالن بــزرگ پرآفتابــی می بینــم. دو جــوان در کــت و شــلوار 
خاکســتری شــیک در آن قــدم می زننــد و بــا هــم پــچ پــچ می کننــد. ســالم می کنــم. 
ــک  ــی ی ــد. حت ــت می دهن ــن دس ــا م ــد و ب ــم می آین ــه طرف ــد. ب ــواب می دهن ج
ــم؟  ــه می کن ــتم و چ ــا هس ــند کج ــت. می پرس ــزرگ نیس ــالن ب ــم در س ــی ه صندل
ــد:  ــان می پرس ــد و ناگه ــده ای می کن ــئوال های پراکن ــان س ــم. یکیش ــواب می ده ج

- چرا درباره باغ دروغ گفتید؟ 
جواب می دهم: 

- بقیــه را نمی دانــم. مــن زیــر فشــار بــرادر حمیــد وادار شــدم... آن شــب هــم بــه 
بــرادر شــمخانی گفتــم دروغ اســت... 

آن یکی می خندد: 
- واقعاً با سفیر انگلستان در کافه نادری قرار می گذاشتی...؟ 

می گویم: 
- شما می دانید من این کاره نبودم، و دروغ می گفتم. 

همان اولی می گوید: 
ــاره در حــزب فعالیــت  ــو حاضــری دوب ــم ســراغ اصــل مطلــب. ت - خــوب بروی
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ــی...؟  کن
با لبخند می پرسم: 
- کدام حزب...؟ 
هر دو می خندند: 

- حزب توده ایران دیگر.... 
- حزب مگر منحل نشده... 

- خوب دوباره راه می افتد.. 
- مــن دیگــر خــر نیســتم بــا هیــچ حزبــی کار کنــم... تــازه معنــی مســتقل بــودن را 

فهمیده ام... 
یکیشان می گوید: 

- اگر این شرط آزادی باشد... 
می گویم: 

- زندان را ترجیح می دهم.. 
اولی می گوید: 

- خیلی خوب. چشم بند بزن و برو دم در تا بیایند و تو را ببرند... 
ــوج  ــرم م ــان در س ــد. حرف هایش ــی بیای ــرادر موس ــا ب ــد ت ــول می کش ــی ط مدت
ــت در  ــا فعالی ــند. ام ــتان بپرس ــاره انگلس ــوری درب ــی زدم ج ــدس م ــورد. ح می خ
حــزب؟ بعد هــا جــواب ایــن ســوال را می گیــرم. کیانــوری پیــش از اعدام هــا طــرح 
فعالیــت مجــدد حــزب را بــه مقامــات زنــدان داده بــود. اعتقــاد داشــت، هــر جــور 
هســت بایــد زنــده مانــد. حتــی زیــر نظــر جمهــوری اســالمی. طــرح را کــه به شــکلی 
تکــرار سرنوشــت حــزب کمونیســت ســوریه بــود، پذیرفتــه بودنــد و حتــی بنــد 205 
ــم  ــه ه ــز ب ــن لحظــه همــه چی ــا در آخری ــد. ام ــه بودن ــش در نظــر گرفت ــم برای را ه
خــورده بــود. ظاهــراً کیانــوری بــرای بــار دوم ایــن طــرح را بــه میــان کشــیده بــود. 
عصــر روز بعــد" کلیــه وســایل "صدایــم می کننــد. وقتــی ســوار پیــکان می شــوم، بــاز 
هــم خــود را در کنــار کیانــوری می یابــم. نزدیــک ده شــب، از مینــی بــوس اویــن 
پیــاده می شــویم. راننــده چنــد زندانــی دیگــر را بــرای تحویــل دادن می بــرد. بــه مــا 

می گویــد: 
- همینجا صبر کنید. 

آرام آرام چشــم بندم را برمــی دارم. کســی نیســت. مــن و کیانــوری در شــب ســرد 
ــت  ــهر را در دوردس ــم. ش ــم را می زن ــیم. عینک ــار می کش ــتاده ایم و انتظ ــن ایس اوی
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می بینــم. زندگــی ادامــه دارد. جــاده همیشــه مــا ن را می بینــم. از بــاالی اویــن 
می پیچــد و از مســیر درکــه بــه کــوه مــی رود. همراهــان همیشــگی مــا در آن مســیر 
ــاد  ــخ آزادگان پیوســته اند. ب ــه تاری ــون ب ــزادی اکن ــر به ــن و منوچه ــک آئی ــر نی امی
ســردی مــی وزد. بــرای اولیــن بــار بــه فــرار فکــر می کنــم. از تپه هــا پاییــن مــی روم. 
از دیــوار می پــرم و مــی دوم و مــی دوم تــا بــه خانــه می رســم. جــور غریبــی احســاس 
ــوده ام.  ــان نب ــز قهرم ــن هرگ ــا م ــوای آزادی دارم. ام ــم و ه ــودن می کن ــی ب زندان
ــگاه  ــه آموزش ــا را ب ــد و م ــان می آی ــرانجام نگهب ــدارم. س ــا را ن ــن کار ه ــرات ای ج
ــا اخــم  می بــرد و تحویــل می دهــد. مهنــدس انــگار از خــواب بیــدار شــده اســت. ب

ــدازد .  ــرادی می ان ــلول انف ــک س ــا را در ی ــد. م ــان می آی ــم همراهم و تخ

ــان  ــرد مهرب ــا م ــش ب ــال ها پی ــلولم. س ــک س ــر در ی ــک رهب ــا ی ــر ب ــار دیگ ب
خندانــی. او رهبــر جمهــوری اســالمی شــد؛ و ایــن بــار بــا رهبــر مقتــدر حــزب. او در 
ســلول انفــرادی بالفاصلــه بــه کودکــی بــدل می شــود. دســت و پایــش را گــم کــرده 
اســت. ایــن کــودک بیشــتر از هفتــاد ســال دارد. توفانی تریــن حــوادث را در ایــران 
ــد ســاله  ــاد و چن ــا عــادات کودکــی هفت ــون ب و خــارج پشــت ســر گذاشــته و اکن
ــر فضــا ســت.  ــم. شــاید تحــت تاثی ــت گــپ می زنی ــر وق ــا دی ــرد. ت ــش نمی ب خواب
ســفره دلــش را می گشــایدو بــا قلبــش حــرف می زنــد. مــن هــم حــس عجیبــی دارم 
و بــرای رهبــر حــزب همــه سرگذشــتم را می گویــم. از آغــاز زندگــی تــا آن روز، 
ــدان  ــودم و حــاال داســتان زن ــه ب ــه ای هــم گفت ــای خامن ــرای آق ــن داســتان را ب همی

ــه می شــد.  ــه آن اضاف ــه ای هــم ب ــای خامن آق
بعــد نوبــت او می شــود. از کودکیــش می گویــد. از اولیــن بــار کــه در ۶ ســالگی 
بــه تظاهــرات خیابانــی پیوســت، از عشــق ســوخته ای کــه پیــش از مریــم داشــت و 
از عشــق مریــم. از نفــرت زندگــی در غربــت می گویــد. از باغچــه کوچکشــان در 
ــی  ــت، زندگ ــا می رف ــه آنج ــم ب ــا مری ــدا ب ــا پی ــی معن ــط وقت ــد فق ــان. می گوی آلم

ــم:  ــرد. می پرس ــدا می ک ــرای معناپی ب
- واقعاً دفاع از جمهوری اسالمی درست بود؟ 

می گوید: 
- قبــل از ورود بــه خــاک عــراق و گــردش بــه راســت؛ بلــه... بعــدش چنــد بــار 
ــا رفقــا نظریاتــم را در میــان بگــذارم، امــا نشــد.  می خواســتم بــه شــوروی بــروم و ب

بــد جــوری مــا را محاصــره کــرده بودنــد. 
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می پرسم: 
- چرا سازمان مخفی درست کردید؟ چرا لو رفت؟ 

آه عمیقی می کشد و می گوید: 
ــرای  ــد ب ــتیم. بع ــری نداش ــور فک ــال 13۶0 اینط ــرکوب س ــاز س ــل از آغ ــا قب - ت
اینکــه در صــورت ســرکوب حــزب از بیــن نــرود، ســازمان مخفــی را جــدی 
ــد از  ــه بع ــک هفت ــر ی ــود حداکث ــن ب ــی ای ــا بخــش مخف ــم ب ــن ه ــرار م ــم. ق گرفتی
ــن هــم  ــرای همی ــار نشــوند. ب ــا گرفت ــد ت ــز را عــوض کنن دســتگیری مــن همــه چی
یــک هفتــه طــول دادم. بعــد خواســتم یــک نفــر از حکومــت بــا مــن صحبــت کنــد 
ــم در  ــتگیری از دهان ــان دس ــه زم ــتی ک ــاره فهرس ــت درب ــم. آنوق ــه او را بشناس ک

ــم.  ــز را گفت ــه چی ــد، هم آورده بودن
می پرسم: 

-چرا شما و" مراد "زنده ماندید؟ 
به صراحت جواب می دهد: 

- به خاطر خدماتی که به جمهوری اسالمی کردیم... 
می گــردد و از میــان کاغذ هایــش، کپــی ورقــه بازجویــی" مــراد "را در مــی آورد 

و نشــانم می دهــد: 
- او حتی تا اینجا پیش رفت. گفت می خواستیم کودتا کنیم... 

بازجوئــی در  پرونده هــای  میزگــردرا می دیدنــد،  تــدارک  وقتــی در شــعبه 
اختیارشــان گذاشــته بودنــد. کیانــوری چنــد صفحــه راکپــی کــرده بــود و بــه همــه 
نشــان مــی داد. هرچــه را کــه دربــاره کودتــا بــر مــن گذشــته ودرایــن کتاب نوشــته ام 
ــودش  ــرد و در خ ــت هایش می گی ــان دس ــرش را می ــم. س ــوری می گوی ــرای کیان ب

مچالــه می شــود. می گویــد: 
- دوباره بگو.... 

همیــن کار را می کنــم. می گویــم عکــس" فریــد "را در جائــی کــه نمی شــناختم 
ــم.  ــف می کن ــش تعری ــد "رابرای ــا" فری ــدار ب ــن دی ــتان آخری ــد. داس ــانم داده ان نش

ــد:  ــدی می کش ــد آه بلن ــد. بع ــوش می ده ــت گ بدق
- حاال می فهمم. حزب را" فرید "بر باد داد. 

داســتان فریــدرا پیشــترازدو نفــر شــنیده ام. کیانــوری در دادگاه هــم همیــن را گفته 
اســت. دادگاهــی کــه ازآن فیلمبــرداری شــده اســت والبــد فیلمــش جائــی هســت. 

روایــت کیانــوری ایــن اســت: 
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""فریــد" رابــط حــزب بــا دفا تــر بازرگانــی شــوروی در تهــران بــود کــه از طریــق 
آن هــا اخبــار ردو بــدل می شــد. مامــوران امنیتــی رد "فریــد" راپیــدا می کننــد. 
ــتگیرش  ــد، دس ــرون می آی ــری بی ــزب از دفت ــرای ح ــه ب ــک نام ــه او بای روزی ک
ــه  ــی نام ــداز مدت ــد. بع ــی می برن ــه محل ــد" راب ــد. "فری ــه را می گیرن ــد. نام می کنن
ــد دختر هایــش  ــد کــه اگــر حــرف بزن ــد می کنن ــد" راتهدی ــد. "فری ــر می گردانن راب
را می کشــند. "فریــد" نامــه را مِــی آورد و حرفــی بــه کیانــوری نمی زنــد. ماموریــن 
ــد کــه حاکــی از  ــه می کنن ــی اضاف ــن جمالت ــه مت ــد. ب ــی می کنن ــه راکپ ــی نام امنیت
تمــاس مجاهدیــن خلــق باشــوروی و توافــق آن هــا بــرای همــکاری باحــزب تــوده 
بــرای کودتاســت. و بــا نشــان دادن ایــن نامــه بــه خمینــی اجــازه دســتگیری حــزب 

را می گیرنــد. "
می پرسم: 

- چرا با این اصرار اعتراف به کودتا گرفتند؟ 
می گوید: 

ــه  ــال بهان ــود. دنب ــده ب ــان نیام ــه دستش ــواه ب ــه دلخ ــر نتیج ــات دیگ - از اعتراف
ــد.  ــدام کنن ــا اع ــک ج ــا را ی ــه م ــا هم ــتند ت ــی می گش محکم

می پرسم: 
- شما هنوز از این ها دفاع می کنید؟ 

ــان را  ــت اسمش ــر اس ــت. االن بهت ــده اس ــام ش ــالمی تم ــوری اس ــه. کار جمه - ن
ــم...  ــاش بگذاری ــت اوب حکوم

سوال می کنم: 
- شوروی را هنوز قبول دارید؟ 

می گوید: 
ــه  ــه ای ب ــه لطم ــوروی چ ــودن ش ــه نب ــد داد ک ــان خواه ــخ نش ــط تاری ــه. فق - بل

بشــریت، مخصوصــاً ایــران می زنــد. 
آخرین پرسشم این است: 

- حرف هایی که قبل از اعدام ها در شعبه به بچه ها زدید از ته دل بود؟ 
می گوید: 

ــتم  ــت. می خواس ــان اس ــخ گوشش ــر بی ــم خط ــا بفهمان ــه بچه ه ــتم ب - می خواس
ــوی  ــا ت ــی از دختر ه ــی یک ــد و حت ــم دادن ــا فحش ــی از بچه ه ــد. بعض ــده بمانن زن
گــوش مریــم زد... هــر کســی زنــده می مانــد، می توانســت نقــش خــود را در آینــده 
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ــم  ــنوم، قلب ــده ها را می ش ــدام ش ــدام از اع ــم هرک ــاال اس ــد... و ح ــازی کن ــران ب ای
می ســوزد... 

و کیانــوری   همــان شــب وصیــت نامــه اش را بــه مــن نشــان می دهــد. نوشــته بــود 
ــت،  ــت اس ــت، کمونیس ــیمان نیس ــود پش ــی خ ــت. از زندگ ــدام اس ــه اع ــوم ب محک
ــازه اش را  ــرگ جن ــد از م ــود بع ــرده ب ــت ک ــول دارد و وصی ــوروی را قب ــاد ش اتح
ــوری در  ــه کیان ــی، روزی ک ــا د ربندعموم ــد. بعد ه ــن کنن ــام دف ــه ای گمن در چال
ــی از  ــطور یک ــان س ــم و در می ــی می کن ــه اش را رونویس ــت نام ــت، وصی ــاق نیس ات
ــارج از  ــه خ ــه را ب ــت نام ــد از آزادی آن وصی ــم. بع ــری می نویس ــای مطه کتاب ه

کشــور فرســتادم و منتشــر شــد. 
**

ــد.  ــه طبقــه پائیــن بنــد 205 می برن ــا مــا را ب چنــد روزی در آموزشــگاه هســتیم ت
ــا  ــه اتاق ه ــم و در بقی ــاق زندگــی می کنی ــک ات ــا در ی ــی اســت. م ــاًل خال ــد کام بن
ارواح شــکنجه شــدگان و اعــدام شــدگان پرســه زنــان ســرود می خواننــد. همــه بنــد 

و حیــاط در اختیــار مــادو نفــر اســت. 
ــاق  ــد. روزی در ات ــرادر حمی ــم ب ــما را می بین ــر ش ــار دیگ ــک ب ــد ی ــن بن و در ای
ــه  نشســته ایم. جماعتــی جلــو در ســبز می شــوند. بعد هــا کــه عکســش را می بینــم، ب
ــه دنبالــش، ســعید امامــی بــود. شــما  یــاد مــی آورم آنکــه جلو تــر بــود و دیگــران ب
ــش ایســتاده اید و حــاج ناصــر طــرف دیگــرش. پشــت ســرتان انبوهــی  یــک طرف

ــتیم.  ــویم و می ایس ــد می ش ــا بلن ــدار. م ــخصی و پاس ــاس ش لب
سعید امامی به در تکیه می دهد و از کیانوری می پرسد: 

- نمی خواهی مسلمان بشوی..؟ 
کیانوری جواب همیشه اش را می دهد: 

- من تمام عمرم کمونیست بوده ام و هستم... 
امامی می گوید: 

- طبری هم بود... 
کیانوری جواب می دهد: 

ــی وســط  - مــن مثــل طبــری دروغگــو نیســتم. او همیشــه عــادت دارد در صندل
بنشــیند. 

