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در تمـــام دو روزى كــه من در اســتـــاد�وم قــوچـان فــ�لمبـردارى مىكــردم، هر وقـت ســر
دورب�نـم را بهسـوى جــاىگــاه اسـتــاد�وم كــه داراى ســق& و چند رد�& نـ�ـمكـت و �كى دو
رد�& صندلى براى اسـتـفـاده1 مـقـامـات شركت كـننده در مـراسم بود برمىگـرداندم، رئ�س
سـاواك قـوچان را مىد�دم كـه مانند هـمان جـاسـوسِ توى پوسـتـر، خودش را پشت سـتـون
قــا�م مىكند تا مـن نفـهــمم كــه تمــام مـدت مــواظب من بـوده است. او مىخــواست هر طور

شده بداند كه من از چه ف�لمبردارى مىكنم.
غــروب همــان روز اول، بعــد از فـ�لـمبردارى بهاتفــاق بقــ�ــه اعـضــاى گــروه فـ�ـلمبردارى
بهشهر رفتـ�م تا هم شامى بخور�م و هم گشتى در شـهر بزن�م. آن شب، عطاء الله بهمنش
كـه بهعنوان گـزارشگر راد�و قـبل از مـا بهقـوچان آمده بـود، در وقت شام براى مـا توضـ�ح
داد كه پ�ش از ا�ن، هرساله مراسم كُشـتى باچوخه كه �كى از مهمتر�ن مراسم سنتى ا�ن
منطقــه است، در �كى از بزرگتر�ن مـ�ــدانهاى شـهـر برگـزار مىشـده اسـت. بهطورىكـه
مــردم در چن�ن روزى، از تمــام شــهــرها و روسـتــاهاى اطـراف بهقـوچـان مىآمـدهانـد تا ا�ن
مـســابقـات را كـه طى آن پـهلوان منطقــه انتـخـاب مىشــود تمـاشـا كـنند. امـا امـســال مـردم از
ا�نكه ا�ن مـراسم در استـاد�وم برگزار مىشـود ناخشنود هسـتند و اعتـراض دارند كه چرا
اكنون با�د براى د�دن مـراسم مـحلىشـان كـه تماشـاى آن پ�ش از ا�ن براى كـسى خـرجى
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نداشتـه است، بل�ط ورودىِ استاد�وم را بـخرند. در واقع، از ابتدا قـصد ا�ن نبوده كـه مراسم
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امسال را در ا�ن استاد�وم برگزار كنند، ولى چـون شاه مىخواهد هر طور شده ا�ن كُشتى
هم جـزو المـپـ�ك بهحسـاب ب�ـا�د، مـقـامـات محلـى هم تصمـ�م گـرفـتـهاند تا هرچه سـر�عتر
استاد�وم ناتمام قـوچان را كه ساختمان آن تقر�باً رو بهپا�ان بود براى ا�ن مـسابقات آماده
كنند و مــسـابقـات را در مـحـ�ـطى آبرومند برگـزار كنـند، و بىاعـتنا بهاعــتـراض مـردم، براى

ورود بهاستاد�وم و تماشاى مسابقات هم بل�ط ورودى گذاشتهاند.
روز بعـد كـه براى ادامه1 كـار فـ�لمبردارى بهمـحل مـسابقـات مىرفـتـ�م جلوى در ورودى
استـاد�وم جمع�ت انـبوهى جمع شده بود كـه دلشان مىخواست مـسابقهها را تمـاشا كنند؛
و لى، نه پـولش را داشــتند و نـه عــادتشــان بود حــتـى اگــر پولش را داشــتـند بل�ط بـخــرند.
برخى از آنها كـه دورب�ن و وسائل فـ�لمبردارى ما را د�دند شـروع كردند بهفـر�اد زدن و
اعـتـراض كـردن، و مىخـواسـتـند جلوى دورب�ن از ا�نكـه مـجـبـورند بـراى د�دن مـسـابقـات
مـــحلـىشـــان بل�ـط بخـــرند شـكا�ت كـنند. مـن هم فـــوراً دورب�ـنم را راه انداخـــتـم و از آنها
فــ�لمبردارى كــردم. عـدهاى هـم رفـتــه بودند روى درختها و د�ـوار اسـتــاد�وم تا شــا�د از
آنجا موفق بهد�دن مسـابقات بشوند. برخى از آنها باالى د�وار ادا واطوار در مىآوردند
و مىرقصـ�دند. پائ�نىها هم براىشـان صوت مىكشـ�دند و دست مىزدند. پاسـبانها هم
كـه عدهشـان ز�اد نبود، نـمىدانستند با ا�ـن وضع چه بكنند. معـلوم بود علىرغم دستـورى
كــه مــبنى بر پـراكندن مــردم بهآنها دادهانـد، از پراكندن جــمــعــ�ت خــشنود نـ�ـســتـند و با
بىتفــاوتى مــردم را از آنجـا مىرانند. چـهبسـا بســ�ــارى از آنها بسـتگـان و خـو�شــانى در
م�ـان مردم داشـتند. و چهبسا كـار خود آنها هم بهخـاطر جمع شـدن مراسم از درون شـهر
و متـمركز شـدن آن در استاد�ـوم كساد و كـاسبىشان كـور شده بود. بههر علت، همـ�نكه
سـرِ فــرمـانده1 خــود را دور مىد�دند، عـالقــهاى بهپراكندن مــردم نشـان نمـىدادند و جلوى
دورب�ـن هم لبـــخـندهائى حـــاكـى از مـــســـخـــره بودن اوضـــاع مىزدنـد. من هم از تـمـــام ا�ن

صحنهها ف�لم مىگرفتم.
داخل اســتـاد�وم هـم وضع بهـتــر از آن نبــود. �ك ورقــه1 بزرگ پالسـتــ�ك بر روى زمــ�ن
خـاكى اسـتـاد�وم كه هـنوز نرسـ�ده بودنـد درستش كـنند پهن كـرده و روى آن چند دشك
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كُشتى انداخته بودند كه مسابقات روىشان انـجام مىشد. جدا از چند م�همان از شهرهاى
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اطراف؛ اسـتــاندار خـراسـان، رئ�س لشكـر منطقـه، سـركــردگـان سـاواك و شـهــربانى و چند
اداره1 د�گر، و تـعــدادى پاســبــان و ژاندارم در جــاىگــاه بودند و خــبــرنگـاران روزنامــههاى
مـحلى كه انگـار بهبزرگتر�ن فرصـت زندگىشان رسـ�ـده باشند، چَلَق و چَلَق از مـهمـانها

عكس مىگرفتند و با زدن لبخند، احساس خشنودى خود را نشان مىدادند.
در عـوض، تك و توكى از ن�ـمكتهاى اسـتـاد�وم توسط تـماشـاگـران مـحلى اشـغـال شـده

بود و بق�ه از جمع�ت خالى بود.
در واقع، جـــمــعـــ�ت اصـلى پشتِ درِ اســـتـــاد�وم و �ا باالى د�ـوارها بود. و جـــالب ا�نكـــه
ه�چكــدام از مــقــامـات مــحلى و حــتى اســتــاندار برا�ش اهمــ�ت نداشت كــه چرا مــردم در
استاد�وم ن�ـستند. طبعاً آنها بههنگام ورود، جمـع�ت را جلوى در د�ده بودند و �ا حداقل،
بسـ�ـارى از آنها را بر باالى د�وار اسـتـود�وم مىد�دند؛ ولـى، چنان با مـسـائل مـردم ب�گانه
بودند كه هرگـز بهفكرشان نمىرس�ـد؛ حاال كه، مردم امكان خـر�د بل�ط را ندارد و �ا هنوز
بهخــــر�دن آن عــــادت نكـردهاند، درها را بـاز بكنـند و بگـذارند آنهـا مـــجــــاناً بهتـمـــاشــــاى

مسابقهها ب�ا�ند.
اما علىرغم ا�ن وضع، مـسابقه همچنان ادامـه داشت و هرچه بهمراحل حسـاس و نهائى
نزد�كتر مىشـد، بر تـعـداد تمـاشـاگـرانِ باالى د�وار و سـر و صـداى تشـو�ق و داد و بىداد
آنها افــزوده مىشـد. آنها كــه باالى د�وار بودند بـراى پائ�ن د�وارىها وضع مــسـابـقـه را
گـــزارش مـىدادند و با هـر زمـــ�نخـــوردن و بـلندشــــدنى، اول صـــداى تـشـــو�ق و ه�ــــاهوى
باالد�وارىها بهگـوش مـىرسـ�ـد، و سـپس صـداى تشـو�ق و ه�ـاهوى پائـ�ن د�وارىها. ا�ن
وضعـ�ت عـمالً همـه چ�ز را تحت تاث�ـر خود قـرارداده بود. بهطورىكه كُـشتـىگ�ـران كه در
واقع مـشـوقـان اصلى خـود را سـرد�وار و پشت د�وار مىد�دنـد، بههنگام پ�ـروزى، بهسـوى
د�وارها برمىگشتند و براى آنها كـه آن باال بودند دست تكان مىدادند و �ا بهسوىشان

تعظ�م مىكردند و تشو�ق مىشدند.
با اوج گـرفتن هـ�جـان مـسابقـات، و از شـدت فشـارهائى كـه بهپا�ههاى تازهسـازِ د�وارها
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وارد مىآمـد، نـاگـهـان �كى از د�ـوارها فـرور�خت و جـمــعـ�ـتى كــه از د�وار بهپائ�ن افــتـاده
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بودند، هـمراه پشت د�وارىهـا، بهداخل مــحـــوطه خــاكى اســـتــاد�وم و بهســـوى دشكهاى

مسابقات هجوم آوردند.
مــامــوران شــهــربانى و ژاندارمها هـم بهفــرمــان فـرمــانـدهان خــود بهســوى آنها هجــوم
آوردند. مــ�ـدان شـلوغ شـد و مــامــوران نظمــ�ـه از پس جــمــعـ�ت برنـمىآمـدنـد. بسـ�ــارى از
كــســانى كــه بهاسـتــاد�وم هـجـوم آورده بـودند در مــحـوطـه مىدو�دند و از چنگ مــامــوران
مىگـر�خـتند و خـودشان را بهاطراف دشـكها و �ا بهرد�& ن�ـمكتها مىرسـاندند. در اثر
�ك مـ�ـدان جنگهجـوم جـمـعـ�ت، گـرد و خـاك عـظ�ـمى بر پا شـده بود و صـحنه ب�ـشـتــر به
شباهت پ�داكرده بود تا �ك استاد�وم ورزشى. و من طبـعاً تحت تاث�ر ا�ن واقعه، مسابقات

را رها كرده بودم و از آن م�دان جنگ و گر�ز ف�لم مىگرفتم.
بالخـره، بعـد از كلى اغـتـشـاش و ه�اهـو و سر و صـدا  و برپا شـدن گـرد و خـاك و پس از
ا�نكـه مسابقـات در اثر ا�ن هجـوم و ه�اهو مـتوق& شـد، استاندار دسـتور داد كـه بگذارند
مردم بدون بـل�ط بهداخل استـاد�وم ب�ا�ند. پس از ا�ن دسـتور، در چشمبههمزدنى نه تـنها
تمـامى ن�ـمكتها و صندلىها از جـمعـ�ت پر شـد؛ بلكه، عـده1 ز�ادى ن�ـز اطراف دشكها بر
روى زمـ�ن خاكى نشـستـه بودند و استـاد�وم شور و حـال سنتى و واقـعىِ هرساله1 مـسابقـات

كُشتى باچوخه را بهخود گرفته بود.
در پا�ان مــســـابقــات، وقــتى مــا داشــتــ�م وســـائلمــان را جــمع مىكــرد�ـم كــه بهمــشــهــد
برگـــرد�م، بـاز رئ�س ســـاواك را د�دم. ا�نبـار او بدون ه�چ لـبــخـندى بهســـوى من آمـــد و

گفت:
«ف�لمبردارىتان را كرد�د؟ از همه چ�ز ف�لم گرفت�د؟»

من كه او را فرامـوش كرده بودم، تقر�باً جاخـوردم و فهم�دم كـه مرا هنگام ف�لمبردارى
از هجــوم پاســبــانها بهمــردم و بـرپا شــدن آن افــتــضـاحــات د�ـده است و ا�ن حــرف را هم
بهعنـوان تهـد�ـد مىزند تا من چ�ــزى از ا�ن صــحنههـا را در مـوقـع مـونـتـاژ اســتــفـاده نـكنم.
احتماالً او نمىدانست كه آدمهائى امثال من، در پخش ا�ن جور ف�لمها ه�چ نقشى ندارند
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و تا مـسئـول�نِ بازب�نى و سـانسـورِ تلو�ز�ون اجازه ندهـند ه�چ ف�لمـى پخش نخواهد شـد. و
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شـا�د هم مىدانـست، ولى خـودش را بهندانسـتن مـىزد تا مطابق شـغل و مـوقــعـ�ـتش -كـه
مـرا �اد آن جــاسـوس پشت ســتـون مىانداخـت- در هر حـال تذكــرش را داده باشـد. البــتـه
خـوبى قـضـ�ـه ا�ن بود كـه مـرا همـانجـا دسـتگ�ـر نكرد. ولـى بعـ�ـد نمىد�دم كـه دسـتگ�ـرى

كنونىام بههم�ن خاطر باشد.
امــــا چرا مـــرا بـهشـــهــــربانـى آورده بودند؟ از ا�ـن مـــوضــــوع واقـــعــــاً ســـر در نـمىآوردم.
بههرحال، ام�ـدوار بودم كه واقعاً علت دستگ�ر�م، همـان ظن و شك رئ�س ساواك قوچان
باشــد. ز�را در ا�ن صــورت فــرار از آن مــخـمــصــه كــار آسـانـى بود. من �كبار د�گـر هم با
چن�ن مـخمـصهاى در شـ�راز و در �ـك پادگان نظامى گـ�ركـرده بودم كـه بهآسانى توانسـتم
از شـر آن رها شــوم. آن بار براى فـ�ـلمبردارى از �ك مـراسـم نظامى بهپا�گاه �ـكم هوابرد
ش�راز رفتـه بودم. ضمن اجراى مراسم، وقتى كه سرود شـاهنشاهى مىزدند، من ا�ن سو و
آن ســو مىرفــتم و مــشــغــول كــارم بودم و از صــحنه فــ�لمبردارى مـىكــردم. بعــد از پا�ان
مـراسم، وقتى كـه مىخـواستم همراه دسـت�ـارم بهتلو�ز�ون برگـردم، �ك اسـتوار بهسـراغم

آمد و بهمن گفت:
«لطفاً همراه من ب�ائ�د.»

پرس�دم:
«كجا؟»

استوار خ�لى مؤدب و جدى گفت:
«ت�مسار با شما كار دارد.»

من كــه فكر نمىكـردم مــسـئلـهاى غـ�ـرعــادى در مـ�ـان بـاشـد و قـصــد داشـتم بعــد از ا�ن
مراسم، وقت برگشتن بهتلو�زون، بهخانهام هم سرى بزنم، بهدست�ارم گفتم:

« پس تو با مـاشـ�ن برو و فـ�ـلمها را هم با خـودت ببـر و بهالبراتوار بده تـا زودتر بتـوانند
براى اخبار ساعت هفت شب آمادهاش كنند.

من پـس از ا�نكــه كـــارم ا�نجـــا تمـــام شـــد، خــودم بـهخــانه مـىروم و بعـــد بهتلو�ـز�ون
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مىآ�م.»
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بعد همراه استوار بهدفتر ت�مسار سرت�پ جوادى رفتم.

ت�مـسار در دفتـرش تنها بود و داشت روى �ك ورقه چ�ـزى مىنوشت. من چون با رسم
و رســوم پادگــانها و مــحـ�طهـاى نظامى آشنائـى داشـتـم، مـدتى هـمـانجــا ســاكت مــاندم تا
ت�مسار كارش تمـام شود. ولى كار او خ�لى طول كش�د و من كه فكر كـردم شا�د او متوجه

حضور من در اتاق نشده است با صداى مال�مى گفتم:
« ببخش�د ت�مسار...»

ت�ـمسـار جوادى سـرش را با غضب از روى �ادداشـتش برداشت و نگاه تندى بهمن كـرد
و گفت:

« صبر كن�د آقا!»
از ا�ن برخــورد بهشــدت جـا خــوردم. تا آن مــوقع ند�ده بودم كــه كـسـى در مـحــ�طهاى
نظامى با من بـا ا�ن لحن حـرف زده باشـد. نظامىها و حـتى مـامـوران سـاواك، فـ�لمبرداران
تلو�ز�ـون را بهنوعى از خـودشــان مىدانســتند و بهمــا اعـتــمـاد بســ�ـارى داشــتند. از ا�ن رو
حـركت مــا در مـحـ�طهاى مـمـنوع نظامى همـ�ــشـه آزاد بود و من بهخـصــوص، از هر چه كـه
مىخـــواســتم در ا�ن جـــور جــاها فــ�ـلمبردارى مىكـــردم. حــتى �كبـار كــه هنگـام پرواز با
هل�كوپتر از بـاالى آش�انه1 هواپ�ـماهاى جنگى ف�لمبردارى مىكـردم، خلبان هل�كوپتـر فقط
تذكــــر دوســـتــــانهاى بهمـن داد كـــه بـهدل�ل «مــــمنوعــــ�ت اكــــ�ـــد»، از هواپـ�ـــمــــاهاى جنـگى

ف�لمبردارى نكنم.
بههم�ن دل�ل، از برخورد آن روز آن ت�مسار جا خوردم و گفتم:

«ت�مسار من كار دارم.»
ا�ن بار سرش را با خشم ب�شترى از روى ورقه1 �ادداشتش برداشت و گفت:

« شما بازداشت هست�د آقا.»
پرس�دم:

«براى چه ت�مسار؟»
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گفت:
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«شما چند سالت است؟»

گفتم:
«ب�ست و پنج سال.»

«حتماً تحص�ل كرده و دانشگاه د�ده هم هست�د.»
«بله.»

«پس چرا موقـعى كه سرود شـاهنشاهى نواختـه مىشد حركت مىكـرد�د؟ هنوز بعد از
ا�ن همـه سـن و سـال و تحـصـ�ـالت نفــهـمـ�ـدها�د كـه مـوقـع نواخـتن سـرود شـاهنشــاهى با�د

خبردار ا�ستاد؟»
خـوددارى كردم كـه از حـرف او خندهام نگ�ـرد. ولى او كه گـوئى پوزخندى را در چهـره1
من مـــشـــاهده كـــرده بود، قـــبل از ا�ـنكــه مـن فـــرصت توضـــ�ـــحى را پ�ـــدا كنـم، زنگ زد و

بهاستوارى كه بىدرنگ وارد شد گفت:
«ا�شان بازداشت است!»

گفتم:
«ت�مسار...»

با تندى نظامىوارى رو بهاستوار گفت:
«گفتم، ا�شان بازداشت است!»

و اسـتوار بـا عجله مـرا از اتاق ب�ـرون آورد و دسـتـور داد در گوشـهاى از راهرو با�سـتم و
رفت.

مدتى آنجا ا�ستادم تا برگشت. گفتم:
«ببخش�د، سركار استوار!»

جواب نداد و وارد �كى از اتاقهاى راهرو شد.
قـــبـــالً آن اســـتـــوار را در همـــ�ن پادگـــان د�ـده بودم. خـــوشبرخـــورد و مـــهـــربان بهنـظر
مىرســ�ــد. ولـى در آن لحظه، تحـكم ت�ــمــســار طـورى او را ترســانده بود كــه د�ـگر جــرأت
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نداشت بهخوشرفتار�ش با من ادامه بدهد.
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مـدتى آنجا ا�ـستـادم و بهحـماقت تـ�مـسـار و وضعى كـه پ�شآمـده بود فكر كـردم. با�د
�ـافــتم كــه بـهرئ�س تلو�ـز�ون زنگ بزنـم. در آن زمــان، ســ�ــروس هدا�ـت مــد�رراهى مى
تلو�ز�ون شــ�ـراز بود و من مطمـئن بـودم كـه او بهمـحض اطالع از مـوضــوعِ بازداشت من، با
�ك تلـفن مــشكل را حـل خــواهد كــرد. همــ�نطـور هم شــد. افــســرى كــه از �كـى از اتاقها
ب�ـرون آمده بـود، بدون ا�نكه علـتِ حضـور من در آن راهرو را سـئوال كـند، اجازه داد كـه

از اتاقش بهتلو�ز�ون زنگ بزنم و ماجرا را بهس�روس هدا�ت اطالع بدهم.
براى هدا�ت توضـ�ح دادم كـه چگونه بهخـاطر فـ�لمبردارى در پادگـان بههنگام نواخـتن
شــدن سـرود شــاهنشــاهى، از ســوى ت�ــمــسـار ســرت�پ جــوادى مــورد توب�خ قــرارگــرفـتــه و

بازداشت شدهام.
هدا�ت گـــفت كـــه فــوراً بهســـرلشگر قـــرهباغى رئ�ـس لشگر دو شـــ�ــراز زنـگ مىزند و

مسئله را حل مىكند.
ده دق�قه بعد، استوار آمد و دوباره مرا بهاتاق ت�مسار برد.