سعید امامی به حاج ناصر نگاهی می کند از کیانوری می پرسد: 
- نظرت درباره شوروی چیست؟ کارش دارد تمام می شود... 
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کیانوری روی پای لنگش تکیه می دهد. می گوید: 
ــه  ــت ب ــود... نوب ــام ش ــه تم ــوروی ک ــت... کار ش ــم آمریکاس ــه امپریالیس - توطئ

شــما می رســد... 
سعید امامی و هیات همراه به استهزا می خندند و می روند. 

**
دی مــاه 13۶7 اســت. کیانــوری مثــل همیشــه صبــح بســیار زود از خــواب برمــی 
ــده  ــر ش ــخت الغ ــک و س ــم. کوچ ــم و ورزش می کنی ــاط می روی ــه حی ــزد. ب خی
ــکنجه های دوران  ــد از ش ــش را بع ــت چپ ــد و دس ــم می لنگی ــش از قدی ــت. پای اس
ــد  ــری می مان ــه خشــک درخــت بی ب ــه تن ــاورد. ب ــاال بی ــاد ب ــد زی بازجویــی نمی توان
کــه در بــاد تــکان می خــورد. بــه زحمــت می نشــیند و برمــی خیــزد. و در هــر بــار از 

نشســتن و برخاســتتنها نامــی را بــه زبــان مــی آورد: 
- رحمان... 

- آذرنگ... 
- شلتوکی... 
- باقر زاده... 

- نیک آیین... 
- مهرداد... 

ــان شــهدا  ــر از رحمــان. همیشــه ســیاهه بی پای ــد، غی ــر می کن ــر روز تغیی ــا ه نام ه
ــار  ــک ب ــد. ی ــق می گری ــق ه ــه ورزش ه ــم در میان ــود. گاه می بین ــاز می ش ــا او آغ ب

بــه مــن گفــت: 
- در تاریخ ۴0 ساله حزب مانند رحمان نداشتیم... 

ــر  ــی حاض ــات هفتگ ــرای مالق ــی ب ــت و وقت ــه اس ــراپا عاطف ــات س ــن لحظ در ای
ــه،    ــد از ورزش و صبحان ــح زود، بع ــور، از صب ــر ش ــی پ ــون نوجوان ــویم. چ می ش
ــش  ــت چروک های ــا دس ــد، ب ــب می کن ــگی را مرت ــاس همیش ــت لب ــان دو دس هم
ــد و هنــوز  ــه دقــت می تراشــد. ادکلــن دل انگیــزی می زن ــرد. ریشــش را ب را می گی
ــای  ــی رود و عکس ه ــد م ــردازد. بع ــدم زدن می پ ــه ق ــرو ب ــده، در راه ــح نش 9 صب
کودکانــی را کــه از روزنامه هــا بریــده، مرتــب می کنــد و بصــورت آلبــوم در 
مــی آورد. انــگار تــک تــک فرزندانــش باشــند، عاشــق آن هــا ســت. هــر هفتــه ایــن 
ــی  ــذارد. گل ــار می گ ــرای او کن ــه ای ب ــه هدی ــرد. همیش ــم می ب ــرای مری ــوم را ب آلب
چیــده شــده از باغچــه یــا تکــه ای از پنیــری کــه افســانه برایــش آورده اســت. بســته 
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ــدازد.  ــوی می ان ــزرگ عل ــم هایش ب ــاد چش ــه ی ــار ب ــرا بی اختی ــم م ــی مری کادوی
ساعت به ده که نزدیک می شود، مرتب به من می گوید: 

- برو بپرس نوبت ما نشده؟ 
از پله هــا بــاال مــی روم و بــا جــواب" نــه "برمــی گــردم. آن قــدر" نــه "می شــنویم 
ــه راه می افتــد و  تــا ســرانجام صدایمــان می کنند.کیانــوری مثــل پســرک عاشــقی ب
لنــگان پله هــای قدیمــی را بــاال مــی رود. دیــداری از پشــت تلفــن با افســانه دخترشــان 
دارد و بعــد هــر بــار می توانــد 5 دقیقــه مریــم را حضــوری ببینــد. و اغلــب مریــم را 
در راه می بینــم. گیســوان بلنــد ســفید ش از زیــر چــادر ســیاه اجبــاری زنــدان بیــرون 
ــد و در  ــتوار می آی ــد، اس ــت بلن ــان قام ــا   هم ــورد. ب ــوج می خ ــاد م ــزد و در ب می ری
ــیرینی  ــر دو ش ــم، ه ــی گردی ــات برم ــی از مالق ــود. وقت ــم می ش ــا "گ ــوش" کی آغ

دیــدار و تلخــی جدایــی را در نقــل گفته هــا و خاطــرات زمزمــه می کنیــم. 
روزی کیانوری این خاطره را برایم تعریف می کند: 

- در جوانــی بــا مریــم بــه دیــدار مــوزه معــروف ســنت پترزبــورگ رفتــه بودیــم. 
جایــی در پاگــرد چشــمگیر پلــه ای، تصویــر نقاشــی بزرگــی از مظفرالدیــن شــاه بود. 
ــه  ــرد ب ــروع ک ــا ش ــود. راهنم ــه داده ب ــیه هدی ــزار روس ــه ت ــود او ب ــو را خ ــن تابل ای

توضیــح دادن در بــاره صاحــب تصویــر. مریــم گفــت: 
- الزم به توضیح نیست.... من از تبار اویم... 

و روز دیگری از افسانه نقل کرد: 
حاج کربالیی، مسئول مالقات از افسانه پرسیده بود: 

- حاال این زندانی کی هست که می خواهی برایش پنیر و دارو ببری؟ 
افسانه جواب داده بود: 

- او نوۀ شیخ فضل اهلل نوری است. تو کی هستی؟ 
ــاالی  ــن ب ــاال در س ــت و ح ــروان او س ــی ره ــوری زندان ــه ن ــل ال ــیخ فض ــوه ش ن
ــرای ایــن  ــان انگلیســی می شــود. ب ــاد گرفتــن زب ــاد، بیشــترین وقتــش صــرف ی هفت
ــم.  ــک می کن ــه او کم ــن ب ــد و م ــس. می خوان ــده ای داردو ب ــاده ش ــان س کاررم
ــتگی  ــوزد. دلبس ــرعت می آم ــه س ــان دارد و ب ــن زب ــاد گرفت ــی در ی ــتعداد غریب اس
خاصــی بــه اخبــار دارد. اگــر در بنــد رادیــو یــا تلویزیــون باشــئ، ســر ســاعت اخبــار 

ــنود.  ــت می ش ــا دق ــب را ب ــر و ش ــح و ظه صب
در بنــد پائیــن 205 رادیــو و تلویزیــون نداریــم. کیانــوری ســر ســاعت 2 بعــد از 
ــا اخبــار را کــه از  ــد ت ــه پاییــن پله هــا مــی رود و گــوش می خوابان ظهــر پاورچیــن ب
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ــد پخــش می شــود، بشــنود.  ــان بن ــوی نگهب رادی
بیــش از نیــم قــرن زندگــی در مرکــز تحــوالت طوالنــی ایــران، شــخصیت چنــد 
الیــه او را شــکل داده و پدیــده ای فراهــم آورده اســت. براســتی می توانــد موضــوع 
چنــد کتــاب یــا فیلــم باشــد. مــردی بــا آن همــه تجربــه دربرابــر هــر حــرف و خطــر 
بالفاصلــه خــود را می بــازد. احساســات کودکانــه نشــان می دهــد و بعــد بــه ســرعت 
بــه الیــه دیگــر شــخصیتش مــی رود و در قالــب دبیــر اول حــزب در می آیــد. 
ــه  ــه دران لحظ ــه اینک ــردد ب ــر می گ ــت و ب ــخصی اس ــران کامالش ــه اش بادیگ رابط
باهــم خوبندیــا بــد. بشــدت دهــن بیــن اســت. براحتــی می شــود تحــت تاثیــرش قــرار 

ــم:  ــار گوی ــن بی اختی ــد و م ــار ســرم داد می زن ــک ب داد. ی
- یادتان باشد شما دیگر دبیر اول نیستید... 

ــه  ــن گفت ــخت از ای ــن س ــت. و م ــودش اس ــد روز در خ ــا چن ــزد و ت ــرو می ری ف
پشــیمان می شــوم. 

*
اواســط بهمــن مــاه از مالقــات تلخــی برمــی گردیــم. مریــم نیامــده بــود. مریــض 
ــار  ــی دادی ــای طوالن ــد از مدت ه ــت. بع ــن می گریس ــت تلف ــم پش ــرم ه ــود. همس ب

زنــدان بــه او وقــت داده و گفتــه بــود: 
- شــوهرت پرونــده ســنگینی دارد... شــانس آورده زنــده مانــده... حــاال حاال هــا 

اینجاســت.... 
ــاده ام و  ــو افت ــت. روی پت ــرده اس ــرایت ک ــن س ــه م ــرم ب ــر درد همس ــه و س گری
ــو را  ــی دور رادی ــدای خیل ــال ص ــان ح ــم. در   هم ــر دردم را آرام کن ــم س می کوش
می شــنوم و می توانــم کلمــه عفــو را تشــخیص بدهــم. امــری عــادی اســت. در ایــام 
فجــر بــه زندانیــان عــادی عفــو می دهنــد. کیانــوری کــه بــرای شــنیدن اخبــار پــای 

ــد:  ــن می زن ــوی م ــه پهل ــد ب ــا لگ ــد. ب ــت، دوان دوان می آی ــه اس ــا رفت پله ه
- پاشو.. شما ها آزاد می شوید.... 

او خبر عفو باقیمانده زندانیان سیاسی را شنیده بود. 
*

همــان روز هــا را بــه بنــد بــاالی 205مــی برنــد. در هــر اتاقــی 2 تــا 3 نفــر زندگــی 
ــزرگ انتهــای  ــاق ب ــه ات ــد. همــه بچه هــای چــپ از اعــدام رســته اند. مــا را ب می کنن
راهــرو می فرســتند. محمــد علــی عمویــی د رایــن اتــاق زندگــی می کنــد. دو رهبــر 
حــزب قهرنــد و حــرف نمی زننــد. تــا زمــان آزادی کیانــوری و عمویــی دردو 
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ســوی اتــاق می خوابنــد و مــن وســط اتــاق کــه بــه اتــاق بی نماز هــا معــروف اســت. 
ــم کــه" تــارک نمــاز "محســوب نشــوم. د راتــاق  البتــه مــن گاهــی نمــا زمــی خوان
ــی،  ــرز بقائ ــوی، فریب ــدی پرت ــد: مه ــی می کنن ــر زندگ ــای تی ــری نمازخوان ه دیگ
محمــود ســید روغنــی. بــا دکتــر دردشــتی آشــنا می شــوم. از بچه هــای چــپ دیگــر 
محســن خاتمــی، اکباتانــی، و علــی کاشــانی را بــه یــاد دارم. هرکــدام از ایــن ایــن 
ــر  ــه پیش ت ــد ک ــی نمی کن ــت. فرق ــه اس ــد، دروغ گفت ــه دادگاه برده ان ــا راب بچه ه
ــد.  ــی خوانده ان ــش نمازم ــی از پی ــر بقائ ــی ماننددکت ــه. بعض ــا ن ــده ی ــاز می خوان نم
بعضی هــا ماننــد ســید محمودروغنــی ســفت و ســخت ســرموضعی بوده انــد و 
ناگهــان نمازخــوان دو آتشــه شــده اند. هــر کــس زندگــی فــردی خــودش را دارد. 
ــاره خبرعفــو حــرف می زننــد. هیــچ چیــز مشــخص نیســت. خبــر پخــش  همــه درب
شــده کلــی اســت و مثــل هرســالگرد در بــاره عفــو زندانیــان اســت و تنهــا عبارتــی 

ــاره عفــو زندانیــان گروهکــی دارد.  کلــی در ب
کیانوری می گوید: 

- آزادتان می کنند.. 
می گویم: 

- آزادمان می کنند.. 
خنده تلخی از لبانش می گذرد: 

- شمامی روید. ما ریگ ته جوبیم.. 
شــب، پاســدار چــاق مهربانــی بــه نــام "ســید مســیح "می آیــد. بچه هــا می گوینــد 
ــت  ــر وق ــد. اگ ــیده را می ده ــای رس ــت. نامه ه ــد اس ــن بن ــوص ای ــدار مخص پاس
ــا ســر  ــک اتاق ه ــه تــک ت ــرد. همیشــه، اول ب ــرد و می ب ــه باشــد، می گی نوشــتن نام
ــام  ــا بچه هــا احــوال پرســی می کنــد. بعــد هــم وســط بندمــی ایســتد و ن می زنــد و ب
ــد. روز  ــده اند را می خوان ــار ش ــی احض ــرای بخش ــا ب ــد ی ــه دارن ــه نام ــانی را ک کس

ــد.  ــم می کن ــر اســت. صدای ــک ظه ــد. نزدی ــد ســید مســیح می آی بع
- وزارت تو را خواسته... 

ــا  ــان برف ه ــی از می ــا دمپای ــت. ب ــده اس ــنگینی باری ــرف س ــم. ب ــرون می آئی  بی
ــم تــا صدایــم می کننــد.  می گذریــم. در وزارت طبــق معمــول مدتــی منتظــر می مان
ــی را  ــم بند صندل ــر چش ــینم. از زی ــد بنش ــی می گوی ــوم و صدای ــی می ش وارد اتاق
پیــدا می کنــم و می نشــینم. روبرویــم ژاکــت زمســتانی خــوش نقشــی را می بینــم و 
ــگار  ــد. ان ــدی را تکــرار می کن ــی را می شــنوم.   همــان پرســش های اب صــدای جوان
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ــتگیر  ــی دس ــرده ای، ک ــه ک ــنوند چ ــاز بش ــد از آغ ــه بای ــت. هم ــح اس ــی تفری نوع
ــم.  ــواب می ده ــه را ج ــم داری؟ و... هم ــال حک ــد س ــده ای؟ چن ش

صدا ناگهان می پرسد: 
- خوب فرض کن... آزادت کرده ایم... چکار می خواهی بکنی؟ 

ــر  ــی خط ــز – حت ــچ چی ــوم و هی ــودم می ش ــود خ ــه خ ــت ک ــات اس از آن لحظ
مــرگ- نمی توانــد کنترلــم کنــد. می پرســم: 

- راست بگویم یا دروغ؟ 
- اول دروغ بگو... 

می گویم: 
- حــزب الهــی می شــوم... نمــازم تــرک نمی شــود.. دعــای ندبــه مــی روم... 

ــرم...  ــرمی گی ــرآن س ق
صدا می گوید: 

- حاال راستش را بگو. 
می گویم: 

- از همــه دنیــا جــز همســرم، ادبیــات و آبجــو چیــزی برایــم نمانــده اســت و همــه 
این هــا در اســتقاللی کــه در زنــدان بــه آن رســیدم برایــم معنــا دارد... 

صاحب صدا برمی خیزد، می آید پشت سرم. با دست به پشتم می زند: 
ــاش آبجــوی  ــی... فقــط مواظــب ب ــا دروغ نگفت ــه م - تنهــا کســی هســتی کــه ب

ــوری...  ــاد نخ ــی زی انگلیس
تا مدتی هروقت به این جمله فکر می کنم، به خودم می گویم: 

- خاک بر سرت این چه حرفی بود زدی؟ 
ــده  ــاز پرون ــمت ب ــه قس ــد ب ــم می چرخ ــی "در ذهن ــوی انگلیس ــب" آبج و ترکی
می رســد. صاحــب صــدا لباســم را می گیــرد. بیــرون مــی آورد و روی نیمکــت 

می نشــاند. 
- صبر کن تا تو را ببرند... 
صبر می کنم. فکر می کنم. 

- این احضار ربطی به خبرعفو دارد؟ 
" سید مسیح" می آید. از بند وزارت خارج می شویم. 
- چشم بندت را بردار... چشم هایت را درویش کن... 

چشــم بندم را بــر مــی دارم. عینــک می زنــم. سراســر اویــن را بــرف پوشــانده اســت 
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ــا دمپایــی  ــم. ب ــد. محمــد علــی عمویــی را می بین ــوه برف هــا می تاب ــر انب ــاب ب و آفت
ــه  ــراه پاســداری ب ــا ســری افراشــته هم ــوه راه می گشــاید و ب ــای انب ــان برف ه از می
ســویی مــی رود. آفتــاب برتتنهــا بازمانــده ۶ افســری کــه 25 ســال زندانی شــاه بودند، 
ــیح  ــید مس ــد" س ــد. از روز بع ــان می ده ــیاه تر نش ــش را س ــبیل انبوه ــد و س می تاب

ــیده اند:  ــه پرس ــد. از هم ــی می برن ــی یک ــد را یک ــای بن ــد و بچه ه "می آی
- فرض کن آزادت کرده ایم.... 