ا�نبار، تـ�ــمــسـار جــوادى جـلوى پاى من برخــاسـت و با من دست داد و �ك صـندلى در
كنار م�زش بهمن تعارف كرد و گفت:

«آقا جان، شـما چرا براى من توض�ح نداد�د كه مـوقع نواختن سرود شاهنشاهى داشـت�د
ف�لمبردارى مىكرد�د؟»

از ا�ن حـرف خندهام گـرفت. مـعلـوم بود كـه ت�ـمـسـار قـرهباغى بهاو توپ�ـده و احـتـمـاالً از
ا�نكـــه نفــهــمـــ�ــدهاست مـن بهچه علـت هنگام نواخـــتــه شـــدن ســرود حــركت مـىكــردهام
مـســخـرهاش كـرده اسـت. همچن�ن، از ا�نكــه مىد�دم ت�ـمــسـارى در مــوقـعـ�ت او، چـقـدر
مــحــافظهكــار و بىشــخــصــ�ت است و  چگـونه وقــتى احــســاس مىكند قــدرت دارد، اجــازه1
صـحــبت بهكـسـى نمىدهد، و وقـتـى باالدسـتىها�ش بـهاو مىتوپند، از منى كــه قـبــالً اجـازه1

دادن توض�ح را از سوى او ن�افتهام مىپرسد كه چرا بهاو توض�ح ندادهام.
با لحن بىتفاوتى گفتم:

≤π

« ت�ـمـسـار، شـمـا مـسلـمـاً با كـار مـا آشنائى دار�د و مىدان�ـد كـه اگــر مـا هم مـوقع نواخـتـه
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شدن سرود مـثل شما خـبردار با�ست�م، كـسى نمىتواند نواخته شدن سـرود را در ا�نگونه
مــراسم در تلو�ـز�ون تمــاشــا كند. مــا كــه نمىتوانـ�م بدون تكان خــوردن و حــركت كــردن

ف�لمبردارى كن�م.»
خنده1 ماستمالى كنندهاى تحو�ل من داد و گفت:

«آقا جان، من نظامىام، از هنر و ا�نجور حرفها چه سررشتهاى دارم.»
بهـتر د�ـدم كه سـاكت بمـانم و پاسـخش را ندهم. بعـد براى من سفـارش چاى داد و بعـد

مرخصم كرد.
بنابرا�ـن، اگـر ا�نبار هم علت دســتگ�ـرىام بر ســر فـ�لمبردارى و شك و تـرد�د رئ�س
سـاواك قـوچان بود، نگرانىاى نداشـتـم و مطمـئن بودم كـه بهزودى آزاد خـواهم شـد؛ ولى،

همهچ�ز نشان مىداد كه موضوع با�د عم�قتر از ا�ن حرفها باشد.

„«ËUÝÅtÐ XAÖ“UÐ
ســاعـت شش بعــد از ظـهــر اســتـــوار مــحــبـى آمــد و از من خـــواست كــه هـمراهش بروم.
گـذشت آن چند سـاعت بهنظرم مـثل چند روز طول كـش�ـده بود. در سكوت بهدنبـالش راه
افـتـادم. قـلبم بهتندى مىزد و فكـر مىكـردم كـه تا لحظـاتى د�گر بازجـوئىام آغــاز خـواهد
شد و نمىدانستم چه بر سرم خواهد آمد. امـا بر خالف تصورم، استوار مرا بهاتاق بازجوئى
نبـــرد؛ بلـكه، گــفـت كــه بـا�د بهســـاواك برگـــرد�م. وقـــتى پرســـ�ـــدم كــه بـراى چه بهآنجـــا
برمىگرد�م، حـرفى نزد. او بدون ا�نكه بهمن دستـبند بزند مرا با خود از شهـربانى ب�رون
آورد و با هم در كنار خـ�ـابان منتـظر تاكـسى ا�سـتـاد�م. نداشـتن دسـتـبند و ا�سـتـادن بدون
ه�چ بـند و مـانـعى در كنار مــامـورى كــه اگــر از دسـتـش مىگــر�خـتـم بعـ�ــد بود بتــواند مــرا
بگ�رد، بفـكرم انداخته بود. آ�ا با�د فـرار مىكردم؟ آ�ا علت دسـتگ�رىام واقـعاً طورى بود
كـه الزم باشـد فـرار كنم؟ اگـر فـرار مىكـردم در آن شـهـر غـر�بـه كـجـا را مـىشناخـتم و چه

≥∞

كـسى را داشتم كـه بهاو پناه ببـرم؟ مسلمـاً نمىتوانسـتم بهخانه1 دوسـت تلو�ز�ونىام عظ�م
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جــوانـروح پناه ببـــرم. ز�را خـــانه1 او اول�ن مكـانى بود كـــه ســاواك بهجـــســتـــجــو�م بـهآنجــا

مىآمد. و اگر بىخود دستگ�ر شده بودم، آ�ا با فرارم، وضعم را خراب نمىكردم؟
بدون ا�نكــه بتــوانم تصــمـ�ــمى بگ�ــرم، همراه اسـتــوار ســوار تاكـسـىاى شـدم كــه پ�ش
پاىمــان توقـ& كــرد. چنان غــرق افكار پـر�شــان بودم كــه حــتى نـفــهــمــ�ــدم او چه آدرسى
بهراننده1 تاكسى داد. مس�ـر بهسرعت طى شد و ما بهساختمان سـاواك رس�د�م. در آنجا،

استوار مرا تحو�ل داد و از من خداحافظى كرد و رفت.
نگهبان تازه1 ساواك كه مرد عبوس و الغرى بود، نگاهى بهمن انداخت و پرس�د:

«براى چه دستگ�ر شدهاى؟»
گفتم:

«نمىدانم؟»
پوزخندى زد و مـرا در ح�ـاط تنها گـذاشت و بهدرون اتاقكها رفت. ح�ـاط كامـالً خلوت
بود و در آن روز جــمـعــه رفت و آمـدى در آن د�ده نمـىشـد. بعــ�ـد مىدانســتم كــه آنجـا
زندان و �ا مـحل شكـنجـه سـاواك باشـد. سـاخـتـمـانها، داراى اتاقهـاى مـتـعـددى بود كـه نه
حــالت زندان داشت و نه حــالت اتاق شكنـجـه. اگــر كـسى را در آنجــا شكنـجـه مىكــردند،
مـسـلمـاً ســرو صـدا�ش بهخــ�ـا�ان مىرســ�ـد و مــردم را مـتـوجــه مىكـرد. از ا�ـن رو، حـدس
مىزدم كـهآنجــا مـحل ادارى سـاواك باشــد كـه بهخـاطـر روز تعط�ل كـسى در آن نـ�ـست.
وضع حـ�ــاط و د�وارِ كـوتاه و دار و درخت و گـلكـارىها هم نشــان مىداد كـه آنجـا نـبـا�د
زندان باشــد. آفــتـاب پـر�ده بود و نســبت بهظهــر هوا خنـك بود و باد مــال�مى مىوز�د كــه
شــاخـههاى دراز و آو�خــتـه1 درخـت ب�ـد را بر فــراز آب حــوض تاب مىداد. پ�ــراهن نازكى
بهتن داشـتم و از خنكى هوا مورمـورم شده بود. اما احـساس مىكـردم ا�ن مور مـور ب�شـتر

از احساس تلخ دستگ�رىام سرچشمه مىگ�رد تا از سرماى هوا.
نگاهى بهسـاخـتـمـان روبرو كـه در نـور دلگـ�ـر غـروب، خـفـه و داراى پنجـرههاى تار�ك
بود انداختم و بدون آنكه قدرت تفكر در باره1 موضـوع مشخصى را داشته باشم بازوانم را
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در بغل گـرفتم. ظاهراً گـروه ما در شـرا�طى نبـود كه امكان دسـتگ�ـر�ش مطرح باشد. مـا نه
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شروع بهعمل�اتى كرده بود�م و نه هنوز اسلحهاى رد و بدل شده بود. ه�چ نشانهاى وجود
نداشت كه در آن لحظه، من حتى بتوانم حدس بزنم كـه سه روز است كه تمام گروه ما در
شـ�ـراز و تهــران دسـتگ�ـر شـدهاند و اگــر من هم در تهـران بودم و �ا اگــر، سـاواكِ تهـران و
شــ�ـراز اطالع داشــتند كــه من در ســه روز گـذشــتــه كـجــا بودهام، در آن لحظـه، مـاننـد بقـ�ــه1
رفقا�م شكنجهها و بازجوئىهاى بس�ارى را در زندان او�ن پشت سر گذاشته بودم. با ا�ن

حال، ام�دوار بودم كه دستگ�رىام بهخاطر مسائل ساده و پ�ش و پا افتاده باشد.
نگهبانِ عبوس و ساكت آمد و مانند آنكـه فراموش كرده باشد كه من آنجا هستم، از
د�دنم جـا خـورد و بعـد اشـاره كـرد كـه دنبـالش بروم. بـهدنبـال او راه افـتـادم و بعـد از پائ�ن
�ك انبــارى كـه در ز�ر اتـاقكها بودرفـتـن از پلكان كـوتـاه و نمناكى، از �ك در كــوچك به

وارد شدم.
نگهبان، مرا در آنجا باقى گذاشت و در را از پشت قفل كرد و رفت.

انبـارى، اتاق خـفــهاى بود پر از مـ�ـز و صندلى شـكسـتـه و چوب و مـ�له كــه از �ك پنجـره1
كوچك با م�لههاى عمودى فلزى در جلو�ـش روشنائى مىگرفت. همهچ�ز در آنجا پر از
كـارتُنَـك بود. خـاك روى �ك مـ�ــز را با دست جـارو كــردم و لبـه1 آن نشــسـتم. مـعلـوم نبـود
براى چه مـرا بهآن محل آوردهانـد. ظاهراً �ا منتظر كـسى بودند كه ب�ـا�د و بازجـوئى از من
را آغاز كند و �ا مىخـواستند مرا بـهجائى د�گر ببرند. لحظهها بهكـندى مىگذشت و ب�ش
از هر چ�ـــز همــ�ن انتـظارِ بىپا�ان و بـىخــبــرى از آنچه مــمـكن بود پ�ش آ�ـد مــرا عــذاب

�ك نقطه بود.مىداد. در آن دَم، كارم، تنها گرهزدن بازوانم بر س�نه و خ�ره شدن به
با شنـ�ـدن صــداى پائى در حــ�ــاط، از لبـه1 مــ�ــز برخــاسـتـم و روى پنجــه1 پا بلند شــدم و از
پنجــره نگاهى بهحــ�ــاط انداخـتم. امــا كـسـى را در حـ�ــاط ند�دم. فــقط باد تندتر شــده بود و
شاخهاى آو�خـته1 درخت ب�ـد بهشدت فراز آب حـوض تاب مىخورد. برگـشتم سـرجا�م و
د�گر روى مـ�ـز ننشـستم. لبـه1 ت�ـز مـ�ز، �ك خـط فرورفـتـه1 دردناك روى باسنم جـا گـذاشتـه

بود.
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حـدود �ك سـاعت بعـد، �ك مـامـور تـازه آمـد و مـرا از ز�ر زمـ�ن بهسـاخـتـمـان چسـبـ�ـده
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بهد�وار برد.

بعد، وقتى چند ورقه را روى م�ز جابهجا كرد پرس�د:
«شام چىم�ل دار�د؟»

جــواب ندادم. مـعـلوم بود مــسـخــرهام مىكند. لبــخندى زد و گــوشى تلـفن را برداشت و
شمارهاى را گرفت و بعد از احوالپرسى با �ك نفر گفت:

�ك مـهـمـان براى امـشب دار�م. از خـودمـان است، ف�ـلمبردار تلو�ز�ون....، اسـمش؟...»
(روى �ك كـــــاغـــــذ را نگـاه كــــرد)، ســـــمــــاكـــــار... بلـه. (نگـاهى بـهمن انـداخت) نـه نه... فـكر
نـمىكـنم... . شـــــام  جـــــوجـــــه كـــــبــــــاب است؟ بـهبه. (بـاز بهمـن نگـاه كـــــرد.) بســـــ�ـــــار خـب

مىفرستمش.»
گوشى را گذاشت و با لبخند بهمن گفت:

«شانس دارى آقا، شام جوجه كباب است.»
من لبخند مال�مى زدم.

گفت:
«برو�م.»

همراه او ب�ــرون رفـتـم. در حـ�ــاط، �ك جــ�پ ارتشى منتظـر مـا بود. تـا سـوار شــد�م �ك
ســرباز بـهمن چشمبنـد زد و بدون آنكــه حــرفى بـزند، دســتش را پس گــردنـم گــذاشت و
سـرم را بـهپائ�ن فـشــار داد. تمـام طول راه را همــانطور كـه ســرم پائ�ن بود و دست ســرباز

پس گردنم را فشار مىداد طى كرد�م.
عــاقــبت مـاشــ�ن ا�ـسـتــاد و �ك در آهنـى باز شــد و مـا وارد مــحــوطهاى شــد�م و ســرباز

دستش را برداشت و گفت:
«بلند شو.»

ســـرم را باال آوردم و نشـــســتم. چـشمبندم را بـرداشت و دســـتم را گــرفـت و از مــاشـــ�ن
پ�ـادهام كرد. در گـاراژ سرپوشـ�دهاى قـرار داشـت�م كـه چند اتاقك نگهـبانى در سـمت چپ
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�ك اتاقك بـردند و پس از بازرسىِ بدنـى و گـرفــتن كــمـربـند و بندِ كــفش وآن بود. مــرا به



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð≤‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
پول و دفتـرچه1 تلفنم، بهمـحوطه1د�گرى كـه چند سلول انفرادى در آن قـرار داشت بردند و

در �كى از سلولها جادادند.
با گـرفـتـه شـدن وسـائلم، حـالت �ك آدم دزدزده را پ�ـدا كـرده بـودم. تا آن لحظه هرگـز
پ�ش ن�ـامـده بود كـه جـ�بها�م آنقـدر خـالـى باشـد. ته جـ�بها�م را كـاو�دم و كـركهاى
ت�ـره رنگى را كـه مـعـمـوالً ب�ن درز پـارچه جـامىگـ�ـرد ب�ـرون آوردم و نگاهشـان كـردم. در
سلولم جـز �ك ز�ـلو و �ك پتـو چ�ـز د�گرى وجـود نداشت. روى زمـ�ـن نشـسـتم و بهد�وار
تك�ه دادم. سلول، ابعادى در حـدود �ك و ن�م متر در دو متر داشت كه نور ضـع�فى از �ك
پنجـره1 كوچك مـشـبك بر باالى در سلول آن را روشن مىكـرد. چن�ن بهنظر مىرسـ�د كـه
در ا�ن اتاق خـــالى ه�چكــارى نـمىتوان كــرد و با آنكـــه ســر شب بود، اضطـراب، دغــدغــه1
خـاطر، بـىخـبـرى، اند�ـشـههاى گنگ و مــبـهم و تار�كـى، خـسـتــهام مىكـرد و مـ�ـل فـراوانى
بهخواب�ـدن را در من بهوجود مىآورد. د�گر بـرا�م مسجل شـده بود كه مـسئله1 دسـتگ�رى
من نبا�د بها�ن سادهگىها باشد. گرفتن دفترچه تلفنم توسط مامور�ن هم، مرا بها�ن فكر
انداخت كه آنها حـتماً نام تمام افـرادى كه در آن نوشته شـده است را كنترل مىكنند و از
ا�ن طر�ـق مىكــوشـند روابط مــرا بـا د�گران كــشـ& كنند. بـعــ�ــد نـمىدانســتـم كــه ط�ـــفــور
بطحـائى بهخاطر فـعال�تهاى د�گرى كـه داشتـه است دستگ�ـر شده و آنها از طر�ق دفـتر
تلفنش ارتبـاط مشكوكى را پ�ـدا كرده و از آن راه بهكش& فـعال�ت گـروه ما رس�ـده باشند.
اما ا�نكه چه چ�زهائى لو رفته روشن نبـود. بنابرا�ن، الزم بود كه حساب كنم كه در موقع
بازجـوئى چه با�د بگو�م. امـا خـستـه بودم و نمىتوانـستم فكـرم را متـمـركز كنـم و احسـاس
مىكــردم كـــه �كى پا�م را مـىكــشــد و كــسى نـاگــهــان دارد با �ك سـطل حلبـى توى ســرم

مىزند.
نگهــبـان چفت فلزى سلـول را با سـر و صـدا كـشــ�ـد و در را باز كـرد و من از جــا پر�دم و
مـتـوجـه شــدم كـه خـوابم برده است. او �ك كــاسـه كـوچك فلزى بدرون سلـول انداخت كـه
تو�ش عـدس پلو بود. نگاهى بهپلو كـردم و بدون آنكه مـ�لى بهغذا خـوردن داشتـه باشم،
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پتو را رو�م كش�دم و خواب�دم.
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t−MJý “Už¬ Ë s|Ë« ÈuÝÅtÐ “«ËdÄ
صـبح روز بعــد، در لحظهاى كـه چشـم گـشـودم همـهچـ�ـز �ادم رفـتـه بـود، و وقـتى دوباره
در�افتم كـه در زندان هستم احسـاسى تلخ بهمن دست داد. بدنم حس كوفـتهگى داشت و
خـواب نتـوانســتـه بود خـسـتـهگىام را در كند. دست بـهسـ�نه بهد�وار تك�ـه دادم تـا نگهـبـان

آمد و در را گشود و اجازه داد كه بهدستشوئى بروم.
ســاعت ده مــرا بهشــهــربانى بردند. در آنجــا، در حــ�ــاط شــهــربانى، جلوى پلـههاى �ك

عمارت بزرگ، �ك سروان، پاكتى را كه در دست داشت بهسوى من دراز كرد و گفت:
«ا�ن مال شما ست!»

پاكت را گرفـتم و د�دم وسائل شخـصى و محتـو�ات ج�بم كـه شب قبل در زندان مشـهد
از من گرفته بودند در آن است.

سروان پرس�د:
«همه چ�ز سرجا�ش است؟»

با حركت سر حرف او را تصد�ق كردم. 
با لحن تمسخرآم�زى گفت:

« دفترچه1 تلفنت هم كه دست نخورده، هان؟»
دوباره توى پاكت را نگاه كردم كه نشان بدهم كه متوجه طعنه1 او نشدهام.

سروان بالفاصله گفت:
«با رضا عالمهزاده چه فعال�تى مىكردى؟»

از شن�دن ا�ن حرف بهشدت جا خوردم. اما با حالت بىتفاوتى گفتم:
«ما با هم ف�لم مىساز�م.»

گفت:
«هم�ن؟»

≥μ

پاسخ دادم
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«بله.»

ولى لحنم طورى بود كه در�افتم او فهم�دهاست كه جا خوردهام.
با قاطع�ت و اطم�نانى دوزخى گفت:

«حاال مىروى او�ن و مىفهمى «ف�لمساختن» �عنى چه!»
فــهــمـ�ــدم اوضــاع خــ�لى خــراب است. فكر هـمـه چـ�ـز را مىكــردم جــز ا�نكــه كــسى از
دسـتگ�ـرى رضـاعــالمـهزاده حـرف بزند. عـالمـهزاده گـرچه بههمراه مـن طراح اصلى مـاجـرا
بود، ولـى بههـ�چوجــــه از چگـونگى مــــســــائلـى كــــه تا آن لحـظه پـ�ش آمــــده بود و تـار�خ و
چگونهگى تحـو�ل اسلحـه، و حـتى نام و وابسـتـهگى سـ�ـاسى و �ا سـازمـانى كسـانى كـه قـرار
بود اسلحـه را بهمـا بدهند خـبر نداشت. بـههم�ن دل�ـل دستگ�ـرى او، و نه كـسى د�گر، تنهـا
مىتوانست نشـانه1 �ك بىاحتـ�اطى از جـانب خود او بوده باشـد. من و عالمـهزاده از پ�ش با
هم قرارگـذاشته بود�م تا اگـر در اثر �ك رابطه1 مبارزاتى فـرعى و �ا بهطور اتفاقى دسـتگ�ر
شــد�ـم و ناچاراً نام هـركــدام از مــا بـراى ســاواك مطـرح شــد، رابطه1 خـــود را ابتـــدا در سطح
فـعــال�ت مـشـتــرك هنرى و فـ�لـمسـازى مطرح كن�م و در صــورتى كـه آنها بهگــرا�ش و �ا
رابطهاى ســـ�ــاسى ب�ن مـــا پى برده بودند، نـهــا�تــاً مــوضـــوع طرح ترور پرو�ز نـ�كخــواه را
بهعنوان همكارى مـشـتـرك عنوان كن�م و واقـعـاً تا آنجا كـه جـان دار�م و مىتوان�م كـتك

بخور�م مقاومت كن�م و از موضوع گروگانگ�رى رضا پهلوى حرفى نزن�م.
سـروان مرا بهاسـتـوار محـبى كه هـمان لحظه با برگـهاى در دست از سـاختـمـان شهـربانى
ب�ـرون آمـد تحـو�ل داد و اسـتـوار هـم در مـقـابل، ورقـه را امـضـاء كـرد و بهاو سـپـرد. سـروان

نگاه خشك و رسمىاى بهمن انداخت و با حالتى فرادستانه بهاستوار گفت:
«زندانى در اخت�ار شما ست.»

اسـتــوار هم تحت تاث�ـر فــضـا و حـالت رســمىاى كـه وجـود داشـت، چنان رفـتـار كــرد كـه
گوئى روز قبل با من برخورد نكرده و مرا نمىشناسد.