 همه در باره آزادی حرف می زنند که درمنظر است و غایب از نظر است. 
***

چنــد روز بعــد از بلندگــوی بنــد، فهرســت بلنــدی از اســامی را می خواننــد. 
اســامی بچه هــای بندماســت غیــر از کیانــوری و عمویــی. واســامی دیگــر. برخی هــا 
ــخت.  ــفت و س ــی س ــع "هائ ــر موض ــب" س ــد و اغل ــای حزبن ــم. بچه ه ــی شناس رام
ــه ناظــر، فرزیــن آرام،  محمــد زاهــدی، بهمــن تقــی زاده، مهــرداد نیــری، نعمــت ال
محســن، اســماعیل..... همــه در بند هــای دیگــری"205 "جمــع کرده انــد. همــه بایــد 

ــم.  ــم. می روی ــینیه بروی ــه حس ب
مــا را در حســینیه صــف بــه صــف می نشــانند. نماینــده وزارت اطالعــات پشــت 

ــد:  ــی رود و می گوی ــون م میکروف
- بیــن شــما پرســش نامــه ای توزیــع می شــود. می خوانیــد و صفحــه بــه صفحــه را 
امضاءمــی کنیــد. یادتــان باشــد بیــرون، هیــچ خبــری نیســت. آن ممــه را لــو لــو بــرد. 
جامعــه از زمیــن تــا آســمان بــا زمــان فعالیــت شــما فــرق کــرده اســت. همــه چیــز در 

کنتــرل ماســت. ســرتان را بیندازیــد پاییــن و زندگــی کنیــد... 
بعــد پرســش نامــه را توزیــع می کننــد. چندیــن صفحــه اســت. بــا تکــرار ســواالت 
ــد.  ــر کســی می خواه ــد از ه ــا تعه ــد ده ه دادگاه تابســتان ۶7 شــروع می شــود و بع
وقتــی همــه صفحــات را بی توجــه و تنــد و تنــد امضــاء می کنــم، بــه خــودم 

می گویــم: 
- تنها برای عبور چراغ قرمز تعهد نخواسته اند.... 

همــه کســانی کــه در حســینیه اند، ایــن پرســش نامــه را ماننــد مــن پــر می کننــد. 
ــم.  ــی گردی ــا برم ــه بند ه ــم و ب ــرون می آئی بی

بایــد 18 یــا 19 بهمــن باشــد کــه ری شــهری خبــر عفــو رارســما اعــالم می کنــد. 
ــا هــم شــوخی می کنیــم:  990 نفــر زندانــی" گروهکــی "آزاد می شــوند. ب

- تو نفر چندمی...؟ 
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ــر  ــا س ــه اتاق ه ــول ب ــق معم ــد. طب ــد می آی ــه بن ــیح ب ــید مس ــب س ــدود 9 ش ح
او می پرســیم:  از  می زنــد و ســالم و علیــک می کنــد. 

- چه خبر؟ 
هیــچ جوابــی نمی دهــد. بــه رســم همیشــه مــی رود وســط بنــد و اســامی کســانی 
ــر  ــانی و دکت ــوی، کاش ــی، پرت ــوری، عموی ــر از کیان ــد. غی ــرا می خوان ــه م از جمل
بقایــی بقیــه هســتند. مــا را بــه صــف می کنــد و بــه طــرف دفتــر زنــدان می بــرد. بــا 
ــاج  ــر ح ــالن دفت ــم. وارد س ــا می روی ــان برف ه ــن از می ــرد اوی ــب س ــی در ش دمپای
آقــا حســین زاده رئیــس زنــدان می شــویم و می نشــینیم. ناگهــان نگهبــان بــا خشــونت 

ــد:  ــاد می زن فری
- چشم بند ها را پایین بکشید.. 

ــین زاده را  ــا حس ــاج آق ــم ح ــدای مالی ــت، ص ــده اس ــام نش ــادش تم ــوز فری هن
می شــنویم: 

- چشم بند ها را بردارید... شما شرعاً آزاد هستید... 
ایســتاده اســت.  چشــم بند ها را برمــی داریــم. او را می بینیــم. وســط ســالن 

می گویــد: 
- یکی یکی به خانواده هایتان تلفن بزنید و بگویید برایتان سند بیاورند... 

خبــر غیــر منتظــره اســت. یکــی یکــی می رویــم و تلفــن میزنیــم. همــه آن شــب 
ــم.  ــد برمــی گردی ــه بن ــدون چشــم بند ب ب

از روز بعــد جــوش و خــروش آزادی زنــدان را می گیــرد. کیانــوری چنــد 
ــم،  ــر آزادی را می دهی ــی خب ــردد. وقت ــی گ ــی رود و برم ــه وزارت م ــت ب روز اس

می گویــد او هــم دارد متنــی بــرای روز آزادی آمــاده می کنــد. 
چنــد بــار، متــن را چندبــار می برنــد و برمــی گردانــد بــود، تــا متــن نهایــی آمــاده 

می شــود. 

 ســرانجام روز آزادی می رســد: 22 بهمــن 13۶7. اوایــل صبــح بلندگــو اســامی را 
می خوانــد. همــه بایــد بــه محوطــه زنــدان برونــد. اســامی را می شــنوم: 

- محمد زاهدی.... فرزین آرام.. بهمن تقی زاده... 
ــرموضعی ها  ــن س ــراه ای ــد و هم ــم بودن ــا ه ــه بچه ه ــد بقی ــم می خواه ــدر دل چق
ــر  ــد. اندوهــی ب ــا یشــان می رفتن ــه خانه ه ــد آزاد می شــوند، ب ســر ســخت کــه دارن
دلــم چنــگ می کشــد. بــه بیــرون بنــد می رســیم. بچه هایــی کــه از ســالن های 
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دیگــر بنــد بــرای آزادی بیــرون آمده انــد، صــف کشــیده اند. زیــر آفتــاب زمســتانی 
می بینــم بــار دیگــر تاریــخ در بند هــا نوشــته شــده و شــایعات خالــه زنکــی بــا اخبــار 
ــه بزرگــی  دســت چیــن شــده بازجو هــا و مصالــح حزبــی یکــی شــده اســت. حادث
کــه ماجــرای 28 مــرداد 1332 در برابــرش بــه شــوخی می مانــد، بــه فروپاشــی اتحــاد 
ــد، بایــد  شــوروی پیونــد خــورده اســت. کســانی کــه هنــوز راه رفتــه را قبــول دارن

ایــن رخــداد را تحلیــل کننــد و بــرای آینــده از آن درس بگیرنــد. دریغــا.... 
ــه طــرف او بــر می گردنــد. اول از  بچه هــا، وقتــی می فهمندکیانــوری آنجاســت ب
همــه ناظــر بــا تردیــد جــدا می شــود و خــودش را بــه آغــوش کیانــوری می انــدازد. 
بعــد بچه هــا یکــی یکــی آینــد. پرتــوی ایســتاده اســت و می نگــرد. ســخن کیانــوری 
ــه دوم،  ــب ضرب ــت:" ش ــن گف ــه م ــار ب ــد ب ــودش چن ــی آوردم. خ ــر م ــه خاط را ب
ســاعت 12 نیمــه شــب، خســرو را بــه ســلول مــن آوردنــد. بــه او گفتــم: همــه چیــز را 
ــده اســت. "پرتــوی ایــن ســخنان را تائیــد می کــرد  ــز باقــی نمان گفته ایــم. هیــچ چی
ــردم...  ــکاری ک ــتم و هم ــوری، شکس ــای کیان ــن حرف ه ــد از ای ــت:" بع و می گف
"بالفاصلــه پرتــوی را پیــش آقــای خامنــه ای رئیــس جمهــور می برنــد. آنوقــت شــب 

ــدار اســت. از پرتــوی می پرســد:  بی
- آقای پرتوی، ناخدا افضلی عضو حزب توده است؟ 

پرتوی جواب می دهد: 
- بله... 

 **
و  رابــاز کردنــد. خبرنــگاران  اویــن  بــزرگ  در  اتوبوس هــا شــدیم.  ســوار 
خانواده هــا بیــرون ایســتاده بودنــد. اتوبوس هــا بــراه افتادنــد. کیانــوری وســط 
ــارش. آن طــرف راهــرو  ــی کن ــود و مــن در صندل ــار پنجــره نشســته ب ــوس کن اتوب
ــتیم. از  ــردن می گذش ــود و از ج ــان ب ــاب درخش ــود. آفت ــته ب ــوی نشس ــدی پرت مه
ــه  ــن خان ــه آخری ــات ک ــز وزارت اطالع ــی از مراک ــنگی - یک ــاختمان س ــار س کن
ــرف  ــوری ح ــا کیان ــتیم. ب ــت – می گذش ــرار داش ــش ق ــه پایین ــان در کوچ رحم

پرســیدم:  می زدیــم و شــوخی می کردیــم. 
- شما اگر آزاد شوید چکار می کنید؟ 

گفت: 
- دوباره حزب توده ایران را راه می اندازم... 

گفتم: 
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- روی من حساب نکنید... 
گفت: 

- پسرت را جذب می کنیم... 
و همــه بــا صــدای بلنــد خندیدیــم. آخریــن دیــدارم بــا کیانوری بــود. ولــی مهدی 
پرتــوی را یــک بــار دیگــر حســب اتفــاق در نمایشــگاه کتــاب دیــدم. در زیرزمینــی 
زندگــی می کــرد و بــا اســم مســتعار و از طریــق ترجمــه روزگار می گذرانــد. 

ــه ســفیدی کامــل.  ــا موهایــی رو ب ســاکت تر از همیشــه بــود، ب
ــه  ــد. ب ــاده کردن ــا را پی ــتادند و م ــل ایس ــازمان مل ــر س ــل دفت ــا در مقاب اتوبوس ه
را  سر هایشــان  بچه هــای  از  برخــی  می رفتیــم.  عکاس هــا  محاصــره  در  صــف 
ــا را  ــم کاله ه ــی ه ــد. برخ ــان می کردن ــان پنه ــان دست هایش ــا می ــد، ی می دزدیدن
پاییــن می کشــیدند. ناصریــان در طــول صــف می دویــد و دشــنام مــی داد و گاه 
مشــتی حوالــه کســی می کــرد تــا چهــره اش را رو بــه دوربین هــا بگیــرد. در مقابــل 
ســازمان ملــل بیانیــه ای خوانــده شــد. دوبــاره ســوار اتوبوس هــا شــدیم و ایــن بــار بــه 
ــاالر خاطــره داشــتم.  ــن ت ــم. از ســال های دور در ای ــاالر رودکــی )وحــدت( رفتی ت
ــودم.  ــه ب ــده ام را گرفت ــه، دســت همســر آین ــار آنجــا و در کنســرت مرضی ــن ب اولی
بار هــا بــا رحمــان و علیرضــا فرهمنــد بــه آنجــا رفتــه بودیــم. ناتاشــا، همســر روســی 
االصــل علــی خدائــی را آنجــا دیــده بودیــم. مــا را بــه ســالن بردنــد. رفتــم و روی 
یکــی از صندلی هــای ردیــف عقــب نشســتم. یکــی دو نفــر ســخنرانی کردنــد. بعــد 
ــون  ــگان پشــت میکروف ــده و لن ــت خمی ــان قام ــا   هم ــوری رســید. ب ــه کیان ــت ب نوب
قــرار گرفــت. بچه هــا برایــش دســت زدنــد. او متــن از پیــش حاضــر شــده را، بیــرون 
ــوی  ــذ را ت ــت. کاغ ــه گذش ــه اش چ ــم از اندیش ــرد. نمی دان ــرفه ک ــد س آورد. چن

جیبــش گذاشــت و گفــت: 
- حــزب مــا خدمــات و خطاهــای بســیار داشــته اســت. مــن خطا هــا را بــه 
عهــده می گیــرم. مــن تصمیــم گیرنــده اصلــی و در مــواردی تنهــا تصمیــم گیرنــده 
بــوده ام. مــن از همــه شــما معــذرت می خواهــم. از کشــته شــدگان حــزب معــذرت 

می خواهــم... 
و ناگهان بغضش ترکید و با صدای بلند شروع به گریستن کرد: 

ــر  ــما مقص ــدام از ش ــچ ک ــد.... هی ــر نبودن ــن مقص ــکاران م ــی از هم ــچ یک - هی
ــتید...  نیس

ــو را  ــه دریاچــه ق ــه بال ــن صحن ــر ای ــه ســالن ســرایت کــرد. ب ــه او ب ــوج گری و م
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ــوری را  ــن کیان ــه را و حــاال نورالدی ــری را، مرضی ــی جعف ــودم، محمــد عل ــده ب دی
می دیــدم. بعــد از ســال های دراز خــود را در صحنــه نمایــش بــاز می یافتــم. ای 
کاش کیانــوری در ســال های بعــد همیــن موضــع را حفــظ می کــردو بجــای یافتــن 
و تراشــیدن مقصــر، دالیــل شکســت و ســرکوب تاریخــی حــزب را شــرح مــی داد. 

ــت و....  ــر اس ــرا مقص ــت چ می گف
ــن  ــه م ــود را دوان دوان ب ــی خ ــگار و عکاس ــدم. خبرن ــرون آم ــتم و بی  برخاس
رســاندند. از کیهــان بودنــد. می گفتنــد در بــه در بــه دنبــال مــن می گشــته اند. 
چیزهایــی پرســیدند و مــن بــه شــوخی جــواب دادم. بعد هــا دیــدم در کیهــان هوایــی 

ــته اند.  ــته نوش ــان خواس ــان دلش ــه خودش ــر چ ه
ــم را  ــب اطراف ــم. مرت ــه طــرف تلفن هــا رفت ــی اراده ب ــود. ب ــه ب ــم ســخت گرفت دل
ــرای  ــم و ب ــه. رفت ــا ن ــرد. ام ــم را بگی ــی جلوی ــودم کس ــر ب ــردم و منتظ ــگاه می ک ن
اولیــن بــار بعــد از شــش ســال آزادانــه بــه خانــه تلفــن کــردم. حــس عجیبــی داشــتم 

ــردم.  ــاور می ک ــتم آزادی را ب ــد. داش ــم می لرزی و صدای
نمایــش هنــوز ادامــه داشــت. اتوبوس هــا مــا را بــه مقابــل مجلــس بردنــد. از شیشــه 
اتوبــوس خانواده هــا را می دیــدم. بــا دســت های پــر گل در پشــت میلــه هــا ایســتاده 
بودنــد و بــا رســیدن اتوبوس هــا هلهلــه کردنــد. بازمانــدگان دهــه وحشــت بــزرگ، 
از مــرگ گریختــگان قتــل عــام بــه آغــوش مــادران، پــدران، همســران و فرزنــدان 
بازمــی گشــتند. همــه یــک مســیر رارفتــه بودیــم. در دادگاه بــرای زنــده مانــدن دروغ 
گفتــه بودیــم. همــه یکــی بودیــم. بعدهابــود کــه دســتان پلیــدی مــارا تقســیم کردنــد. 
ــتند،  ــل گذش ــای حام ــه ه ــی از میل ــدیم، کودکان ــاده ش ــا پی ــی از اتوبوس ه  وقت
ــر پله هــای  ــا را در براب ــدران گــم شــدند. م ــد و در آغــوش پ نگهبان هــا را دور زدن
ــر زده و  ــه کم ــت ب ــوری دس ــه کیان ــر از هم ــاندند. جلو ت ــفالت نش ــر آس ــس ب مجل
ــی  ــا مشــهور ترین زندانیان ــی. آن ه ــک زهرای ــارش باب ــود. در کن ــده ایســتاده ب خمی
بودنــد کــه در نمایــش آزادی شــرکت داشــتند. آخونــدی از مجلــس بیــرون آمــد. 
بــاالی پلــه ایســتاد و در مــدح آزادی ســخن گفــت. در برابــرش زندانیــان بودنــد. در 
صــف جلــو نــوه شــیخ فضــل اهلل نــوری بــود - ســمبل حــزب کمونیســت طرفــدار 
ــف  ــی و مخال ــان سیاس ــذار جری ــان گ ــی، بنی ــک زهرای ــارش باب ــوروی - و کن ش

شــوروی. 
در آن آفتاب ظهر 22 بهمن، تاریخ معاصر ایران را می شد در آن قاب دید. 