بالفـاصلـه سـوار �ك چ�پ ارتشى شـد�ـم و بهفـرودگـاه رفـتـ�ـم. ولى مـثل بقـ�ـه مــسـافـران
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براى چك كــردن بلـ�ط در ص&ِ انتظار نـا�ســتـاد�ـم؛ بلكه، مــرا از درِ و�ژه مــامــوران امن�ــتى
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بهمحـوطه1 باند هواپ�ماها بردنـد و قبل از د�گران سوار كـردند. من كنار پنجره قرار گـرفتم
و اسـتــوار هم كنار من نشــست. قـبل از ا�ـنكـه د�گران ســوار شـوند، اســتـوار كـه در غــ�ـاب

باالدستىها�ش حالت رسمى و ب�گانهاش را از دست داده بود آهسته بهمن گفت:
«ناراحت نـبـاش، مـن مىدانم تو بىگـناهى. خــ�لى پ�ـش مىآ�د كــه الكى بهآدم مـظنون

مىشوند. ولى شماها از خود ماها هست�د. ناراحت نباش.»
برا�م روشن بود كـه اسـتــوار نقش بازى نمىكند. لحن و حــالت چهـرهاش نشـان مىداد
كه واقعاً با من همدلى دارد و مرا بـهعنوان ف�لمبردار تلو�ز�ون از خودشان مىداند و فكر
مىكند اشــتـبـاهـاً دسـتگ�ــر شـدهام. با لبـخـندى از او تشكر كــردم و ظاهراً بهتمـاشــاى اول�ن
مـــســـافـــرانى كـــه ســـوار مـىشـــدند پرداخـــتـم؛ امـــا درونم آشـــوب بود و در واقـع چ�ـــزى را
نمىد�دم. و فـقط بهفكر حـرفى بودم كـه با�د در او�ن بزنم. و فكر مـىكردم چه مـوضـوعى

ممكن است پ�ش آمده باشد كه رضا عالمهزاده را دستگ�ر كردهاند؟
رضـــا دوست قـــد�ـمى و �كى از هـمكـــالسىهاى مـن در مـــدرســـه1 ســـ�نمـــا بود. مـــا بـا هم
رفـاقتها و همكارىهاى بـس�ـارى را چه در زمـ�نـه1 ف�ـلمسـازى و چه در زمـ�نه1 همدلىهاى
س�ـاسى و فعـال�ت س�ـاسى - فرهنگى پـشت سر گذاشـته بود�م. ولـى وقتى درسمان تـمام
شـد، مـدتـى همد�گر را ند�د�م. من مــدتى در تلو�ز�ون شــ�ـراز بودم، و رضـا هم مــشـغـول
ف�لمسازى در بخش كارگردانان تلو�ز�ون تهران شده و مدتى را هم در جنگلهاى شمال
بهسـاخــتن فـ�لمهـاى مـسـتند گــذرانده بود. تقـر�ـبـاً �ك سـال و ن�ـم بعـد، زمـانى كــه هم من
بهتلو�ز�ون تهران باز گشـته بودم و هم عالمهزاده از ف�لمسـازىها�ش براى مدتى خالص
شـده بود، در �ك روز آفتـابى اواسط ارد�بـهشت مـاه، همد�گر را در مـحوطه1 تلو�ز�ون كـه
مـــعــــروف به«جــــام جم» بود د�ـد�م و كلـى با هم گـپ زد�م و �اد روزهـاى پر شــــور و شـــر
دانشجـوئى را كرد�م و از ا�نكـه خ�لى از بچـهها بهقول مـعروف «چوخ بخـت�ـار» و مشـغول
فــراهم كـردن خــانه و زندگى شــدهاند گــال�ه كـرد�ـم و نسـبت بـههم همدلى نشــان داد�م.
رضا براى من گـفت كه بهخـاطر ا�نكه خواسـته است �ك دست مـبل براى خانهشـان بخرد
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از خــودش شــرمنده است. و من هـم براى او شــرح دادم كـه كــه چون قــصــد داشــتــهام �ك
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مـوكت براى اتـاقم بخـرم همـ�ن احــسـاس را دارم. من در آن زمـان بهاتفــاق دو تن د�گر از
بچــههاى تلو�ز�ـون �ك آپارتمــان در خـ�ــابان پهلوى، نـزد�ك مـحل كــارمــان كـرا�ه كــرده
بود�م كه �ك اتاق آن مـال من بود. در ا�ن اتاق فقط �ك دست لحاف و دشك، �ك قـفسه
كـتـاب و �ك رختآو�ز بزرگ براى لبـاسها�م داشـتم و بهفكر افـتـاده بودم كـه ك& اتاقم
را كه كاشىكارى بـود و با فرارس�دن زمستان طبـعاً سرد مىشد با موكت بپوشـانم. البته از
نظر مــالى تـوانائى خــر�دن بســ�ــارى وســائل د�گر زنـدگى را براى خــانه1 خــود داشــتم، ولى
«آلوده شــــدن بهخــــانه و زنـدگى» را شـــا�ـســـتــــه نمـىد�دم و فكـر مىكــــردم كـــه ا�نجــــور

دلبستگىها مرا از فكر مردم و مبارزه دور خواهد كرد.
آن روز، ما دو نفـر در باره1 خ�لى از مـسائل حـرف زد�م و نت�ـجتـاً بها�ن رس�د�م كـه با�د
�ك كـار اســاسى انجـام بده�م. ز�را د�ـگر فـ�لمسـاخـتـن و سـپـردن آن بهآرشـ�ــو تلو�ز�ون
دردى از ما دوا نمىكرد. ف�لمهائى كه ما مىساخـت�م، �ا جنبه �ك كار معمولى را داشت و
در رد�& برنامـههاى تلو�ـز�ونى قـرار مىگـرفت كـه بهانگ�ـزههاى مـبـارزاتى و فـرهنگى مـا
پاسخ نمىداد و �ـا اگـر طورى بود كـه خـودمـان در طرحر�زى و سـاخـتـن آن نقش اصلى را
داشت�م، خالف م�ل بازب�نهاى تلو�ز�ونى قرار مىگرفت و بدون ا�نكه پخش شود راهىِ
آرشــ�ـو مىشــد. از ا�ن رو، از نظر مــا، فــ�لمســازى نوعى اتالف وقت بود كــه ن�ــرو و انرژىِ
جـوانى و مـبـارزاتى ما را هـدر مىداد. حتـى رضا عـالمـهزاده با ا�نكـه دو فـ�لم براى «كـانون
پرورش فكرى كـودكـان» ســاخـتـه بود كـه �كى از آنها در لوزان پرتـقـال برنده جـا�زه1 اول
�ك فـسـتـ�ـوال شـده بود، باز از كـار فـ�لمسـازى احـسـاس خـشنودى نمىكـرد و بهدنبـال آن
مىگــشت كـه از راه د�گرى مــبـارزه را ادامـه بـدهد و كـارى كند كــه حسِ جـوانى و انگـ�ـزه1
مبارزاتـى او را پاسخگو باشد. بهو�ژه كه، در آن شـرا�ط، هرگونه مبارزه1  آشكار سـ�اسى و
اجتـماعى با خطر دستگ�ـرى و زندانى شدن همراه بود، و جنبش چر�كى، تنهـا راه نجات از
بنبستِ د�ـكتـاتورى حــاكم جلوه مىكــرد، مـ�ـل بهعـمل مــسـتــقـ�م ســ�ـاسـى و بىهودگى و
بىثمرىِ مبـارزات فرهنگى تمام تار و پود وجود ما را گرفـته بود. در واقع عنصر چر�ك، با
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شـهــامت و از جـان گــذشـتگـى خـود بهشــدت بر تمـامى عــاطفـه و احــسـاس جــوانى مـا تاثـ�ـر
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مىگــذاشـت و مــدام مــا را از خــواب راحـت و غــرق شــدن در �ك زنـدگى آســوده و دور از
مـردم برحذر مىداشـت. و باز به و�ژه كه، مـا بهعنوان فـ�لمبردار و فـ�لمساز بـهاقصى نقـاط
كــشـور مىرفــتـ�م و گــذرمـان بـهدهكـورهها و ب�ــغــولهها مىافـتــاد و  دســتگاهها و ادارات و
پادگـانها و قصـرها و هتلهاى با شكوه را ن�ـز ز�ر پا مىگذاشـت�م، هم كـاخها را از نزد�ك
مى د�ـد�م و بـا زندگى مــــجـلل و پـر شكوه و بـ�گـانه با مــــردم ســــردمــــداران كــــشــــور آشـنا
مىشد�م و هم زندگـى فالكتبار مردمى كـه گاه براى س�ـر كردن شكم خـود، براى نمونه،
ناچار مـى شــدند بهبـهــدارى روســتــا و �ا شـــهــرك خــود رجــوع كنـند و با تمــارض بـهســرمــا
خوردهگى، �ـك ش�شـه شربت سـ�نه بگ�رند تا بتـوانند نان ظهر خـود را در آن تر�د كنند و
آن را بهعنوان غـذا بخـورند آشنا بود�م، طبـعـا از ا�ن وضعـ�ت به شـدت آزرده مىشـد�م .
ا�ن تضـاد وحشـتناك، پىبردن بهدسـ�سـهها و توطئـههائى كه بخـش مهى از بودجـه1 كشـور
�كرا بهحـ�ـ& و مـ�ل مىكـشــ�ـد و �ا صـرف خـر�ـد تسل�ـحـات سـنگ�ن نظامى مىكــرد و به
بوروكـراسى عــر�ض و طو�ل منجـر مىشــد؛ مـا را بهواكنش و ضـربه1 اســاسى زدن بهبدنه و
عــامل اصلى تداوم ا�ن تـضـاد وامىداشـت. ب�شتر ســران كـشــورى و لشكرى بـهشكلى در
ت�ـــــررس مـــــا بـودند و مـــــا بهتـناسـبِ كـــــارى، خــــ�ـلى از آنهـا را از نزد�ـك مىد�ـد�م. مـــــا
مىدانست�ـم كه تا جوان�م، قادر�م بها�ن مـبارزه ادامه بده�م و كارساز باشـ�م و انگ�زههاى
�كمـباراتىمـان دوام پ�ـدا كند. و اگر زود نجنـب�م و خـودمان را شـكل نده�م، آلودهگى به

زندگى مرفه در فضاى روشنفكرى و هنرمندىِ را�ج، ما را بهفساد خواهد كش�د.
�كى از كـسـانى كـه در آن روزها خـ�لى توى ذوق مـا مىزد، پرو�ز ن�كخـواه بود. او كـه
در اثر ســازش بـا پل�س ســ�ــاسـى و ســاواك، ارج و قــرب و مــقــام و مــرتبــتـى براى خــود در
تلو�ز�ون و دسـتگاههاى سـ�ـاسى و فـرهنگى پ�ـدا كرده بود، گـهكـاه بهتلو�ز�ون مىآمـد و
برنامــههائـى را كنتــرل و �ا اجــرا مىكــرد و مــا كــه مىد�د�م حــتى مــهندس شــهــرســتــانى،
شـهــردار تهـران مـانـند �ك كـارمند دونپا�ـه جلوى او دوال و راست مىشـود، پـى مىبرد�م
كـه خـدمـات او بهدسـتـگاه دولتى با�د خـ�لى ارزشـمـند باشـد كـه چن�ن مـوقـعــ�ـتى را برا�ش
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فـــراهـم كـــرده است. از ا�ـن رو، او اول�ن نـفـــرى بود كــــه بهنظـر مـــا از مـــ�ــــان رفـــتنـش، هم
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مىتوانسـت ضـربهاى بهســاواك و خـ�ــانتكـارانـى نظ�ـر خــودش باشـد و هـم سـبب تقــو�ت