*
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ــد.  ــدان آزادی رفتن ــرف می ــه ط ــا ب ــود. اتوبوس ه ــش نب ــان نمای ــوز پای ــن هن و ای
خیابان هــای اصلــی طبــق معمــول پــر از جمعیــت و بســته بــود. اتوبوس هــا از 
ــد.  ــاده کردن ــا را پی ــیدند. م ــدان رس ــراف می ــای اط ــه خیابان ه ــی ب ــای فرع راه ه
ناصریــان، حــاج مجتبــی و حــاج آقــا حســین زاده هنوزمراقبمــان بودنــد. مــا بــه صــف 
ایســتاده بودیــم و انتظــار می کشــیدیم تــا ر هایمــان کننــد. حــاج مجتبــی ســراغ مــن 
آمــد و گفــت پیــش حــاج آقــا حســین زاده بــروم. رفتــم. محســن خاتمــی هــم بــود. 

ــت:  ــین زاده گف ــد. حس ــم بودن ــد ه ــای بن ــر از بچه ه ــای دیگ چندت
- شما به اوین برمی گردید، حاج آقا زمانی با شما کار دارد... 

در جا خشک شدم. پرسیدم: 
- مگر ما آزاد نیستیم؟ 

گفت: 
- چرا... ولی حاج آقا با شما کار دارد... 

بــا حســین زاده چانــه زدیــم و قــرار شــد همگــی ۶ بعــد از ظهــر بــه اویــن برگردیم. 
اولیــن ناهــارم در آزادی زهرمــارم شــد. زمانــی معنــای بــرادر حمیــد را داشــت. هیــچ 
ــوز از  ــد هن ــرادر حمی ــدای ب ــده. ص ــته ش ــده ام بس ــود پرون ــه ب ــن نگفت ــه م ــس ب ک

ــد:  اعمــاق شــکنجه گاه می آم
- خودم تیر خالصت را می زنم... 

و به ریشخند برادر معصومی می پیوست: 
- نمی گذاریم قهرمان بیرون بروید، یا مرده بیرون می روید یا لجن مال... 

ــاز  ــم. ب ــن بودی ــو در اوی ــاره جل ســاعت ۶ بعــد ازظهرهمــه احضــار شــدگان دوب
ــاند.  ــی نش ــرد و روی نیمکت ــد وزارت ب ــه بن ــا را ب ــی م ــم و نگهبان ــم بند زدی چش
ــروع  ــود. ش ــاختمان نب ــس در آن س ــچ ک ــگار هی ــد. ان ــاز ش ــی آغ ــاری طوالن انتظ
کردیــم بــا هــم حــرف زدن و مشــورت کــردن. ســرانجام ســاعت 11 شــب، صــدای 

ــا پرســید:  ــا تعجــب از م ــی آمــد. کســی ب پای
- اینجا چکار می کنید؟ 

جواب دادیم: 
- حاج آقا زمانی ما را خواسته اند.. 

گفت: 
- حاج آقا اصاًل امروز اینجا نبودند و امشب نمی آیند... مال کدام بندید؟ 

 ...205 -
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مــا را تــا کنــار در بنــد آورد. مســئول بنــد گفــت: " نمی توانــم شــما را بپذیــرم. از 
آمــار بنــد خــط خورده ایــد. برایــم مســئولیت دارد.." و مــا را بــه دفتــر زنــدان فرســتاد. 
دفتــر هــم نمی توانســت مــا را بپذیــرد. ســرانجام حــاج آقاحســین زاده را پیــدا کردنــد 
و قــرار شــد مــا را بــه خانــه بفرســتند بــه شــرطی کــه ســاعت 10 صبــح فــردا آنجــا 
باشــیم.  ایــن رفــت و آمــد دو هفتــه طــول کشــید. دیگــر هــر بــار می رفتــم، کتابــی 
همــراه می بــردم. آن بارمجموعــه شــعری از نیمــا را همــراه داشــتم. نمی دانســتم کارم 
ــا تعهــد مراجعــه هفتگــی بــه" پیگیــری  تــا پاســی از نیمــه شــب طــول می کشــد و ب
ــم  ــال برای ــش س ــه از ش ــد: "آن دو هفت ــوز می گوی ــرم هن ــرد. همس ــان می گی "پای

ــود. " ــخت تر ب س
**

ســاعت ه/2 شــب، بــرای آخریــن بــار از اویــن بیــرون آمــدم. سراســر شــب یــخ 
ــچ  ــاالی پی ــم. ب ــودم و می رفت ــرباالیی راه می گش ــرف از س ــان ب ــود. در می ــته ب بس
ایســتادم و نگاهــی بــه اویــن انداختــم. شــب انبــوه بــود. راه افتــادم. بــرف زیــر پایــم 

ــت:  ــا می آمیخ ــته نیم ــدای خس ــت و باص می شکس
صبح، وقتی که هوا روشن شد 

 هر کسی خواهد دانست و بجا خواهد آورد مرا 
 که در این پهنه ور آب 

به چه ره رفتم و از بهر چه ام بود عذاب

ــت  ــگارش اول: 21 اردیبهش ــان ن ــاه 138۶/پای ــرداد م ــارم م ــگارش: چه ــاز ن آغ
1387/پایــان نــگارش دوم: 11 شــهریور 1389/پایــان نــگارش ســوم: 17 بهمــن 

1389/پایــان نــگارش چهــارم: ۶ شــهریور 1390/ نگــرش نهائــی: ۶ آذر 1390



توضیحات
1-نامه به سجادشایانفر )فصل اول ( 

سجاد خان نازنین
درود

شــعر زیبــای مشــیری کــه بــه بهانــه نــوروز فرســتاده ای و ممنونــم بابــت آن، مــرا به 
ســالهای خیلــی دور برگردانــد. تــو کوچــک بــودی و همــراه پــدرت کــه او رابــه نام 
"بــرادر حســن" یــا "بــرادر معصومــی" می شــناختیم بــه زنــدان قزلحصــار می آمــدی. 
ــه  ــود ک ــو ب ــدر ت ــه پ ــانی از جمل ــت کس ــا در دس ــت م ــم و سرنوش ــی بودی مازندان
ــا  ــی خودحتم ــو د رکودک ــت. ت ــده داش ــدان را بعه ــی زن ــش فرهنگ ــئولیت بخ مس
ــاز  ــی ب ــه بند های ــی دوی، ب ــه در آن م ــروی درازی ک ــای آن راه ــتی دره نمی دانس
می شــوند کــه بهتریــن فرزنــدان ایــران در آن هــا اســیرند. نمیدانســتی کــه جــرم همــه 
ــوو همفکرانــش مخالــف هســتند و  ــدر ت ــا اندیشــه پ آن هــا فقــط ایــن اســت کــه ب
ــده اند.  ــروم ش ــادر مح ــدرو م ــر پ ــدار و مه ــه از دی ــد ک ــی دارن ــان کودکان بیشترش
روز هــا وقتــی همــراه پــدرت از در بــزرگ زنــدان آزادانــه بــدرون می آمــدی 
ــب  ــه ش ــد ک ــن آرزوین ــر در ای ــزاران نف ــتی ه ــتی، نمیدانس ــر می گش ــامگاه ب و ش
ــی  ــا یک ــدرت آن روز ه ــینند. پ ــق بنش ــفره عش ــرد س ــدو گ ــود برگردن ــه خ ــه خان ب
ــک  ــط ی ــا او فق ــد. ام ــر آورده کن ــن آرزورا ب ــت ای ــه می توانس ــود ک ــانی ب از کس

اندیشــه داشــت: 
- یامانند ما فکر می کنید یا بدرک وصل می شوید. 

 پدرت آن روز ها به من گفت: 
- نمی گذاریــم ماننــد رژیــم شــاه قهرمــان بیــرون برویــد. یامــی کشــیم یــا لجــن 



نامه هائی به شکنجه گرم 5۶2

ــم...  ــان می کنی مالت
و تمــام ســعی خــود را کــرد تــا مــرا لجــن مــال کنــد.. مقاالتــی را منتشــر کــرد و 
ــا همــه گمــان کننــد نویســنده منــم..... و  ــر آن هــا ت امضــای "هوشــنگ. الــف" را ب
ایــکاش بــا مــن تمــام می شــد کــه نشــد. گــزارش فرهنگــی "بــرادر حســن" یکــی از 
اســناد بــکار گرفتــه شــد علیــه زندانیانــی بــود کــه قربانــی قتــل عــام تابســتان 13۶7 
شــدند. مــن جــان ســالم بــدر بــردم. امــا "بــرادر حســن"   رهایــم نســاخت. قد م بــه قدم 
مــرا و زندگــی مــرا تعقیــب کــرد و ســرانجام در پرونــده ســیامک پور زنــد مقدمــات 
ــا چــاره ای جــز  ــی مــن و همســرم را فراهــم ســاخت. و م تعقیــب مجــدد و بازجوئ
تــرک کشــور خــود ندیدیــم. امــا همچنــان ســایه مهــر پــدرت کــه حــاال دیگــر بــه 
نــام اصلیــش حســن شــایانفر شــناخته شــده بــود، بــر زندگــی ماگســترده بــود. چــه 
بســیار کــه در کیهــان مــن و همســرم را بــه اتهامــات زشــت سیاســی و جنســی متهــم 

کردنــد.. 
سجادخان نازنین

ــاور کــن وقتــی تصویــر پــدرت را بــر تخــت بیمــاری دیــدم، اصــال خوشــحال  ب
نشــدم. دلــم از وضعیــت مــردی کــه در بــر بــاد دادن زندگــی مــن نقــش عمــده بازی 
کــرد؛ ســخت دلگیــرم ســاخت. وایــن تنهــا مــن نیســتم کــه قربانــی سیســتم حســن 
شــایانفر شــدم. زندگــی ده هــا نفــر دیگرهــم بــر بــاد رفتــه اســت. بــا اینهمــه مــن از 
دیــدن اوبــر تخــت بیمــاری ســخت، اندوهگیــن شــدم. حــاال هــم خواهــش می کنــم 

پیــام مــرا بــاو برســان وبگــو: 
- بــرادر معصومــی، مــن حــاال امــکان ایــن را دارم کــه شــما را هــزاران بــار به لجن 
بکشــم، امــا مــن شــما را بخشــیده ام در ایــن جهــان واگــر جهــان دیگــری هــم باشــد؛ 

در بــارگاه الهــی ســخنم را تکــرار خواهــم کــرد. مــن شــما را حــالل کــردم. 
سجادخان نازنین

ــد  ــروع ش ــی ش ــا از زمان ــن م ــخ میه ــت تل ــه سرنوش ــی هم ــد بدان ــم می خواه دل
ــان  ــد. جوان ــد. زندان هــا را پرکردن ــه زدن و کشــتن دیگــران پرداختن کــه کســانی ب
رادســته دســته بــه جوخــه اعــدام ســپردند. همــه مــا مردمــان یــک ســرزمینم. ایــران 
وطــن ماســت، مــادر ماســت. امــا ســالیق و اندیشــه های گوناگــون داریــم. هیچکــدام 
ــدرت  ــک اندیشــه محــال اســت. پ ــردن ی ــان ب هــم دشــمن دیگــری نیســیتم. از می
ــو در  ــه ت ــار ک ــای قزلحص ــه بنده ــد. ن ــود را کردن ــالش خ ــام ت ــش تم و همفکران
ــد از آن.  ــام بع ــل ع ــه قت ــودو ن ــاز ب ــاره س ــدی، چ ــا می آم ــه آنج ــود ب ــی خ کودک
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ــارا  ــان ه ــود انس ــد. می ش ــل نمی کن ــاله ای را ح ــچ مس ــم هی ــاق ه ــرکوب و چم س
ــط  ــار، فق ــک ب ــر ی ــس اگ ــرد. هرک ــان ب ــه ها را از می ــود اندیش ــا نمی ش ــت، ام کش
یــک بــار بنشــیند و بــا مخالــف اندیشــه ا ش ســخن بگویــد، می بینــد هردوچــه بســا 
آرزوهــای پــاک و شــریف یکســانی دارنــد و اختــالف تنهــا بــر شــیوه رســیدن بــه 

آنهاســت. 
سجادخان نازنین

ــه باشــی؛  ــدرت نرفت ــراه پ ــدوارم توب ــم امی ــام قلب ــا تم ــد. ب ــه می زای ــه، کین از کین
واگــر رفتــه ای جوانــی توفرصتــی اســت بــه انــدازه ابدیــت کــه همــه چیــز را بــا نــگاه 
دیگــری ببینــی. شــعر "بهــار راباورکــن" فریــدون مشــیری را برایــم فرســتاده ای. چــه 
ــم ها را  ــه "چش ــنیده ای ک ــهراب را ش ــخن س ــا س ــنائی. حتم ــعر آش ــا ش ــه ب ــا ک زیب
بایــد شســت". مــن تمــام عمــر بهــار را بــاور کــرده ام. امیــد وارم تــو بهــاری زندگــی 
کنــی. همــه مــا بایــد بهــار را بــاور کنیــم و بهــار راســتین وقتــی اســت کــه عشــق را 
بجــا ی نفــرت بنشــانیم و بــا هــم ســخن بگوئیــم. مخالــف را دشــمن و مهــدور الــدم 
نشناســیم. نــه می تــوان تفــاوت گلهــای بهــاری راا زمیــان بــردو نــه امــکان دارد تنــوع 

ــت....  ــان برداش ــه ها را از می اندیش
پدرت، زندگی مرا دوزخ کردو من برایت بهشت آرزودارم. 

هوشنگ اسدی
پاریس پنج شنبه 11 فروردین 138

ــی  ــه عل ــت ک ــم هس ــری ه ــت دیگ ــتگیری روای ــح دس ــل اول( از صب 2 -)فص
ــت. ــته اس ــی نوش خدائ

ــه کیهــان داشــت: رحمــان هاتفــی- علــی  ــد ســه عضــو در تحریری  ســازمان نوی
ــا هــر کــدام مــا تمــاس داشــت. علــی خدائــی  ــه ب خدائــی  ومــن.  رحمــان جداگان
در ضربــه اول هــم دســتگیر نشــد. او بــه نحــو معجــزه آســائی توانســت از دســتگیری 
ــا رحمــان هاتفــی داشــت.  ــه ارتبــاط پیوســته ب مصــون بمانــد. او در فاصلــه دو ضرب
مدت هــا مخفــی در ایــران زندگــی کــرد. ســپس توانســت از ایــران خــارج شــود. در 
اغلــب مــوارد ضلــع ســوم رابطــه مــن بــا رحمــان بــود . او بخشــی از خاطــرات خــود 
را در پیــک نــت منتشــر کــرده اســت. منبــع همــه نقــل قــول هــا همــان جاســت. در 

ایــن نشــانی: 
http:/www. rahetudeh.com/rahetude/mataleb/nagofteha/html/nagofteh. html
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ــات573-  ــی- صفح ــیدحمید روحان ــی- س ــام خمین ــت ام ــل دوم( نهض 3- )فص
579

4- )فصــل پنجــم( عبــاس شــهریاری در دهــه چهــل در تشــکیالت تهــران حــزب 
تــوده نفوذکــرد و آن را لــو داد. ســپس دامنــه فعالیتــش را گســترد و بــه دامــی بــرای 
فعالیــن چــپ تبدیــل شــد. چریک هــای فــد ائــی خلــق او را در اســفند ســال 1353 

از میــان بردنــد. 