روح�ه1 مبارز�ن شود.
ما مدتى روى ا�ـن طرح فكر كرد�م. دسترسى بهن�كخواه آسان بود. مىتوانـست�م او
را پس از �كى از آمــد و شــدها�ش بهتلـو�ز�ون تعــقـ�ـب كن�م و در �ك مــوقــعـ�ت مـناسب
ترت�ب كـارش را بـده�م. براى ا�ن كـار احـتـ�ـاج بهاسـلحـه1 گـرم نداشـتـ�م؛ بلكـه، �ك اسلحـه1
سـرد هم مىتوانست كـارساز باشـد. ولى چند روز بعـد رضـا عالمـهزاده تغـ��ـر عـق�ـده داد و

گفت:
بعـد«مـا كـه دستمـان بهآدمهـاى باالتر از ن�كخـواه هم مىرسـد، چرا او را بـزن�م؟... -
پس از �ك مكث نگاهى بـهمن انداخت و ادامه داد- فـكر نمىكنى اگـر �كى از باالباالئىها

را بزن�م بهتر باشد؟»
من كـه خــودم سـرم براى ا�نجـور كـارهـا درد مىكـرد و تا آن زمـان بارها بـهمـوضـوع از

م�ان بردن شاه فكر كرده بودم گفتم:
«چرا كه نه؟»

رضا با خوشحالى گفت:
«ببــــ�ن، من �ـك طرح دارم. ل�ـلى امـــ�ـــر ارجــــمند (مــــد�ر عـــامل كــــانون پرورش فـكرى
كودكان و نوجـوان) پ�شنهاد كرده است كه جـا�زهاى را كه من در فستـ�وال پرتقال بردهام
روز گـشـا�ش جـشنواره1 فـ�لم كـودكـان تهـران بهمـحـل جـشنواره ب�ـاورد و من آن را در طى
آن مراسم از فرح بگ�رم. ام�رارجـمند فكر مىكند كه ا�ن كار هم بهنفع كانون است و هم
ا�نكـــه اگــر فـــ�لم من در ا�ن جـــشنوارههـم برنده1 جـــا�زه شــود؛ كـــه او حــدس مىزنـد كــه
ا�نطور بشــود، مـوقــعـ�ت من بـهعنوان �ك فـ�ـلمسـاز درجــه اول تضـمــ�ن خـواهد شــد. ا�ن
بهــتــر�ن مــوقــعــ�ت است كــه مــا فــرح را بـهگـروگــان بـگ�ــر�م و از ا�ن طر�ـق بخــواه�م كــه

زندان�ان س�اسى را آزاد كنند.»
با شن�ــدن ا�ن حــرف سكوت كـردم. طرح بـزرگى بود كـه در همــان لحظه1 اول اجــرا�ش
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بس�ار دشوار و سنگ�ن بهنظر مىرس�ـد. من كه خودم بارها و بارها، در مراسم رسمى و در



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð≤‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
حـضــور شـاه و فـرح و نخــست وز�ر و غـ�ـره شــركت داشـتم و اقــدامـات شـد�د امنـ�ـتى را از
نزد�ك مشاهده كرده بودم، اجراى ا�ن طرح را بس�ار دشوار مىد�دم. مشكل ا�نجا نبود
كـه مـا نتوان�م در چـن�ن مراسـمى حـضـور پ�ـدا كن�م؛ بلكه، مـسـئله1 اصلى ا�ن بود كـه چگونه
گـروگـان خـود را در مـ�ـان آنهمـه مـامـور و اقـدامـات امن�ـتى بهب�ـرون از مـحـوطه ب�ـاور�م و

فرضاً بهفرودگاه و �ك كشور خارجى ببر�م تا زندان�ان آزاد شوند؟
رضا گفت:

«فكر نمىكنى كه ا�ن طرح عملى باشد؟»
گفتم:

«چرا، ولى با�د روى همه چ�زش فكر كرد و قبل از همه با�د بهفكر ته�ه1 اسلحه بود.»
رضا پرس�د:

«آ�ا تو مىتوانى در مراسم پا�انى جشنواره شركت كنى؟»
گفتم:

« فكر نمىكنم مـشكل بـاشد. بهكـمك برادرم ا�ـن مسـئله را حل مـىكنم. مىتوانم طرح
ساخـتن �ك ف�لم مستند از مـراسم جشنواره را بهكانون بدهم و كـسى كه با�د ا�ن طرح را
تصـو�ب كند، ابراهـ�م فـروزش و حسـ�ـن سمـاكـار است. بـنابرا�ن كـافى ست من از حـسـ�ن

بخواهم كه ا�ن كار را براى من انجام بدهد.»
رضا گفت:

«ولى نبا�د طرح گروگان گ�رى را با او در م�ان بگذارى.»
گفتم:

«مـسـلم است كـه در ا�ن باره چـ�ـزى بهاو نخــواهم گـفت. اصــالً الزم ن�ـست. بعــد هم آن
شب مـــا مىتوان�ـم اسلحــههـاى الزم را در دورب�ن فـــ�لمبردارى جـــاســازى كنـ�م و بهدرون
ســـالن مـــراسم ببـــر�م. من بـارها بها�ـنجــور مـــراسم رفـــتـــهام و ه�چوقت هـم دورب�ن مـــرا
بازرسى نكردهانـد؛ چون اگـر درِ دورب�ن را باز كنند، فـ�لـمها نور خـواهد خـورد. از ا�ن رو،
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بهتر�ن جا براى قا�م كردن اسلحه توى دورب�ن است.»
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رضا گفت:

«ولى اسلحه از كجا ب�اور�م؟»
گفتم:

«نمىدانم. با�د فكرش را بكن�م.»
البـــتـــه من بههمراه طـ�ــفـــور بطـحــائى در �ـك گــروه ســـ�ـــاسى فـــعــالـ�ت مىكـــردم. ولى
نمىدانستم كه آ�ا ا�ن گروه امكان ته�ه1 اسلـحه دارد �ا نه. ولى مسئله1 اصلى ا�نجا بود كه
من فكر مىكردم پاى هر آدم سومى كه بخواهد بها�ن طرح باز شود، امكان ضربهخوردن
و لو رفــتن طرح را پ�ـش خـواهـد آورد. از ا�ن رو، فكر مىكــردم تا آنجــا كــه مـمـكن است
نبـا�د با كسى در ا�ن باره سـخن گفت و اگـر هم الزم شد با كـسى براى ته�ـه اسلحه تـماس
گـرفــتـه شـود، نـبـا�د از خـود طـرح حـرفى بهمــ�ـان آورد؛ ز�را، ا�ن تنهــا مـا بود�م كــه امكان
اجـــراى چن�ن طـرحى را داشــتـــ�م. ا�ن پـاى طالئى با�ـد حــفظ مـىشــد و بههـ�چ قــ�ـــمــتـى لو
نمىرفت. بنابرا�ن، بهفكر افتادم كه نه تنها موضـوع را با گروهى كه كار مىكردم در م�ان
نگذارم، بلكه رابطهام را ن�ز بـهبهانه1 ا�نكه مىخواهم بـهدنبال زندگىام بروم با آنها قطع

كنم.

بلندگوى هواپ�ما اعالم كرد:
«خـانمها و آقـا�ان، تا چند لـحظه1 د�گر مـا در فـرودگـاه مـهـرآباد تهـران بهزمـ�ن خـواه�م
نشست. هواى تهران آفتابى و گرمـاى آن ٢٥ درجه1 سانتىگراد است. لطفاً س�گارهاىتان

را خاموش كن�د و كمربندها را ببند�د.»
�اد او�ن، شكنـجـهاى كـه در انتظارم بـود و آمـادهگىبا شن�ــدن صـداى بلندگــو دوباره به
براى روبرو شدن با بـازجوها افتـادم. نگاهى بهاستـوار كه داشت با زبانش فضـاى ب�ن لبها
و دندانها را مىكـاو�د تا آنجـا را از خـردههاى غـذائى را كه در هواپـ�مـا خـورده بود پاك
كند انداختم. وقتى مهمانداران هواپ�ـما غذا مىدادند، من چ�زى نگرفتم. حالت سنگ�ن و
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بسـتـه1 معـدهام تحت تاث�ـر آشـوب درونى طورى بود كـه هرگـونه اشـتهـائى بهخـوردن را در
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من نابود مىسـاخت. در اثر نخـوردن غـذا از ظهـر روز قبل تـا آن لحظه، ضـع& بدنىِ گنگى
را حس مىكردم كـه چه بسا براى من در ز�ر شكنجـه مف�ـد بود و احتـماالً سبب مىشـد كه

زود ز�ر كتك ب�هوش شوم.
وقـتى رســ�ـد�م، اسـتـوار بـا اشـاره گـفت با�د همچـنان بنشـ�ن�ـم تا مـسـافـران د�ـگر پ�ـاده
شوند. آخر سر، بعد از خالى شدن هواپ�ما از جا بـرخاست�م و راه افتاد�م. حتى مهمانداران
هواپ�ـما هم پ�ـاده شده بودند. ولى دو نفـر د�گر در ته هواپ�ـما روى صندلى نشـستـه بودند
كــه مـعـلوم بود از مــامـور�ـن مـخــفى ســاواك هســتند كــه همــراهمـان آمــدهاند و مــواظب مــا
هسـتند. هم�نكـه از جلوى آنها گـذشتـ�م، آندو ن�ز از جـاىشـان برخاسـتند و بهدنبال مـا

راه افتادند.
پائ�ن هـواپ�ـمــا �ك جــ�پ ارتشى منتـظر بود. ســوار شـد�م و راه افــتـاد�ـم. جـ�پ مــسـ�ــر
كـــوتاهى را طى كـــرد و جلوى �ـك در فلزى كـــه شــبـــ�ــه در انـبــار بود و رو�ـش �ك مــثـلث

 قرمز نقش بستـه بود ا�ستاد. از هم�ن در بهراهروئى خلوت واردpزردرنگ با �ك حرف 
�كـى از ا�ن اتاقها رفـتـ�م كـه چنـد مـامـور سـاواك باشـد�م كـه بهچـند اتاق خـتم مىشـد. به

لباس شخصى در آن بودند.
�كى از آنها با بىس�م اطالع داد:

«از عقاب بهفوز�ه، سوژه را تحو�ل گرفت�م. حركت مىكن�م، تمام.»
از ا�ن بهبعــد رفـتـارهـا خـشن شـد. از همــانجـا بهمن چـشمبند زدند و با ســرعت مـرا در
راهروها بهدنبـال خود كـش�ـدند. جائى را نـمىد�دم و مرتب تعـادلم را از دست مى دادم. با

ا�ن حال آنها مرا مىكش�دند و با فحش و بد و بىراه با خود مىبردند.
�كى از آنها مرتب مىگفت:

«عجله كن�د، د�ر مىشود.»
مـــعلـوم نبـــود ا�ن عــــجله بهخــــاطر چ�ـــسـت؟ ولى بههر خــــاطرى كـــه بود در مـن ا�جـــاد
اضطراب بس�ـارى مىكرد. در محلى توق& كـرد�م و دستى سرم را گرفت و بهپائ�ن فـشار
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داد تا ســوار �ك مــاشــ�نـم كند. ســوار شــدم و چند نفــر در طرفــ�ـنم جــا گــرفــتند و مــاشــ�ن
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بهسـرعت راه افتـاد. مـس�ـر تقـر�باً طـوالنى بود. ماشـ�ن مـرتب بهچپ و راست مى پ�ـچ�ـد. و

من در موقع�تى نبودم كه بتوانم بهموضوعى متمركز فكر كنم.
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≥ g�Ð
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همـ�نكه به او�ن رسـ�ـد�م، پ�اده شـد�م و مرا در مـسـافت كوتاهى با خـود بردند و روى
�ك سكـو نشــاندند. از پشت چـشمبند تابش آفــتــاب را روى صــورتم احــســاس مىكــردم.

مدتى كسى بهسراغم ن�امد. بعد صداى تنفس كسى را در نزد�كى خودم احساس كردم.
او پرس�د:

«تا حاال ا�نجا بودهاى؟»
نمىدانستم كجا هست�م. ولى فقط گفتم:

«نه.»
او رفت و بعد از �كى دو دق�قه آمد و گفت:

«بلند شو.»
برخاستم. دستم را گرفت و همراه خود برد.

جلوتر گفت:
« مواظب باش. پلهاست. �واش ب�ا پائ�ن.»

از پلكانـى كـه بوى نا، بـههمراه بوهاى نامطبــوع د�گر از آن مىآمــد پائ�ن رفــتم. از ز�ر
چشمبند كـمى جلوى پا�م را تشـخـ�ص مىدادم. پائ�ن پلهها دسـت مأمـور سـرم را بهپائ�ن

فشار داد و مرا از �ك درگاهى گذراند و وارد �ك فضاى بسته شد�م.
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كـسى كـه مـرا آورده بود رفـت و سـپس دسـتى از پشت چشم بنـدم را برداشت و قـبل از
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آنكــه بتـوانم آدمهـاى درشت ه�كل و بدهـ�ـبــتى را كـه دورم را مــانند �ـك د�وار گـوشــتى
گـرفتـه بودند بهدرسـتى بب�نم، دست سنـگ�ن �كى از آنها س�لـى محكمى توى صـورتم زد
و گـ�ـجم كــرد. سـپس سـ�لىهاى بعـدى و مــشت و لگدهاى پ�ـاپى بـر سـر و صـورت و بدنم
بار�دن گرفت. از ا�ن حـمله1 ناگهانى چنان گـ�ج شدم كه تعـادلم را از دست دادم و بهزم�ن
افـتـادم. صــدائى از پشت د�وار گـوشــتى شن�ـدم و مـرد مــ�ـان قـامـتى را د�ـدم كـه د�گران را

عقب زد و آمد و باالى سرم نشست و بهآنها گفت:
«چرا مىزنـ�ندش؟ شــمــا كــه هنوز از ا�ـن بدبخت چ�ــزى نـپــرســ�ــدها�د. شــا�د خــودش

بخواهد حرف بزند.»
بعد رو بهمن ادامه داد:

«بب�ن، بهنفعتاست حرف بزنى.»
گفتم:

«چه چ�ز را با�د بگو�م؟ نمىدانم شما از من چه مىخواه�د.»
او كه بعداً فهم�دم نامش «دادرس» است، بهآنها گفت:

«فا�ده ندارد. هركار دلتان مىخواهد با او بكن�د.»
بعد باران مشت و لگد بر سر و رو�م فرود آمد و در همان حالت مرا بلند كردند و روى
تخت كــوب�ـدند و بـا بسـتن دست و پـا�م بهسـرعت بـر تخت مـصلـوبم سـاخــتند. روى د�وار،
چنـد�ن كــابـل نازك و كلفـت آو�زان بود كـــه درشته�ـكلتر�ن بـازجــوهـا بهســمـت آنها
رفت و �ك كابل كلفت برداشت و بهسوى من آمد. احساس مىكردم كه پوستم مىپرد و

تمام تنم در انتظار و  التهاب فرودآمدن ضربهها سنگ�ن آن كابل متشنج شده است.
با اول�ن ضربه1 از جـا پر�دم و تا استخوان زانوها�م از درد ت�ـر كش�د و سـوخت و فر�ادم
بهآسـمـان رفت. حـتى تصور هـم نمىكردم كـه درد كـابل آنچنان شـد�د باشـد و مـرا چنان
بهجلز و ولـز و داد و بىداد وادارد. ضـربههاى بـعـدى، بالفــاصله و بىامـان در پـى آن فـرود
آمــد و با هر ضــربـه، درد از اســتــخــوانها و اسكلـتم باال مىآمــد و تا مـــغــزم را مىســوزاند.

¥∂

ضـــربـهها چنـان سنگـ�ن بود كــــه بدنم را تـكان مىداد. هر چـه بر تعــــداد ضـــربههـا افـــزوده
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�ـافت و غـ�ــرقـابل تـحـمل مىشــد. تنهــا كـارى كــه در مـقــابل آنمىشــد، درد هم شـدت مى
شكنجـه1 غـافلگـركننده مىتوانسـتم بكنم، فـر�اد زدن و با تمـام وجـود تكان خـوردن بود. با
فـرود آمـدن ضربـههاى بعـدى و شدت گـرفـتن آنها، درد هم افـزا�ش �افت و مـرا از خـود
بىخود ساخت. درد را واقعاً نمىشد تحمل كرد و من فقط فر�اد مىزدم. به زودى از خود
بىخـود شــدم و به صـداهاى عـجــ�ب و غـر�ب افـتــادم. صـدائى كـه از من برمـىآمـد، صـداى
آدمىزاد نبـود، صـداى حـ�ـوان بود. صـداى گـاوى از اعـمـاق تـار�خ كـه، نعـره مىكـشـ�ـد و از
درد بهخـود مىپ�ــچـ�ـد. بدنم به شـدت واكنـش داشت و بهتنورهاى شـبـاهت �افــتـه بود كـه
صــدائى بههـمــان كلفــتى از ســوراخ باال�ـش بهب�ــرون فــوران مىزد و چنـان ن�ــروى دفــاعى
فـوقالـعـادهاى در من پد�دمىآورد كــه تخت را بهشــدت تكان مىداد و در �كى از همــ�ن
تكانها، با پارهشدن �كى از بندها، �ك دستم آزاد شد و من با همان دست چنگ انداختم

تا هرچه را كه مىشود در هوا بگ�رم.
كـمـتـر انسانـى هست كـه ببـ�ند �ك انسـان د�گر چن�ن از درد فـر�اد مىكـشـد و او باز بر
آن باشـــد كـــه همچنـان با ضـــربههاى پـ�ــاپـى بر درد و فـــر�اد و نعـــره او بـ�ــافـــزا�د. نـه، ا�ن
شـا�سـتـه1 انـسـان ن�ـست كـه چن�ن شكـنجـه شـود و شكنجـهگـرانش چـون د�و بر فـراز سـر او
مرگ ب�افر�نند و زبانش را بهكام خـشك كنند و درد را در تار و پود او بپ�چانند و نابودش
ســـازنـد. درد در هوا مىپـ�ـــچـــد و ذراتِ وجــــودِ همـــه1 عــــالم را درمىنـورد�د و بهآســــمـــان

�افت.مىرس�د و بر زم�ن كوب�ده مىشد و باز همچنان ادامه مى
در اوج آن نعرهها كه بـهصدا آدمى شباهت نداشت، در اوج آن درد طاقت فـرسا دستم
را گـرفتند و دوباره بسـتند و �كى از آنها مـشت بزرگى از پنبـه1 كثـ�& و بو�ناك در دهانم
چپـاند و با بالشى روى صورتـم را پوشاند. براى لحظاتى خـفـهشدم و تمـام بدنم در دفع ا�ن
خـفگى بهتالطم درآمـد. چنان تكانهاى شـد�دى خوردم كـه سـرم چند�ن بار بهمـ�له1 باالى
تخت اصابـت كرد. ناگهـان رها�م كردند و پنبـهها را از دهانم ب�رون كـش�دنـد و تمام آنها
با هـم رو�م خم شـــدند. من فـــقط صـــورتهائى را بـا نقشهاى كـــابوسى مـىد�دم و از درد

¥∑

مىسوختم .
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ناگهان دادرس پرس�د:

«حرف مىزنى �انه؟»
گفتم:

«آخر چه با�د بگو�م؟ شما كه از من چ�زى نپرس�دها�د.»
دوباره گفت:

«پس نمىخواهى حرف بزنى!»
در ترد�د بودم كـه چه بگو�م كـه به د�گران اشـاره كـرد و دوباره ضربههـا شروع شـد. و
ا�ن باراحــسـاس كــردم كـه ناگــهـان درد طـاقت فـرســا شـد. ز�را در اثر هـمـان توق& كــوتاه،
پوست و گــوشت پـاها�م چنان خــود را بسـت و به هم فــشــرده شـد كــه با اولـ�ن ضــربههاى
مـجــدد پوسـتش تركــ�ـد و سـوزش ت�ــزى بر درد افـزود شـد. انگار اســتـخـوانها�ـم را با ت�غ

مىبر�دند.
آنها مـىزدند و من فــــر�اد مىكــــشـــ�ــــدم. دادرس هم كنـارم ا�ســـتــــاده بود و با كــــابل
نازكــــتـــرى كـــه در دسـت داشت مـــرتـب به ســـر و صـــورتـم مىكـــوبـ�ـــد و من بـراى فـــرار از
ضــربههاى او، ســرم را مـرتـب به چپ و راست مىپ�ــچــاندم و مىكــوشــ�ـدم چشــمــانم را از

ضربهها�ش در امان نگهدارم.
روشن بود كـــه آنها از مــوضــوع اطالع دارنـد. ولى مــســئلـهاى كــه ز�ر آن شكنـجــه، باز
اجــازه نمىداد كــه زبان مـن به گــفــتن باز شــود ا�ن بود كــه نمـىدانســتم آنها از چه خــبــر
دارند و و چقـدر از آن را مىداننـد. آ�ا اگـر مىبا�ست به فـعـالـ�ت خـودم با رضـا عـالمـهزاده
اشاره مىكردم تا چه حـد از موضوع را با�د مىگفتم؟ در واقع، تمام وحـشتم از ا�ن بود كه

طرح اصلى لو برود.
عـاقبت دادرس كـه معلـوم بود رئ�س آنهاى د�گر است، با حـركت دست، دستـور قطع

شكنجه را داد و بدون آنكه به من فرصت تفكر بدهد پرس�د:
�عنى تو با رضا عالمهزاده ه�چ فعال�تى نداشتى؟»»

¥∏

با صدائى كه به زحمت از پس تارهاى خلط گرفته1 گلو�م ب�رون مىآمد گفتم:
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«چرا!»
«خُب!»

«ما مىخواست�م با هم فعال�ت س�اسى كن�م. ولى هنوز ه�چ كارى نكرده بود�م.»
او به د�گران نگاه كرد و خند�د:

«خُب!»
«ما واقعاً ه�چ كارى نكردها�م.»