5- )فصل پنجم( نشانی سایت محمد رضاعلی حسینی:
 http: //www. alihoseini. com/fa/index. asp

ــای  ــه آق ــی ک ــه ای: "زمان ــوام خامن ــادی از اق ــر میردام ــم( یاس ــل پنج 6- )فص
خامنــه ای در ایران شــهر تبعیــد بــود پــدرم بــه دیــدار او رفتــه بــود کــه از ایــن دیــدار 
ــه ای از  ــای خامن ــدار آق ــا هســت و در آن دی ــوم خانوادگــی م ــم در آلب عکســی ه
جــوان کمونیســتی کــه در زنــدان - بــه روایــت خامنــه ای- عاشــق او شــده بــود بــرای 

پــدرم ســخن گفتــه بــود. "
http: //againstlying. blogspot. com/search&max-result updated-ma

7-)فصــل هفتــم( مقدمــه مجموعــه نویــد – نوشــته رحمــان هاتفــی )حیــدر 
مهــرگان(: "کار انقالبــی ســازمان نویــد در نهضــت انقالبــی جهــان، کار برجســته ای 
اســت. زیــاد نیســتند احــزاب بــرادری کــه در کشــورهای فاشیســتی، در اوج قــدرت 
ــتبرد  ــد و آن را از دس ــود آورن ــه وج ــازمانی ب ــن س ــند چنی ــته باش ــم، توانس فاشیس
ــم  ــور منظ ــه ط ــری، ب ــه سراس ــک روزنام ــد ی ــه بتوانن ــر از هم ــد و باال ت ــظ کنن حف
ــادر اســت...  منتشــر ســازند. در تمــام کشــورهای فاشیســم زده جهــان ایــن اتفــاق ن
" )نورالدیــن کیانــوری: "حــزب تــوده ایــران در عرصــه سیاســت روز" ص 25( 
بررســی ســیر و سرگذشــت "نویــد"، تنهــا نشــریه زیرزمینــی آخریــن و دشــوار ترین 
ــک  ــرات ی ــه روی خاط ــه ب ــودن دریچ ــا گش ــرکوب، تنه ــاق و س ــال های اختن س
رزم پیگیــر مــرگ و زندگــی نیســت. ایــن بخشــی از تاریــخ مقاومــت خلــق ماســت 
کــه ماننــد همــه نبردهــای سیاســی و تــوده ای، تجربه هــا و آموزش هــای پــر بهایــی 
ــا آن آمیختــه اســت. "نویــد" در شــرایطی قــدم بــه کارزار گذاشــت کــه توّحــش  ب
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بی حجــاب و بی پــروای تروریســم ســازمان یافتــه دولتــی بــه اوج و جنونــی رســیده 
بــود کــه حتــی در ابعــاد جهانــی کمتــر نظیــر داشــت. خوانــدن یــک کتــاب ممنــوع، 
ــر جهنمی تریــن  ــا اعالمیــه، عــالوه ب ــه دیــوار، پخــش چنــد ت نوشــتن یــک شــعار ب
شــکنجه های جســمی و روحــی، عقوبتــی در حــد زنــدان ابــد و گاه اعــدام داشــت. 
ــی، کــه  ــای نظام ــغ و ســخاوتمندانه دادگاه ه ــای بی دری ــار اعدام ه ــرای اینکــه آم ب
ــاب  ــد نص ــود، از ح ــرده ب ــفید ک ــر را س ــای معاص ــن حکومت ه روی دژخیم تری
تــکان دهنــده ای کــه داشــت باال تــر نــرود، ایــن گونــه مبــارزان بــا صحنــه ســازی ها 

و حادثــه آفرینی هــای تکــراری در کوچه هــا و خیابان هــا اعــدام می شــدند. 
ــه  ــت و ب ــهرت یاف ــد" ش ــام "نوی ــه ن ــا ب ــه بعد ه ــی ک ــال 5۴، گروه ــز س در پایی
ــه مرکــز حــزب در خــارج از  ــل شــد، ب ــن ســازمان مخفــی حــزب تبدی بزرگ تری
ــرای انتشــار یــک روزنامــه سیاســی  کشــور اطــالع داد کــه آمادگی هــای الزم را ب
افشــاگر، تــدارک دیــده اســت. ایــن رفقــا نوشــته بودنــد:  "بگذاریــد بذرهــای اصیــل 
را در زمینــی کــه ســرنیزه آن را شــخم می زنــد، بپاشــیم. بزرگ تریــن حماســه 
ــزوی  ــان من ــه در آن قهرمان ــت ک ــر فرداس ــه و پیگی ــر حوصل ــدارک پ ــروز، ت ام
ــر برکــت،  ــرای ایــن فــردای پ ــد. ب ــه خلــق قهرمــان می دهن خلــق، جــای خــود را ب
ــی در  ــم واقع ــی؟ و مارکسیس ــم انقالب ــوری مارکسیس ــر از تئ ــذری نیرومند ت ــه ب چ
میهــن مــا مگــر چیــزی جــز سرمشــق نبــرد پهلوانــی حــزب تــوده ایــران اســت؟..." 
مرکــز حــزب ایــن عــزم را تهنیــت گفــت و از طریــق رادیــو پیــک ایــران پیشــنهاد 
کــرد: "نــام نــوزاد را" نویــد "بگذاریــد. او بــه اســتقبال وظیفــه دشــواری مــی رود. " و 

نخســتین شــماره "نویــد" در اوایــل دی مــاه   همــان ســال در تهــران منتشــر شــد. 
ــم  ــا 23 صفحــه تنظی ــن 1۴ ت ــود و در حجمــی بی ــه ب  "نویــد" در آغــاز فصــل نام
ــراژی در  ــد و در تی ــی می گردی ــی کپ ــتی پل ــایل دس ــن وس ــا ابتدایی تری ــد. ب می ش
ــماره،  ــد ش ــس از چن ــا پ ــد. ام ــش می ش ــران پخ ــا در ته ــماره تنه ــزار ش ــدود ه ح
"نویــد" بــه صــورت ماهنامــه در آمــد و بــا انتشــار هــر شــماره، عــالوه بــر بهبود ســریع 
کیفــی و فنــی، چنــد صــد نســخه بــه تیــراژ آن اضافــه شــد. ایــن رونــد، تــا هنگامــی 
ــا خاموشــی موقتــی  کــه فعالیــت رادیــو پیــک ایــران متوقــف شــد، ادامــه یافــت. ب
ــرورت  ــم ض ــه حک ــد و ب ــنگین تر ش ــب س ــه مرات ــه "نوید"ب ــزب، وظیف ــدای ح ص
ــات  ــب مقتضی ــر حس ــد و ب ــی در آم ــورت هفتگ ــه ص ــار آن ب ــخ انتش ــد، تاری جدی
سیاســی و نیازهــای روز، گاه دو تــا ســه شــماره در ظــرف یــک هفتــه منتشــر می شــد. 
ایــن ضــرورت جدیــد، روی افزایــش بــرق آســای تیــراژ تاثیــر عمــده داشــت و ایــن 
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امــر بــه خــودی خــود بــه ایجــاد مراکــز متعــدد چــاپ در تهــران و شــهرهای بــزرگ 
دیگــر منجــر شــد. 

"نویــد" در طــی ســه ســال و ســه مــاه فعالیــت مســتمر زیرزمینــی خــود، راهــی دراز 
پیمــود. نیــرو و ذکاوت او، تجربــه غنــی سیاســی و ســازمانی حــزب بــود، امــا حتــی 
ــی از  ــا حت ــد و ی ــار بزن ــرات را کن ــی مخاط ــود تمام ــادر نب ــم ق ــتوانه محک ــن پش ای
تکــرار پــاره ای شکســت ها و اشــتباهات و بــه زمیــن خوردن هــا و زخــم برداشــتتنها، 
کــه در جریــان کار ناگزیــر اســت و تنهــا بــا تجربــۀ شــخصی قابــل درک و جبــران 
اســت، پیشــی بگیــرد. ایــن پشــتوانه تجربــی، کــه بــه صــورت رهنمود هــای حــزب 
در اختیــار ســازمان "نویــد" قــرار می گرفــت، تنهــا می توانســت تلفــات و ضایعــات 
ــه حداقــل برســاند و هوشــیاری و ابتــکار گرداننــدگان "نویــد" را صیقــل دهــد  را ب
ــد"  ــع "نوی ــز توزی ــان و دو مرک ــاپ در اصفه ــز چ ــک مرک ــف ی ــد. کش ــز کن و تی
در تهــران و اصفهــان و دســتگیری تنــی چنــد از اعضــای فعــال ســازمان، کــه البتــه 
ــه  ــود ک ــی ب ــرد، ضربه های ــاوز نمی ک ــت تج ــک دس ــتان ی ــا از انگش ــداد آن ه تع
توســط ســاواک بــر پیکــر "نویــد" وارد آمــد. امــا ایــن ضایعــات، بــا توجــه بــه دامنــۀ 
ــه 2۴0  ــس از آن ب ــزار شــماره و پ ــه 100 ه ــزون آنکــه در آســتانه انقــالب ب روزاف

هــزار شــماره رســید، کمتریــن صدمــه ای بــود کــه می شــد انتظــار داشــت. 
ــورش  ــن و افســار گســیخته ترین دوران ی ــد" در خونین تری ــداوم "نوی ــا و ت راز بق
و پرخــاش رژیــم "شــاه- ســاواک" در درجــه نخســت ســازماندهی آن بــود. شــبکه 
پخــش "نویــد" در تهــران و شهرســتان ها اغلــب از زبده تریــن فعالیــن حزبــی 
ــناختند.  ــتعار نمی ش ــم مس ــا اس ــز ب ــود را ج ــر خ ــئول باال ت ــا مس ــر آن ه ــد. اکث بودن
ــا  ــرق، ی ــراغ ب ــای چ ــه روی تیره ــی ک ــا عالئم ــا، ب ــات آن ه ــاعت مالق ــل و س مح
"کیوســک" های تلفــن و دیــوار مناطــق خــاص ترســیم می شــد، تعییــن می گردیــد. 
ــم ســالمت  ــن عالئ ــا همی ــرار خــود حاضــر شــوند ب ــر ســر ق ــا ب ــل از آنکــه رفق قب
ــارج  ــا خ ــد، ب ــش می آم ــری پی ــاً خط ــر گاه احیان ــد و ه ــالع می دادن ــود را اط خ
کــردن رفیقــی کــه در معــرض تهدیــد بــود از زنجیــره ارتباطــات، امنیــت شــبکه ای 
ــراد کــه رد پایــی از آن هــا  ــه اف ــود، تامیــن می شــد. ایــن گون ــا او در رابطــه ب کــه ب
ــری و پخــش  ــرای همیشــه از شــبکه تمــاس گی ــا ب ــد ی ــی مدی وجــود داشــت، مدت
ــی  ــدند. در صورت ــل می ش ــاپ منتق ــی و چ ــان فن ــز پنه ــه مراک ــد و ب ــار می رفتن کن
ــا  ــاد، ب ــه دام ســاواک می افت ــه ناگهانــی وارد می آمــد و یکــی از فعالیــن ب کــه ضرب
حــذف تنهــا حلقــه ارتبــاط او بــا ســازمان، هــر گونــه خطــری بــرای دیگــران منتفــی 
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می شــد. 
بــا ایــن پیــش بینی هــا و تمهیــدات بــود کــه ســازمان "نویــد" توانســت عــالوه بــر 
ــه  ــا نســخه روزنام ــری، میلیون ه ــی و خبرگی ایجــاد یــک شــبکه سراســری اطالعات
ــه کشــور وارد  ــی را، کــه از خــارج ب ــا هــزار جــزوه و نشــریه حزب ــد" و صد ه "نوی
می کــرد، در مراکــز و مواضــع مختلــف اجتماعــی پخــش کنــد. ســاواک بــرای در 
هــم شکســتن ســازمان "نویــد" دام هــای مختلــف گذاشــت، امــا اکثــر تیرهــای اوبــه 
ــور ســواران ســاواک محــالت و مناطقــی را کــه اغلــب  ســنگ خــورد. بار هــا موت
ــه  ــه تجرب ــا ب ــا نویدی ه ــد. ام ــره کردن ــد، محاص ــع می ش ــا توزی ــد" در آن ه "نوی
دریافتــه بودنــد کــه هــم روز و ســاعت پخــش روزنامــه و هــم محــل توزیــع آن نبایــد 
تابــع قاعــده مشــخصی باشــد. بــه محــض اینکــه در یــک محلــه کارگــری روزنامــه 
یــا جــزوه و شــب نامــه پخــش می شــد، میــدان فعالیــت بایــد بالفاصلــه بــه منطقــه دور 
دســتی منتقــل می گردیــد و تــا مدت هــا از ایــن محلــه پرهیــز می شــد. وقتــی شــهر 
ــر عهــده  ــه ب ــر منطق ــف تقســیم می شــد و مســئولیت پخــش در ه ــه مناطــق مختل ب

رفیــق خاصــی بــود، تنظیــم ایــن برنامــه دشــواری نداشــت. 
امــا بــرای پخــش، کــه خطرناک تریــن وظیفــه ســازمان بــود، از راه هــای دیگــری 
هــم اســتفاده می شــد. اســتفاده از پســت معمولیتریــن و بی خطر تریــن راه بــود. 
ــید.  ــد می رس ــه مقص ــالمت ب ــتی س ــای پس ــن پاکت ه ــد ای ــتاد در ص ــش از هش بی
ــه در  ــه و اعالمی ــی روزنام ــد ده تای ــته هایی چن ــرار دادن بس ــر ق ــیوه دیگ ــک ش ی
محــالت شــلوغ، یــا مراکــز کارگــری و دانشــجویی، یــا جلــوی در خروجــی 
ــخه  ــک نس ــش از ی ــر بی ــا حاض ــر ی ــر عاب ــوارد، ه ــن م ــب ای ــود. در اغل ــینما ها ب س
برنمــی داشــت و عمــل پخــش بــه طــور طبیعــی و بــا اســتقبال عطشــناک مــردم انجام 
می شــد. مســئوالن شــبکه پخــش از طریــق ســمپات هایی نیــز کــه رابطــه تشــکیالتی 
ــاری می رســاندند.  ــع روزنامه هــا و گســترش و عرضــه آن ی ــه امــر توزی نداشــتند، ب
بــرای ســمپات های حائــز شــرایط یــک یــا چنــد بســته روزنامــه فرســتاده می شــد و 
پخــش آن طلــب می گردیــد. در صــورت ابــراز عالقــه ایــن همــکار غیــر مســتقیم، 
ــا  ــد و ی ــود را بشناس ــط خ ــه راب ــت و او بی آنک ــش می یاف ــش او افزای ــهمیه پخ س
حتــی بــرای یــک بــار ببینــد، ظرفیــت و امکانــات خــود را بــا عالئمــی کــه در نقــاط 

ــی داد.  ــالع م ــرد، اط ــر می ک ــرر تصوی ــع مق و مواض
جــز ایــن روابــط انــدک بغرنــج، کــه ناگزیــر مســایل و دشــواری های بســیار نیــز 
ــکان  ــت، ام ــازمانی می کاس ــی س ــرعت و چابک ــا از س ــه بس ــی آورد و چ ــار م ــه ب ب
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ادامــه کار در ســطحی وســیع وجــود نداشــت. تماس هــای یــک طرفــه و محــدود، 
بــه امــر آمــوزش اعضــاء و فعالیــن ســازمان صدمــه مــی زد، امــا همــه ایــن نقصان هــا 
ــود.  ــه ب ــه صرف ــل تحمــل و کامــاًل ب ــازات آن قاب ــال فوایــد و امتی و ضعف هــا در قب
ــن  ــن و اصلیتری ــت ســازمان مبرم تری ــود:  "امنی ــن ب رهنمود هــای مرکــز حــزب چنی
مســئولیت اســت و در عیــن حــال ایــن مســئولیت نبایــد چنــان یــک طــرف عمــده 

شــود کــه فقــط" بــودن "مطــرح باشــد و" چگونــه بــودن "فــدای آن شــود. "
رژیــم شــاه کــه بزرگ تریــن دروغ تاریــخ میهــن مــا بــود، "نویــد" را چــون خــاری 
در چشــم خــود می یافــت. از ایــن رو بــرای یافتــن ســرنخی کــه او را بــه کانون هــای 
اصلــی "نویــد" هدایــت کنــد، در چنــد هجــوم وســیع پــاره ای از توده ای هــای قدیمی 
ــن  ــه چنی ــد ک ــاس می ش ــا احس ــتند و ی ــوده ای داش ــالت ت ــه تمای ــری را ک و عناص
گرایش هایــی دارنــد، دســتگیر کــرد. امــا هیــچ یــک از ایــن تیرهــای تصادفــی هــم 
ــری و اطالعاتــی  ــت نکــرد. شــبکه خب ــه هــدف اصاب کــه در تاریکــی   رهــا شــد، ب
"نویــد"، کــه زوبیــن زهــر آلــود آن بــود، نــه تنهــا در مناطــق مختلــف کشــور امتــداد 
ــوذ  ــر در مواضــع و مراکــز حســاس دشــمن نف ــج عمیق ت ــه تدری ــت، بلکــه ب می یاف
ــری و افشــای  ــع خب ــه مناب ــن دسترســی بیشــتر ب ــه یافت ــوذ خــود ب ــن نف می کــرد. ای

ــاری می رســاند. " ــا ی آن ه

ــط  ــر شــده، رواب ــران منتش ــاب کــه د رخــارج از ای 8-)فصــل هشــت( در دو کت
ــه نقــش کیهــان،  ــه اســت. دو موردب ــرار گرفت ــون موردبحــث ق ــوده وکان حــزب ت

ــاص دارد.  ــن اختص ــی و م ــی هاتف رحمان
ــران  ــندگان ای ــون نویس ــت کان ــاب" سرگذش ــپانلو درکت ــد س ــای محم اول- آق
ــه ایــن موضــوع پرداخته انــد.  ــاران- ســوئد- 2002- بطــور مفصــل ب "- انتشــارات ب
ایشــان رحمــان هاتفــی را جاســوس ک گ ب و مســتحق اعــدام توســط جمهــوری 
ــرای  ــد و ب ــغ نورزیده ان ــن دری ــه م ــام ب ــت تم ــد. ا زمحب ــی کرده ان ــالمی معرف اس
ــد  ــه بع ــون بالفاصل ــران کان ــت دبی ــه هیئ ــد ک ــالم کرده ان ــد از 23 اع ــار بع ــن ب اولی
ــرا  ــه داده و م ــکیل جلس ــن، تش ــاره م ــردم در ب ــه م ــاه روزنام ــن کوت ــار مت از انتش
اخــراج کرده انــد. جالــب ایــن اســت کــه نــه متهــم – از دیــدگاه خودشــان- احضــار 

ــد.  ــر داده ان ــه او خب ــی ب ــه حت ــد و ن کرده ان
ــاره  ــم در ب ــتی ه ــر نادرس ــل و سراس ــب مفص ــپانلو، مطال ــی س ــد عل ــای محم آق
رابطــه کیهــان – کانــون نوشــته اند. مــن د رپاســخ اظهــارات ایشــان مقالــه ای نوشــتم 
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ــان  ــاران منتشــر شــد. )شــماره های همزمــان 11و12؛ بهــار و تابیت کــه در فصلنامــه ب
1358- شــماره های 1۴ و 15؛ زمســتان و بهــار 138۶( ایشــان پاســخ دادنــد و... متــن 
کامــل ایــن مباحثــه کتبــی را در وبــالگ کتــاب می گــذارم وتحــت عنــوان: رحمــان 

هاتفــی؛ جاســوس یــا انقالبــی؟ عالقمنــدان می تواننــد بــه انجــا مراجعــه کننــد. 
در  رابطــه  درهمیــن  باقرمومنــی  آقــای  قدیمــی  مبــارز  مفصــل  نامــه  دوم- 
صفحــات۴-521 کتاب"تاریــخ روشــنفکری ایــران "نوشــته آقــای مســعود نقــره کار 
ــن اســت کــه ســاواک از  ــی ای ــای مومن منتشــر شــده اســت. هســته اصلــی نامــه آق
ــون نویســندگان اعمــال می کــرده اســت.  طریــق مــن سیاســت های خــود را در کان

ــد.  ــه نمی کنن ــندی ارائ ــچ س ــان هی ــه ایش البت
عــالوه بــر آنچــه د رایــن کتا ب شــرح داده ام، ســنددیگری هــم در زمســتان 1382 
در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت. کتــاب" کانــون نویســندگان ایران بــه روایت 
اســناد ســاواک "توســط" مرکــز بررســی اســناد تاریخــی وزارت اطالعــات "منتشــر 
ــون نویســندگان ایــران- ســاواک  ــاره کان ــه اســناد موجــود در ب شــده و شــامل کلی
ــا  ــن گزارش ه ــی ای ــاص دارد. تمام ــده اختص ــه نگارن ــزارش ب ــند- گ ــت. 7 س اس
توســط کــس دیگــری از کیهــان بــه ســاواک داده شــده اســت و آخریــن آن هــا – 
صفحــه ۴5۶تــا ۴58 – علیــه مــن اســت. نویســنده ایــن گزارش هــا را بــر اســاس متــن 
ــح می دهــم  ــا ترجی ــم. ام ــم حــدس بزن ــن می توان ــه یقی ــب ب ــه احتمــال قری ــا ب آن ه
اکنــون کــه از جهــان رفتــه نامــش را نبــرم. مهــم ایــن اســت کــه درایــن کتــاب حتــی 

یــک خــط هــم د رتائیــد نظرآقــای مومنــی پیــدا نمی شــود. 

9-) فصل هشت( شاه- نسخه انگلیسی – بخش هژدهم
ــرای شــوروی ها مهــم  ــی بقــدری ب ــو رفتــن و دســتگیری سرلشــگر مقرب نحــوه ل
بــود کــه بعــد ا زانقــالب ســعی کردنــد پرونــده اش را از طریــق محمــد رضا ســعادتی 
عضــو کادر مرکــزی ســازمان مجاهدیــن خلــق بدســت بیاورنــد. دادســتانی، محمــد 
رضــا ســعادتی را دســتگیر کــردو یکــی از جنجالــی تریــن پرونــد ه هــای ماه هــا اول 

انقــالب شــکل گرفــت و بــه اعــدام ســعادتی توســط اســداله الجــوردی انجامیــد. 

10 –)فصل نه( روایت دیگری را می توان در این منبع دید: 
http: //www. rahetudeh. com/rahetude/mataleb/nagofteha/html/nagofteha.

html
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11 و 12- )فصل دهم( 

  13- )فصــل چهاردهــم(  نورالدیــن کیانــوری ایــن تاریــخ را ۶ دیمــاه 1358 ذکــر 
کــرده اســت کــه دقیــق نیســت، امــا نوشــته او خواندنی اســت. 

http: //www.rahetudeh.com/rahetude/ki anoori/kia.Html
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14/1- مرتضــی الویــری می نویســد: "نــام مجلــس اول بــا محتــوای آن همخوانــی 
داشــت. مجلــس اول در مــواردی ماننــد نحــوه برگــزاری انتخابات، حضــور نیروهای 
برآمــده از انقــالب اول و مواجهــه بــا حــوادث کلیــدی انقــالب، اول بــود..... مجلس 
اول مجلســی بــود کــه اثــری از نظــارت اســتصوابی و غربال کــردن کاندیدا هــا وجود 
نداشــت. مجلــس اول آزاد تریــن مجلســی اســت کــه بعــد از انقــالب شــکل گرفــت. 
در یــک مقطعــی عــزت اهلل ســحابی رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس و 
ــود.  ــس کمیســیون بهداشــت ب ــی، رئی ــای مذهب ــده اقلیت ه ــای بیت اوشــانا نماین آق
ــر دوره  ــتم. اواخ ــی هس ــط امام ــی و خ ــن حزب الله ــت م ــانا می گف ــای بیت اوش آق
چنــدروزی او را بــه اتهــام همــکاری بــا حــزب تــوده دســتگیر کردنــد و بــه زنــدان 
اویــن بردنــد. خــودش می گفــت وقتــی کــه بــا چشــمان بســته بــه بخشــی از زنــدان 
ــط  ــر خ ــت، آخ ــانا گف ــت؟ بیت اوش ــا کجاس ــیدند اینج ــد از او پرس واردش کردن

امــام." 

14-)فصــل چهاردهــم( دو روایــت دیگــر هــم از نحــوه دادن اطالعــات مربوطــه 
کودتــای نــوژه منتشــره اســت و بــه نشــانی ها ی زیــر: روایــت علــی خدائــی:



نامه هائی به شکنجه گرم 572
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روایت نورالدین کیانوری:
همــه روایــت هــا از حافظــه و بعــد از گذشــت ســالها نوشــته  شــده اســت. روایــت 
مــن و خدائــی بســیار بهــم نزدیــک اســت و می گویــد مــن همــراه کیانــوری بــوده ام. 
مــن داســتان پول هــا را بخاطــر نمــی آورم. روایــت کیانــوری یــک مشــکل اساســی 
ــه ای  ــه خامن ــی تلفــن خان ــرار مالقات هــا را همیشــه مــن می گذاشــتم. او حت دارد. ق

را نداشــت کــه بتوانــد قــرار بگــذارد. 

ــورش  ــه ی ــوط ب ــه مرب ــن واقع ــد: ای ــی می نویس ــی خدائ ــتم( عل ــل بیس 15- )فص
شــبانه بــه   همــان باغــی می شــود کــه مــا 13 بــدر فروردیــن 13۶1 در آن یکدیگــر را 
دیــده بودیــم. یــورش بــه ایــن بــاغ یکــی از وقایــع بســیار مهــم تاریــخ حــزب اســت. 
ایــن واقعــه ارتبــاط مســتقیم دارد بــا ماجــرای شــکنجه رهبــری حــزب بــرای گرفتــن 
اعتــراف بــه کودتــا... شــاید مــن نخســتین کســی بــودم کــه بــه خبــر اعتــراف در زیــر 
ــردوم ســفارت  ــاد" دبی ــر را "ای ــن خب ــدا کــردم. ای ــم دســت پی ــه فیل شــکنجه و تهی
ــن داد.  ــه م ــوروی ب ــفارت ش ــی س ــه نظام ــرهنگ آتاش ــک س ــول ی ــوریه از ق س
دشواراســت کــه اســمش را دقیــق بــه یــاد بیــآورم امــا تصــور می کنــم "شپارشــینگ 
ــی  ــود: یک ــن ب ــید ای ــه رس ــی ک ــود. اطالع ــبیه آن ب ــزی ش ــا چی ــین" و ی ــا "شارش ی
ــی" را روی او  ــا "یعقوب ــتاری" ی ــتعار "س ــام مس ــدان ن ــه در زن ــزب ک ــران ح از رهب

ــد.  ــم گرفته ان ــده و از او فیل ــراف ش ــه اعت ــکنجه وادار ب ــر ش ــته اند زی گذاش
زمــان دریافــت ایــن خبــر را االن بخاطــر نــدارم، امــا اطمینــان دارم کــه پیــش از 
ــن و  ــن م ــا 15 فروردی ــم 1۴ ی ــرا ششــم، نهــم و فکــر می کن ــود، زی ــن ۶2 ب فروردی
هاتفــی بــا هــم دیــدار داشــتیم و او در   همــان دیــدار ششــم فروریــن خبــر شــکنجه و 
اعتــراف گیــری و فیلــم بــرداری را نــه تنهــا تائیــد کــرد، بلکــه گفــت کــه آن فــرد 
ــا  ــت. او و ی ــوری اس ــته اند کیان ــام گذاش ــی ن ــا یعقوب ــتاری ی ــی س ــه در بازجوئ ک
جوانشــیر و یــا شــاید پرتــوی از کانال هــای دیگــری توانســته بودنــد خبــر را کامــل 
کننــد. دیــدار نهــم فروردیــن مــن و هاتفــی دیــداری بشــدت غمبــار بــود. چشــمان 
ــد زیــر شــکنجه های  ــود و گفــت کــه همــه را برده ان ــود، گریســته ب هاتفــی قرمــز ب
ســخت. تصــور و ارزیابــی مــا همچنــان ایــن بــود کــه در زیــر شــکنجه می خواهنــد 
اطالعــات خودشــان از شــبکه های حزبــی را کامــل کننــد و خطــر بــه ســازمان غیــر 

علنــی حــزب نزدیــک شــده اســت. 
1۴ یــا 15 فروردیــن کــه امیــدوارم روز و تاریــخ را اشــتباه نکــرده باشــم و دقیقــا 
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ــورش روی داد، کــه اگــر  ــان دو ی ــن واقعــه می ــوده باشــد، مهم تری ــن روز هــا ب همی
ــم، شــاید می شــد تصمیمــات مهمــی گرفــت.  ــی کــرده بودی آن را درســت ارزیاب

ایــن واقعــه حملــه شــبانه بــه یــک باغــی بــود کــه متعلــق بــه یکــی از اقــوام رحمــان 
هاتفــی در منطقــه شــهریار تهــران بــود.   همــان باغــی کــه برایتــان گفتــه بــودم پیــش 
ــه  ــزب را در آن تخلی ــالی ح ــای ارس ــای کاروان ه ــا محموله ه ــالب در آنج از انق
ــه خنــده  می کردیــم. یعنــی کتاب هــای کوچــک و حتــی یکبــار هــم یــک چاپخان
دار حروفچینــی را. یکبــار هــم همــراه بــا زنــده یــاد طبــری یــک صبــح تــا غــروب 
را درایــن بــاغ بــه همــراه پرتــوی و هاتفــی گذرانــده بودیــم کــه از جملــه خاطــرات 

بســیار شــیرین و فرامــوش نشــدنی شــخصی مــن اســت. 
ــاغ و  ــل ب ــه داخ ــد ب ــب، ریخته ان ــه ش ــت: نیم ــن داد و گف ــه م ــی ب ــر را هاتف خب
ــرده  ــان ب ــا خودش ــم ب ــان را ه ــداکبر باغب ــد. مش ــر رو کرده ان ــای آن را زی ــه ج هم
ــن  ــد و م ــاغ را زدن ــب در ب ــه ش ــه: نیم ــر گفت ــد اکب ــد. مش ــد آزاد کرده ان و روز بع
رفتــم ببینــم کیســت. ابتــدا دو نفــر بودنــد و گفتنــد یــک نفــر از زنــدان فــرار کــرده 
ــر از  و داریــم عقــب او می گردیــم. بعــد عــده دیگــری از چنــد اتومبیــل کــه دور ت
بــاغ پــارک کــرده بودنــد پیــاده شــدند و آمدنــد جلــو و همه شــان وارد بــاغ شــدند. 
ــاغ شــود، امــا آن هــا یکراســت  ــه آن هــا گفتــم کســی را ندیــده ام کــه وارد ب مــن ب
رفتنــد بــه داخــل یکــی از دو اتاقــی کــه کنــار آالچیــق بــاغ بــود و در آنجــا مــردی را 
نشــان دادنــد کــه یــک گوشــه ای نشســته بــود و می لرزیــد. مو هایــش خیــس بــود و 
ریــش هــم داشــت. گفتنــد همیــن اســت کــه دنبالــش بودیــم. حتمــا یــک چیزهائــی 
در بــاغ پنهــان کــرده و بایــد بــاغ را بگردیــم. شــروع کردنــد بــه گشــتن بــاغ و کنــدن 
زمیــن در چنــد نقطــه بــاغ. حتــی چنــد جــای کــف اســتخر خالــی از آب بــاغ را هــم 
ــراض  ــن اعت ــی م ــا وقت ــد، ام ــز می گردن ــه چی ــال چ ــد دنب ــه بودن ــد. اول نگفت کندن
کــردم کــه چــرا بــاغ را زیــر و رو می کنیــد؟ گفتنــد بدنبــال اســلحه هســتند. بعــد از 
چنــد ســاعت مــن را هــم همــراه آن مــرد ســوار ماشــین کردنــد و بردنــد. صبــح زود 
مــن را آزاد کردنــد و گفتنــد بــا تــو کاری نداریــم، فــراری را هــم گرفتیــم. خــودت 

بــه صاحــب بــاغ بگــو کــه نگــران نباشــد، چیــز مهمــی نبــود. 
ایــن خبــری بــود کــه هاتفــی از قــول باغبــان قدیمــی آن بــاغ نقــل کــرد و البتــه 
اضافــه کــرد کــه مشــداکبر دو ســه روز از وحشــت چیــزی نمی گفتــه امــا باالخــره 
بــه صاحــب بــاغ تلفــن کــرده و گفتــه بیائیــد کــه بــاغ را دزد زده. صاحــب بــاغ کــه 
ــاغ هــم  ــاغ ایــن مســائل نبــوده مــی رود، شــرح ماجــرا را می دهــد و صاحــب ب در ب
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ــاغ.  متعجــب می شــود از آن همــه جســتجو و زمیــن کنــدن در ب
هاتفــی از مــن پرســید چــی فکــر می کنــی؟ می توانــد یــک اعــالم خطــر از جانــب 
کیانــوری باشــد. کاری کــه هــم در دوران پــس از کودتــا و هــم در دوران کارهــای 
ــه  ــر شــکنجه می گفتنــد کــه نزدیــک ب چریکــی می شــد. یعنــی یــک محلــی را زی
ــا کســانی کــه در محــل اصلــی هســتند بداننــد آن هــا کــه در  ــود، ت محــل اصلــی ب
ــا را  ــات و رابطه ه ــده اند و اطالع ــک ش ــت نزدی ــان مقاوم ــه پای ــکنجه اند ب ــر ش زی

بســوزانند و محــل و مــکان خودشــان را هــم تغییــر بدهنــد. 
ســئوال هاتفــی ایــن بــود کــه کیانــوری از وجــود ایــن بــاغ خبر داشــته، امــا آدرس 
آن را نمیدانســته و ضمنــا در ایــن بــاغ هیــچ کار حزبــی نمی شــده و ربطــی بــه حــزب 
نداشــته اســت. بنابرایــن چطــور ممکــن اســت او از ایــن طریــق اعــالم خطــر کــرده 

؟  شد با
ســئوال درســتی بــود، امــا ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه کیانــوری فقــط اســم 
صاحــب بــاغ را گفتــه باشــد و حکومــت خــودش آدرس آن را پیــدا کــرده باشــد. 
ســئوال و تردیــد هاتفــی نســبت ارزیابــی مــن بــاز اینطــور بــود کــه کیانــوری در 
بــاره ایــن بــاغ چــه می توانســته بگویــد کــه آنگونــه ســازمان یافتــه نیمــه شــب بریزنــد 
بــه آنجــا؟ درحالیکــه او می توانســت مثــال یکــی از خانه هائــی را کــه در آن ســالح 

جاســازی شــده بــود بگویــد. 
پاســخ مــن ایــن بــود کــه او نخواســته محلــی را بگویــد مثــل محــل ســالح ها کــه 
خــودش یعنــی لــو رفتــن و دســتگیری عــده ای. خواســته بــه پهلــوی ماجــرا بزنــد و 

بــه ویــژه خواســته از طریــق شــخص تــو اعــالم خطــر کنــد. 
ایــن بحــث بی نتیجــه مانــد و احتمــال دوم مطــرح شــد و آن اینکــه ممکــن اســت 
واقعــا بصــورت اتفاقــی ایــن ماجــرا پیــش آمــده باشــد. مثــال بدنبــال یــک مجاهــد 
خلقــی بوده انــد کــه فــراری بــوده و خــودش را در ایــن بــاغ پنهــان کــرده بــوده. ایــن 
ــد  ــراد ســپاه مســتقیما آمده ان ــرا اف ــاد نمی توانســت جــدی باشــد زی احتمــال هــم زی
در بــاغ را زده و مشــد اکبــر را صــدا کرده انــد. بنابرایــن میدانســته اند بــه کجــا 

رفته انــد. 
ســومین احتمــال ایــن بــود کــه کمیتــه شــهریار هــوس بــاال کشــیدن ایــن بــاغ را 
ــه ای دســت  ــه یــک بهان ــا ب ــه ســازی ها را ترتیــب داده ا ت داشــته و همــه ایــن صحن

ــذارد.  روی آن بگ
ــتقیم  ــد مس ــرار ش ــید و ق ــا نرس ــل م ــه عق ــال، آن روز ب ــه احتم ــن س ــش از ای بی
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مشــداکبر را دیــده و پــرس و جــوی بیشــتری از او بکنیــم تــا جزئیــات را کنــار هــم 
بگذاریــم و بــه تحلیــل دقیــق تــری برســیم. متاســفانه فرصــت ایــن جســتجو نشــد و 
مــن امــروز معتقــدم کــه ســهل انــگاری کردیــم و بایــد ســریعا ایــن تحقیــق و پرس و 
جــو را شــروع می کردیــم. چنــان ســریع و در انــدک زمانــی یــورش دوم شــروع شــد 
کــه ایــن فرصت هــا از مــا گرفتــه شــد. مــا بایــد در بــاره شــکل و شــمایل آن فــردی 
کــه بعنــوان فــراری معرفــی شــده بــود از مشــد اکبــر دقیقــا ســئوال می کردیــم. در 
ــا آن فــرد باصطــالح فــراری می پرســیدیم.  ــا هــم و ب ــاره گفتگوهــای پاســدار ها ب ب
تمــام این هــا بــه غفلــت گذشــت. تتنهــا، چنــد ســال بعــد متوجــه شــدیم آن حادثــه 
چــه ابعــادی داشــته و آن ماجــرا چــه بــوده اســت. در واقــع بعــد از قتــل عــام 13۶7 و 

بیــرون آمــدن برخــی زندانیــان توانســتیم بفهمیــم ماجــرا چــه بوده اســت
 کــه بنظــر مــن در ارزیابــی آن همــه دچــار اشــتباه شــدیم. مضمــون گفتگــوی مــن 
و هاتفــی بــا هــم در بــاره ایــن واقعــه، قطعــا در جلســه هیــات سیاســی بیــن دو یــورش 
ــان  ــورش دوم نش ــه ی ــر ب ــای منج ــواهد و پیامده ــه ش ــود و هم ــده ب ــرح ش ــم مط ه
ــتی  ــی درس ــه ارزیاب ــت از آن واقع ــم نتوانس ــت ه ــی وق ــات سیاس ــه هی ــد ک می ده

بدســت آورد و همــه در خــواب ماندیــم. 
آن شــبی کــه بــه بــاغ شــهریار حملــه کردنــد، آن کســی کــه همــراه خــود آورده 
بودنــد و بــه مشــد اکبــر گفتــه بودنــد فــرد فــراری همیــن اســت، هوشــنگ اســدی 
بــوده کــه همــراه پاســدار ها مــی رود بــه بــاغ شــهریار. یعنــی   همــان ابهامــی کــه مــن 

ــاغ؟  ــه ب ــد ب و هاتفــی داشــتیم کــه چطــور پاســداران ها مســتقیم رفته ان
ــم، شــاید  ــم ســازمان بدهی ــر را توانســته بودی ــرس و جــو از مشــد اکب ــا اگــر پ م
بــا پرســیدن نشــانه های ظاهــری آن کســی کــه همــراه پاســدار ها آمــده بــود 
می توانســتیم حــدس بزنیــم آن فــرد هوشــنگ اســدی بــوده، زیــرا هوشــنگ اســدی 
را هــم مشــد اکبــر قبــل از یــورش بــه حــزب چنــد بــار در 13 بدرهائــی کــه درایــن 
بــاغ فامیلــی برگــزار می شــد دیــده بــود و احتمــاال بایــد چهــره او را حداقــل بعنــوان 
ــت را  ــن غفل ــفانه ای ــناخت. متاس ــود می ش ــه ب ــاغ رفت ــه ب ــه ب ــانی ک ــی از کس یک
کردیــم. مــا اگــر فهمیــده بودیــم آن فــرد باصطــالح فــراری هوشــنگ اســدی بــوده، 
ــه حــزب  آنوقــت یقیــن پیــدا می کردیــم کــه همــه آن صحنــه ســازی ها مســتقیما ب
و زمینــه ســازی بــرای یــورش دوم اســت و ضمنــا ابعــاد توجــه بازجو هــا را حداقــل 
ــی  ــرای چــه هدف ــال چــی هســتند و ب ــی اینکــه دنب ــم. یعن می توانســتیم حــدس بزنی
بــه بــاغ رفتــه و آنطــور آنجــا را شــخم زده انــد. آن هــا بــاغ را بعنــوان مرکــز و ســتاد 
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ــزی  ــه چی ــد کــه ن ــا و اســلحه بودن ــال اســناد کودت ــد و بدنب ــا شــخم زده بودن کودت
بدســت آوردنــد و نــه چیــزی وجــود داشــت کــه بدســت بیآورنــد. "

16-) فصــل 21(حجــت االســالم محمــدی ری شــهری در جلــد دوم کتــاب 
خاطــرات )ص 88( می نویســد:"در شــب تولــد علــی )ع( مورخــه 2/7/ 13۶2 
ــات  ــف و عنای ــا لط ــبانه ب ــر و ش ــالش پیگی ــه ت ــداران، در نتیج ــپاه پاس ــردران س ب
ــده  ــیدند و ع ــداوم بخش ــوده را ت ــزب ت ــر ح ــده ب ــه وارد ش ــی، ضرب ــغ اله بی دری
دیگــری از کادرهــای بــاالی ایــن حــزب را دســتگیر نمودنــد. در ایــن عملیــات کــه 
بــا نــام حضــرت )علــی( انجــام شــد، حــدود 170 تــن از کادرهــای حــزب در تهــران 
ــتگیر  ــی از دس ــدند. بعض ــتگیر ش ــتان ها دس ــر در شهرس ــن دیگ ــش از 500 ت و بی
شــدگان عبــارت بودنــد از: احســان طبــری، بهــرام دانــش، جــواد دانــش یــار، احمــد 
ــه  ــت ال ــی، هدای ــیروان ابراهیم ــودت، انوش ــین ج ــار، حس ــی کامی ــش، عبدالعل دان
معلــم، محســن علــوی، رحمــان هاتفــی، هدایــت الــه حاتمــی، حســین قلمبــر، علــی 

ــی )جوانشــیر(. " ــه میزان ــرج ال ــژ، ف گالوی

ــه آذیــن: " -  17- )فصــل22(ژان کریســتف – رومــن روالن- ترجمــه م. الــف. ب
بــاز آمــدی، بــاز آمــدی! ای تویــی کــه مــن گــم کــرده بــودم!... بــرای چــه تــرک 

مــن گفتــی؟ 
- برای آنکه وظیفه ام را که تو ترکش گفته ای به انجام برسانم. 

- چه وظیفه ای؟ 
- پیکار. 

- چه نیازی به پیکار داری؟ مگر تو فرمانروای همه چیز نیستی؟ 
- من فرمانروا نیستم. 

- مگر تو همۀ آنچه هست نیستی؟ 
- مــن همــۀ آنچــه هســت نیســتم. مــن زندگــی ام کــه بــا نیســتی در پیــکارم. نیســتی 
نیســتم. آتشــم کــه در دل شــب می ســوزد. شــب نیســتم. نبــرد جاویــدان هســتم؛ و 
ــه  ــن ارادۀ آزادم ک ــت. م ــرواز نیس ــرد در پ ــراز نب ــر ف ــدی ب ــت جاوی ــچ سرنوش هی

ــرد کــن و بســوز!  ــا مــن نب ــد. ب ــرد می کن ــدان نب جاوی
- من شکست خورده ام. دیگر به هیچ کاری نمی آیم. 

- شکســت خــورده ای؟ همــه چیــز در نظــرت از دســت رفتــه می نمایــد؟ دیگــران 
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فیــروز خواهنــد شــد. بــه خــود می ندیــش، بــه ســپاه خــود بیندیــش. 
- تنها هستم، جز خود کسی ندارم، سپاهی نیز ندارم. 

- تنهــا نیســتی، از آن خــود هــم نیســتی. تــو یکــی از آوا های منــی، یکــی از بازوان 
منــی. بــرای مــن ســخن بگــوی و شمشــیر بــزن ولــی اگــر هــم کــه بــازو شکســته و 
ــا آوا هــا و بازوهــای دیگــری جــز از آن  ــا هســتم. ب ــده باشــد، مــن ســر پ صــدا بری
ــاز در شــمار ســپاهی هســتی  ــو اگــر هــم شکســت بخــوری، ب ــم. ت ــرد می کن ــو نب ت
کــه هرگــز شکســته نمی شــود. ایــن را بــه یــاد بســپار، کــه حتــی در مــرگ خویــش 

پیــروز خواهــی بــود. 
- خداوندا، بسی رنج می کشم. 

- گمــان می کنــی کــه مــن خــود رنــج نمی کشــم؟ قرن هــا و قرن هــا اســت 
کــه مــرگ بــه دنبــال مــن اســت و نیســتی در کمیــن مــن. تنهــا بــه ضــرب پیــروزی 
اســت کــه راهــی بــه روی خــود بــاز می کنــم. رودخانــۀ زندگــی از خــون مــن ســرخ 

اســت. 
- پیکار، همیشه باید پیکار کرد؟ 

- همیشــه بایــد پیــکار کــرد. خــدا خــود نیــز پیــکار می کنــد. خــدا جهــان گشــا 
اســت. شــیری اســت کــه مــی درد. نیســتی خــدا را در چنــگ می فشــارد و خــدا او 
ــن  ــی آورد. ای ــار م ــه ب ــی را ب ــی نهای ــرد هماهنگ ــات نب ــد. ضرب ــن می زن ــر زمی را ب
ــی  ــدر کاف ــن ق ــت. همی ــده اس ــاخته نش ــو س ــی ت ــای فان ــرای گوش ه ــی ب هماهنگ
اســت بدانــی کــه وجــود دارد. وظیفــه ات را در صفــا و آرامــش بــه انجــام رســان، و 

بگــذار تــا خدایــان کار خــود کننــد. 
- دیگر نیرو و توان ندارم. 

- برای آنان که نیرومندند سرود بخوان. 
- آوازم شکسته است. 

- دعا کن. 
- قلبم آلوده است. 

- قلبت را بر کن. قلب مرا بگیر. 
- خدایــا، خــود را فرامــوش کــردن، جــان مــردۀ خــود را بــه دور انداختــن، چیــزی 
نیســت. ولــی آیــا می توانــم مرده هــای خــود را دور بریــزم. آیــا می توانــم کســانی را 

کــه دوســت داشــته ام از یــاد ببــرم؟ 
- تــرک آنــان کــن، کــه بــا روح مــرده ات مرده انــد و تــو بــا روح زنــدۀ مــن آنــان 
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را زنــده بــاز خواهــی یافت. 
-ای که مرا به خود   رها کردی، آیا باز ترک من خواهی گفت؟ 

- بــاز بــه خــود   رهــا خواهمــت کــرد. شــک مکــن. ایــن بــر تــو اســت کــه دیگــر 
دســت از مــن بــاز نــداری. 

- ولی اگر که زندگیم خاموش شود! 
- زندگی های دیگر برفروز. 

- اگر که مرگ در من باشد؟ 
- جــای دیگــر زندگــی هســت. بــرو، درهــای خــود را بــه روی آن بــاز کــن. ای 
دیوانــه کــه در خانــۀ ویــران خویــش در بــه روی خــود می بنــدی! از خــود بیــرون آ. 

ــاز هســت.  منزل هــای دیگــری ب
-ای زندگــی، زندگــی! دانســتم.... مــن تــو را در خــود می جســتم. جانــم در هــم 
ــو را ای  ــی دود، نفــس می کشــم، ت ــه درون م ــوا ب ــم ه می شــکند؛ از روزن زخم های

ــم!...  ــاز می یاب زندگــی ب
- من هم تو را باز می یابم.... چیزی نگو گوش کن. 

18- )فصل 23( شرح مفصل ماجرا از زبان علی خدائی: 
http: //wwwrahetudeh. com/rahetude/mataleb/nagofteha/html/nagofteha.html

19 - 20 )فصــل بیســت و پنجم(ماجــرا امــا ادامــه می یابــد. بعــد از آزادی 
می فهمــم "بــرادر معصومــی" - حســن شــایانفر-  مســئول مرکــز پژو هایــش کیهــان 
اســت و "شــاعر معتــاد" - احمــد اللهیــاری- کــه خــودم بــه کیهــان آورده بودمــش از 
ــا او همــکاری می کنــد. هنــوز در تهرانیــم. گــزارش فیلــم را هنــوز  ســال ها پیــش ب

توقیــف نکــرده انــد. 
 روزی کــه کیهــان تهــران حــد هتاکــی بمــارا بــه فحش هــای جنســی می رســاند، 
همســرم بــه عبــاس ســلیمی نمیــن ســردبیر وقــت کیهــان ، تلفــن می زنــد و اعتــراض 
ــه  ــته اند؛ ماک ــما نوش ــابق ش ــکاران س ــب را هم ــن مطال ــد: "ای ــد. او می گوی می کن

ــک نمی شناســیم. " شــما را از نزدی
ــدی  ــنگ اس ــای هوش ــات باامض ــه اطالع ــود در روزنام ــدا می ش ــی پی ــد مطلب بع
)خراســانی(. خراســانی از کجــا آمــده؟ ایــن هوشــنگ اســدی کیســت؟ روز مــرگ 
ــا امضــای خراســانی می نوشــته  احمــد، خبرگــزاری فــارس می نویســد کــه احمــد ب
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اســت. احمــد، پیــش از مــرگ بــه علیرضــا نوریــزاده پیــام می دهــد و ا زما هــا 
حاللیــت می طلبــد. ماجراچیســت؟ هیــچ جزیــک بــازی کثیــف امنیتــی بــه ســبک 
ســعید امامــی- حســین شــریعتمداری .و ادامــه اش جــز شــرکت در ایــن بــازی نیســت 
کــه چهاردهــه پیــش در زنــدان قزلحصاربــرای لجــن مــال کــردن مــن آغــاز شــد و 

هنــوز ادامــه دارد.

21- )فصــل بیســت وهفتــم (برخــی از زندانیــان، روایــت متفاوتــی از حــاج حســین 
مرتضــوی د رکتابشــان نوشــته اند. مــن تنهــا چیــزی را کــه شــاهد بــودم نوشــته ام. آیــا 
ــازی می کــرده اســت؟  ــدان ب ــه منتظــری دو نقــش متفــاوت در زن نماینــده آیــت ال

نمی دانــم.

ــتور  ــرای دس ــام ب ــت تم ــا دق ــود" را ب ــه می ش ــت و هفتم("گفت ــل بیس 22- )فص
العمــل قتــل عــام کمونیســت ها انتخــاب کــرده ام تــا نشــان بدهــم تنهــا " نقــل قولــی 
ــن-  ــتکم برم ــون – دس ــه تاکن ــت ک ــن اس ــت ای ــنیده ام. واقعی ــن ش ــه م ــت ک "اس
مشــخص نشــده اســت، دادگاه بــر اســاس چــه سیســتمی حکــم مــرگ کمونیســت ها 
ــورد  ــرم. در م ــی خب ــپ مطلقاب ــر چ ــای دیگ ــت. از گروهه ــرده اس ــادر می ک را ص
کادرهــای حــزب تاحدودزیــادی ایــن نقــل قــول را درســت می یابــم، هــم از 
ــاز  ــه و ب ــرگ رفت ــه دادگاه م ــه ب ــری ک ــتان دیگ ــم از دوس ــنیده ام وه ــوری ش کیان
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ــا اســتثناء هــم دارد.  ــد؛ ام گشــته ان
ــام  ــمول ع ــاز ش ــه ب ــت ک ــری اس ــالگ دیگ ــم م ــودن ه ــا نب ــودن ی ــد" ب "مرت
نمی یابــد. مثــال یکــی از اعضــای کمیتــه مرکــزی کــه از نخســت نمــاز می خوانــده و 
حتــی معــروف اســت یکــی از بچه هــای اکثریــت کــه بــا او در کمیتــه مشــترک هــم 
ــه دادگاه بــرده شــد وســر  ــاره ب ســلول بــوده روی ســجاده اش شاشــیده اســت، دو ب
انجــام هــم اعدامــش کردنــد. در مقابــل نورالدیــن کیانــوری کــه هرگزنمــا زنخوانــد 

و خــودرا مســلمان نخوانــد، اعــدام نشــد. 
ــد ائمــه الکفــر،  ــال در بن ــه دادگاه هــم روش نیســت. مث ــردن ب ــا نب ــردن ی ــل ب دلی
ابتــدا پرسشــنامه ای را بیــن زندانیــان کمونیســت پخــش کردنــد کــه در واقــع   همــان 
ســئواالت دادگاه بــود. همــه بــه پرســش نامــه جــواب دادنــد و ازآن میــان عــده ای را 

بــه دادگاه بردنــد. کســانی را یــک بــار ودیگرانــی را دوبــار. 
ــای  ــانی از بچه ه ــت. کس ــی نیس ــی عموم ــم مالک ــم ه ــتن حک ــا نداش ــتن ی داش

ــه.  ــانی ن ــدند و کس ــرده ش ــه دادگاه ب ــم ب زیرحک
ــق و  ــوان مــالک مطل ــق اعــالم کــردن شــنیده ها و اعــالم یــک مــالک بعن  مطل

ــرد.  ــت نمی ب ــه واقعی ــی راه ب غائ
تاانجــا کــه بــه حــزب تــوده مربــوط اســت، حضــور حــاج ناصــر- مســئول شــعبه، 
یــا زمانــی- از ســر بازجویــان پرونــده حــزب- نشــان می دهــد کــه وضعیــت هــر فــرد 

و پرونــده اش هــم مــورد توجــه قــرار می گرفتــه اســت. 
ــاز یافــت.  ــل عــام واقعیــت را ب ــان اســناد قت ــوان از می حکــم قطعــی را تنهــا می ت
تــا آن زمــان کــه امیــدوارم زودتــر برســد، هــر گمانــه ای تنهــا یــک نظــر شــخصی 

اســت و نــه بیشــتر.
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بهشتی، سید محمد )آیت اهلل(  219, 510
بی آزار، مصطفی  ۴7
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پ
پرتوی، حسین  50, 72, 227

پرتوی، مهدی  ۶0, 138, 203, 350, 
 ,552 ,52۶ ,515 ,513 ,512 ,۴1۴

557 ,55۶
پرتوی، هادی  509, 523

پورزند، سیامک  83, 5۶2
پورسعید، مهدی  250

پورمحمدی، مصطفی  125
پورهرمزان، محمد  ۴۴3

پویان، امیر پرویز  ۶8
پهلوی، رضا  3۶

ت
تاراجی، منصور  223, 22۶, 279, 300, 

31۴ ,30۴ ,302
تختی، غالمرضا  ۴۴

تقی زاده، بهمن  138, 2۶8, 352, 55۴, 
555

تنکابنی، فریدون  172, 2۴7, ۴3۶
تیزابی، هوشنگ  1۶9

ث
ثقفی، محمد تقی  53

ج
جزنی، بیژن  ۶8, 95

جاللی، محمد رضا  12۶, 128
جمشیدی، ایرج  127

جهانگیری، شاهرخ  138
جوادی آملی، عبداهلل  33۴

جوانشیر  98, 352, ۴58, ۴59, 510, 515, 
57۶ ,572 ,52۶ ,520

جودت، حسین  528, 57۶

چ
چوپان زاده، محمد  90, 91

چیذری، علی اصغر  108
ح

حاتمی، هدایت اهلل  373
حاج سید جوادی، علی اصغر  50, 1۶3

حسامی، هوشنگ  50, 2۴7, 25۶
حسنی پاک، مهدی  20, 27, 13۶, 138

حسینی، علی  118, 228
حقی، بهروز  2۴8

حکیمی، محمدرضا  ۴12
حلوایی، مجتبی  509
حلوایی، مجید  ۴5۴

خ
خاتمی، محسن  535, 552, 559

خاکساری، فاطمه )ایران(  ۴9
خامنه ای، سید علی  111, 351

خدائی،  علی  1۴۴, 1۶3, 198, ۴31, 557, 
578 ,572 ,571 ,5۶3

خرسندی، هادی  251
خطیب،  ابوالحسن  535

خمینی، روح اهلل )آیت اهلل(  39, 109, 
 ,198 ,180 ,170 ,1۶1 ,153 ,128
 ,22۶ ,22۴ ,223 ,222 ,219 ,199
 ,305 ,287 ,279 ,272 ,2۴7 ,227
 ,510 ,۴1۶ ,۴10 ,33۴ ,322 ,311

5۶۴ ,5۴7 ,539 ,531 ,530 ,52۴
خوئی، اسماعیل  2۴7

خوانساری، محمد  181
خوشخو،  جلیل  179

د
دادگر، فرزاد  535
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دانش، احمد  397, 509, 520, 52۶, 
57۶ ,535

دانش، بهرام  322, ۴11, 509, 510, 512, 
57۶ ,535 ,529 ,52۶ ,523 ,522

دانشیار، جواد  ۴۴7
دردشتی  552

درویشیان، علی اشرف  8۴, ۴92
دلیری، علیرضا  ۴02

دولت آبادی، محمود  95, ۴18, ۴19, 
517

ر
راجی، مجتبی  105, 110, 2۴9

رازینی، علی  ۴70
رجائی، محمدعلی  ۴95

رجوی، مریم )قجر عضدانلو(  ۴80
رجوی، مسعود  ۴80, 539

رحمانیان، مجید  105
رزم دیده، آصف  159, 523

رشیدی، داود  ۴98
رصدی،  احمد علی  528

رضایی، محسن  137
رضوان، مهدی  ۶8, 73
رمضانی، غالمرضا  ۴98

رهنما  98, 2۴7, 2۴8
روزبه، خسرو  ۶۴, 1۶0, 1۶9

ز
زارع، عزت اله  509

زاهدی، محمد  357, 55۴, 555
زرافشان، باقر  151, 179
زرشناس، کیومرث  519

زهرایی، بابک  ۴79, ۴8۴, ۴85, ۴8۶, 
558

زیبرم، احمد  5۴, 73, 75, 77, 90

س
سبزواری، حمید  152

سجادی، عبداله  51
سحابی، عزت اله  100

سحابی، مهدی  2۴9
سروش، عبدالکریم  537
سفری، محمد علی  218

سلطانپور، سعید  1۶3, 250
سمسار، مهدی  50, 1۴1

سیاسی، ژیال  15, 18۶, 313
سیاه کاله، محسن  12۶, 128

سید روغنی، محمود  552
ش

شالچی  17۶, 177, 372, ۴1۴
شاملو، احمد  39, 113, ۴18, ۴20, ۴92, 

537
شاه کرمی، احمد  12۶

شایانفر، حسن  ۴78, 5۶2, 578
شجاعی، حسین  509

شریعتمداری، جعفر )درویش(  1۴5
شریعتمداری، حسین  ۴00, 579

شریف امامی، جعفر  180, 19۶, 217
شعاعیان، مصطفی  9۶, 10۶

شلتوکی، رضا  373, ۴80
شمخانی، علی  380, 381

شمس، محمد  22۴
شهبازی، عبداله  ۴12

شهریار، محمد حسین  ۴38
شهریاری، اسماعیل  39

شهریاری، عباس  107, 5۶۴
شیرزادگان، حمید  229

ص
صالحیار، غالمحسین  218, 220
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صالحی، فریبرز  535
صانعی، یوسف )آیت اهلل(  2۶9, 270, 

۴۶1
صداقتیان، شاهرخ  22۴

صفائی، حشمت  91, 99
صفارزاده، طاهره  1۶3

صفری، رضا  220
ط

طالعی، جواد  2۴9
طالقانی، محمود )آیت اهلل(  218, 272

طاهری، امیر  53, 78, 80, 8۴, 1۴0, 1۴8, 
 ,350 ,1۶۶ ,1۶5 ,1۶۴ ,158 ,15۶

513 ,512
طاهریان، محمدرضا  ۴32

طبایی، محمد  ۴5
طبری، احسان  1۶5, 350, 393, 399, 

57۶ ,538 ,537 ,513 ,512 ,۴17
طلوعی، کمال الدین  ۴۴

ع
عاقلی، باقر  127

عبادی، شیرین  17
عراقی، رحیم  21, 22, 298, 33۶, 509, 

52۶ ,523 ,513
علی حسینی، محمد رضا  118

عمویی، محمد علی  551, 55۴
غ

غفاری، هادی  22۶
ف

فاکر، محمدرضا )حجت االسالم(  13۶, 
35۶

فتحی، مهدی  2۶7, ۴88
فرجاد، مهرداد  521, 53۶

فرخزاد، فروغ  180
فرخی، کامبیز  2۴0

فرسیو، ضیاء )تیمسار(  ۶2
فرنژاد، پرویز  )دکتر جوان(  ۶5

فرهمند،  علیرضا  15۶, 158, 1۶۴, 557
فرهیخته، نورالدین  3۶۴

فروزش، کیان  ۴9, 88
فروغیان، حبیب اله  237, 318

فروهر، داریوش  219, 223, 2۴8
فالحیان، علی  125

فم تفرشی، فریدون  20, 138
فومنی، محسن  91

فیروز، مریم  399, ۴8۴, 521
فیلی، فرامرز  ۴88

ق
قائم پناه، حسن  528

قاضی، علی  250, 25۴, 255
قدوسی، علی)آیت اهلل(  28۴

قربانی، فردوس  ۶8
قزوه، علیرضا  518

قلمبر، حسین  20۶, ۴02, 57۶
ک

کاشانی، علی  552
کاظمیه،  اسالم  1۶3

کثیری، وحید  37
کرد، حسین  91

کروبی، مهدی  121
کریم قلی زاده،  مجید  519

کسرایی، بی بی  2۴
کسرایی، سیاوش  2۴, 12۶, 15۴, 172, 

50۶ ,۴21 ,2۶7 ,231
کشمیری، مسعود  ۴9۶
کیارستمی، عباس  88

کیان، مهدی  377
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کیانوری، نورالدین  187, 535, 558, 
580 ,572 ,570 ,5۶۴

کیمیایی، مسعود  219, ۴88
گ

گلستان،  کاوه  179, 3۶1, ۴31
گلسرخی، خسرو  50, 52, 5۴, 55, 71, 

۴۶5 ,25۶ ,90 ,77
گلسرخی، دامون  78

گوران، فیروز  218, 220
گیالنی، فریدون  50, 55

ل
الجوردی، اسداله  ۴53, ۴55, ۴5۶, 5۶9

لنگرودی، شمس  ۴92
م

مؤذن، ناصر  172, 2۴7
مالمیر، محمد  ۴59, ۴۶3

مانیان، محمود  220
مجابی، جواد  159, ۴91

محرابی، مسعود  100
محمدزاده، رفعت  ۴55
محمدزاده، صابر  159

محمدی ری شهری، محمد  155, 1۶9, 
57۶ ,55۴ ,398

محمدی گلپایگانی، محمد  ۴70
محمدی، ولی اله  77

محمدی، یوسف  52, 71, 2۴7, 35۴
محمود، احمد  90, 2۶7

محیط، مرتضی  8۶
مدرسی، فاطمه  1۶1

مرتضوی، حسین  ۴97, 579
مرتضوی، سعید  100
مشرفی، فیروزه  ۴3۶

مصباح زاده، پرویز  1۶5, 172, 179

مصباح زاده، مصطفی  50
مصباح یزدی، محمد تقی  537

مصدق، محمد  3۶, 218, 220, 232
مطلب زاده، بهروز  2۶

مطهری، مرتضی  222, 223, 2۴7, ۴12, 
۴58

معصوم خانی، محمد  127
معلم، هدایت اله  523, 52۴, 57۶

معینی، امیر  ۴۴8
معینی، هیبت اله  523

مفتح، محمد  253
مقدم، خلیل اله  220

مقدم، علی  289
مقدم، گیتی  1۶1

مقدم، محمد  109
مقدم، ناصر  223

مقربی، احمد )سرلشگر(  1۶۶
مالزاده، حمید  171

ملکی، عباس  181, 227
منتظری، حسین  509

منتظری، حسین علی )آیت اله(  ۴3۴, ۴7۶, 
579 ,52۴ ,511 ,۴97

مهاجری، مسیح )حجه االسالم(  35۶
مهدوی کنی، محمد رضا  251

مهمید، محمد علی  172
موسوی گرمارودی، علی  1۶3

میرزادگی، شکوه  5۴
میر صادقی، جمال  172, ۴32

میرعالیی، احمد  1۴5
میرفندرسکی  ۴۶5, ۴۶۶, ۴۶7

میزانی، فرج اله  ۴58, 57۶
ن

نائینی، عمید  220
ناظری، نعمت  218
نبوی، ابراهیم  517
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نبوی، بهزاد  ۴9۶
نجات الهی، کامران  219

نجاتی، غالمرضا  51
ندیم، عباس  185, 18۶

نگهدار، فرخ  77, 252, ۴3۶
نوآموز، محسن  ۴۴, ۴۶

نوحیان، نصرت اهلل  181, 3۶۴
نوریزاده، علیرضا  220, 579

نیری، حسینعلی  ۴5۴, ۴۶5
نیری، مهرداد  ۴73, ۴75, 55۴

نیک آیین، امیر  37۴, ۴11, ۴33, ۴۴2, 
535

و
وزیری، فرامرز  ۴۴8, ۴53

وفائی، رضا  ۴3۶
ولیان، عبدالعظیم  151

ه
هاتفی، رحمان  19, 50, 53, ۶7, 1۴2, 

 ,219 ,181 ,172 ,1۶9 ,1۶8 ,155
 ,353 ,350 ,327 ,2۶۶ ,250 ,2۴9
 ,5۶3 ,513 ,512 ,۴55 ,۴۴8 ,۴00

57۶ ,573 ,5۶9 ,5۶8 ,5۶۴
هاشمی، جالل  7۴, 75

هاشمی رفسنجانی، علی اکبر  35۶
هدایت، صادق  2۶9

همایون، داریوش  1۶9
هویدا، امیر عباس  15۶, 158

ی
یزدی، ابراهیم  199

یعقوب شاهی، نیاز  1۶1
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یرواندابراهیمیان
»کتابی در اندازه 198۴ جرج اورول«

هیئتداورانجایزهجهانیحقوقبشر
»فوق العاده، شجاعانه«

سازمانجهانیحقوقبشرآلمان
»سند زنده نقض حقوق بشر، اثری تکان دهنده«

فیلیپساندز،نویسندهتیمشکنجه
»کتابی انسانی و بی نظیر، شایسته توجه جهانی«

میشلهندروسن،نویسندهغلبهبردشمنی
»کیفرخواست سوزاننده علیه شکنجه، پیمان برای غلبه بر فجایع«

والاستریتژورنال
ــالمی،  ــوری اس ــژه روزگار جمه ــا، بوی ــه دوران ه ــرای هم ــتثنائی ب ــی اش »کتاب
ســندی نیرومنــد کــه بــه جهــان هدیــه می شــود تــا بدانــد در زندان هــای جمهــوری 

ــذرد« ــه می گ ــالمی چ اس

رویترز
ــه و خشــونت  ــی توطئ ــران، بازگوئ ــر تاریــخ معاصــر ای ــه غم انگیــزی در براب »آین

علیــه بشــریت، بــا نثــری آمیختــه بــه شــعر و طنــز«

مورنینگاستار
»نشان دهنده اوج بی رحمی یک حکومت جنایتکار«

آمازون
ــاره  ــه درب ــی ک ــن کتاب ــناک. کاملتری ــه ترس ــا ن ــب، ام ــر قل ــرت آور، ویرانگ »حی

ــت« ــده اس ــته ش ــکنجه نوش ــارت و ش ــد از اس ــی بع ــازی زندگ بازس

کیرکاسریویو
»داستانی هولناک و تکان دهنده، بازتاب سی دهه کابوس مردم ایران«
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