«چه فعال�تى مىخواست�د بكن�د كه هنوز به جائى نرس�ده بود.»
با دو دلى گفتم:

«ما مىخواست�م پرو�ز ن�كخواه را بزن�م.»
دادرس از شن�دن ا�ن حرف جا خورد و صورتش برجسته و بزرگ شد:

«چى؟ مىخواست�د همكار ما را بكش�د؟»
سكوت كــردم. او طورى تعـجـب كـرده بود كـه فــهـمــ�ـدم بىخــود از ا�ن مـوضــوع حـرف

زدهام. پ�دا بود كه براى بار اول است كه چن�ن چ�زى را مىشنوند.
گفت:

«خُب، خُب، جالب است؛ براى چه مىخواست�د او را بكش�د؟»
گفتم:

«نمىخواست�م بكش�م. مىخواست�م بزن�م.»
«خُب، براى چه مىخواست�د او را بزن�د؟»

«چون خ�انت كرده بود.»
«به كى؟»

در جــواب سكوت كــردم. پ�ــدا بود كــه ادامـه1 ا�ن پـرسش و پاسخ به ادامــه1 كــتك منجــر
خواهد شد. دوباره پرس�د:

«پرس�دم به كىخ�انت كرده بود؟»

¥π

من باز سكوت كردم. گفت:
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«با چىمىخواست�د بزن�دش؟»

«با چاقو.»
خند�د و با كابلى كه در دست داشت محكم كوب�د توى صورتم:

«از كى مىخواست�د اسلحه بگ�ر�د كه بزن�دش؟»
«ما با اسلحه نمىخواست�م بزن�م.»

دادرس اشاره كرد كه دوباره شكنجه را شروع كنند و آنها هم شروع كردند.
بر ســر �ـك دوراهى بودم و طبـــعــاً نمىبا�ـست حــرفى راجع بـه اسلحــه مـىزدم. ز�را مــا
اسلحـه را براى كار د�گرى مىخـواستـ�م و گروهى هم كـه قرار بود اسلـحه1 گـرم در اختـ�ار
مـا بگذارد نمـىبا�ست لو مىرفت. در غـ�ــر ا�ن صـورت، اگـر پاى آنها به جـر�ـان كـشـ�ـده
مىشد، احـتمال ز�اد وجـود داشت كه طرح اصلى لو برود. بنابرا�ن تصـم�م گرفـتم تا آنجا
كه جان دارم مقاومت كنم. اما ضـربههاى سنگ�نى كه بر ك& پاها�م وارد مى آمد طاقتم را
مىبر�د و مــرا به وحــشت اعـتــراف مىانداخت. در واقع، من نـمىدانسـتم كــه نه تنهــا طرح
اصلى و گروه تحو�ل دهنده1 اسلحه لو رفته؛ بلكه، ساواك حتى به جزئ�ات مسائل ن�ز آگاه
است. ولـى من فـــقط ز�ر ضـــربـهها فـــر�اد مـىزدم و به خـــودم مىپ�ـــچـــ�ـــدم و قـــسـم و آ�ه
مىخـوردم كـه «نمىخـواســتـها�م از كـسى اسلحـه بگ�ـر�م.» و آنهـا هم بدون درنگ، فـقط

مىزدند.
دادرس، در حـ�نىكه با كـابل مـرتب به صورتم مـى زد، ناگهـان دست از زدن برداشت و

به �ك اشاره1 او ضربههاى د�گران هم قطع شد:
«خـ�ـلى خـوب. احــتـ�ـاج نـ�ـست بگوئـى كـه براى كــشـتن ن�ـكخـواه از كى مىخــواسـتــ�ـد

اسلحه بگ�ر�د؛ ولى بگو براى كشتن كسان د�گر از كى مىخواست�د اسلحه بگ�ر�د؟»
با شن�ــدن ا�ن حـرف، تمــام بدنم ناگــهـان سـرد شــد و حس كـردم كــه تمـام ن�ــرو�م را از
دست دادهام. آ�ا منظورش از كـسان د�گر، اشاره به مـاجراى گروگـانگ�ـرى بود؟ آ�ا همه
چ�ز را مىدانستـند؟ با تمام ترد�دى كه داشتم، باز راضى به حـرف زدن از طرحمان نشدم

μ∞

و گفتم:
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«ما واقعاً كسى را نمىخواست�م بكش�م و اصالً اسلحهاى براى ا�ن كار نداشت�م.»

دادرس به د�گران نگاه كرد و خند�د.
«ا�ن حــتى با ا�نكــه ا�نقـدر كــمكش مىكن�م نـمىخـواهد حــرف بزند. (بعــد رو به من

ادامه داد.) مگر قرار نبود در فست�وال �ك كارهائى بكن�د؟»
ا�ن بار با شن�ـدن ا�ن حرف واقـعاً هـمه1 امـ�دم را از دست دادم و در�افـتم كه آنها همـه

چ�ز را مىدانند.
دادرس فر�اد زد:

«مگر از تو سئوال نمىكنم؟ گفتم از كىمىخواست�د اسلحه بگ�ر�د؟»
گفتم:

«شما كه همه خودتان چ�ز را مىدان�د.»
خند�د و گفت:

«فقط آدمهاى احـمقى مـثل تو كتك مىخـورند. بق�ـه آمدند راحت حـرفشان را زدند و
رفتند. تو هم حرفها�ت را بزن و خودت را خالص كن.»

تالش دادرس براى بدب�ن كردن من نسبت به رفـقا�م برا�م آشكار بود. به هم�ن دل�ل،
از ح�رتى كه در لحظه1 شن�دن حرفهـاى او به من دست داده بود كاسته شد و حس كردم

باز هم با�د مقاومت كنم و همهچ�ز را نگو�م.
با لحنى كه نشانه1 تسل�م و در هم شكستن مقاومتم بود گفتم:

«هرچه مىخواه�د بپرس�د، مىگو�م.»
دادرس با تمسخر گفت:

«خ�لى زرنگ است، مىگو�د بپرس�د مىگو�م.»
دوباره خند�د و با كابل دستىاش كوب�د توى صورتم:

«خودت با�د حرف بزنى.»
گفتم:

μ±

«بس�ار خوب، مىگو�م.»
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�ا الله.»»

گفتم:
«اِ... پنج ماه پ�ش... من و رضا عالمه زاده با هم صحبت كرد�م...»

دادرس با كابل زد توى صورتم و گفت:
«آقا بزن�د، ا�ن نمىخواهد آدم بشود. دارد براى ما داستان تعر�& مىكند.»

شروع كردند به زدن و من با فر�اد گفتم:
«خُب دارم مىگو�م د�گر.»

كتك قطع شد.
«داستان نگو؛ بگو اسلحه را از كى مىخواست�د بگ�ر�د؟»

«اسلحه؟ ما اسلحه نداشت�م.»
«ولى قرار بود اول مهر ماه از �ك گروه اسلحه بگ�ر�د، درست است؟»

«بله.»
«چه گروهى بود؟»

«نمىدانم. من اسم گروه را نمىدانم.»
«بگو كدامشان را مىشناختى؟»

از آن گروه فقط ط�فور بطحائى را مىشناخـتم و حس مىكردم كه او با�د دستگ�ر شده
باشـد؛ ز�را رضا عـالمه زاده از مـاجراى اسلحـه خبـر نداشت و نمىدانست چه زمانى اسلـحه
به دست مـا خــواهد رسـ�ـد. البـتــه �ك نفـر د�گر بـه نام ا�رج جـمـشـ�ــدى را هم از ا�ن گـروه

مىشناختم، ولى بع�د مىدانستم كه او از ماجراى اسلحه خبر داشته باشد.
دادرس دوباره زد توى صورتم و فر�اد زد:

«چرا حرف نمىزنى؟»
زبانم گشوده شد و گفتم:

«ط�فور بطحائى.»
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«آهاه، جـــان بكن! خُب. -نـگاه پ�ـــروزمندانهاى بـه د�گران كـــرد و ادامــه داد- د�گـر چه
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كسى را مىشناسى؟»

«من فقط بطحائى را مىشناسم.»
ضربهاى به صورتم زد و گفت:

�عنى، كسى را كه مىخواست اسلحهها را تحو�ل بگ�رد نمىشناسى؟»»
«نه.»

«ا�رج جمش�دى را چى؟»
«جمش�دى؟... من فقط �كبار او را د�دم.»

«چه كسى او را به تو معرفى كرد.»
«بطحائى.»

«چه جورى؟»
�عنى چه «چهجورى»؟»»

�عنى آمد گفت، ا�ن جمش�دى است؟»»
«نه. براى من �ك قرار گذاشت و من او را د�دم.»

«كجا و چه جورى؟»
«سـر چار راه صبـا-تخت جمـشـ�د، جلوى سـ�نما. جـمـش�ـدى �ك روزنامه دست راسـتش

بود و قرار بود شصت دست د�گرش در ج�ب جل�قهاش باشد.»
«د�گر چه كسى را مىشناسى؟»

با قاطع�ت گفتم:
«ه�چكس را.»

بدون ا�ن كـــه عــالمـــتى بدهـد آنهاى د�گر شـــروع كــردند بـه زدن و باز فــر�ـاد مــرا در
آوردند. دادرس ضمن زدنگفت:

«تا حــاال هـرچه كــمكـت كــرد�م بس است. از حـــاال به بعــد بـا�د خــودت هر چـه مىدانى
بگوئى. ما د�گر سئوال نمىكن�م.»
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و بالفـاصلـه شـدت ضـربهها افـزا�ش �ـافت و مـرا دوباره به فـر�ادهـاى رعـدآسـا واداشت.
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د�گر نمىتـوانسـتم فكر كنم و فـقط فـر�اد مىزدم. عـاقـبـت دادرس ضـربهها را قطع كـرد و

پرس�د:
«كسى كه قرار بود از كانون پرورش فكرى در عمل�ات شركت كند كى بود؟»

با ح�رتى وص&ناپذ�ر و صدائى بلند گفتم:
«فرهاد ق�صرى را مىگوئ�د؟»

«بله، جان بكن!»
حـتى تصــور هم نمىكـردم كـه آنهـا از وجـود فـرهاد قـ�ـصــرى در مـ�ـان مـا مطـلع باشند.
فــرهاد تا آن لحظه �ـكى از افـراد فــرعى گــروه مــا به شـمــار مىآمــد كــه از طرح و مـوضــوع
گروگـان گ�ـرى و حتى ا�نكه مـا مىخواه�م عـمل�ات بخـصوصى را انجام ده�م نـ�ز اطالعى
نداشت؛ ولى، من در نـظر داشـتم از او براى انجــام عـمل�ـات اســتـفـاده كنم. ز�را او تـمـا�الت
سـ�ـاسى چپ داشت و در جــر�ان اعـتـصـاب اتوبوسـرانى سـال ١٣٤٨، در �ك عــمل�ـات ن�ـز
شــركت كــرده و امــتــحـان خــودش را داده بـود. در عـ�ـن حـال او در كــانون پـرورش فكرى
كـودكان كـار مىكـرد و من مىتوانسـتم با اسـتـفاده از مـوقـع�ـت برادرم حسـ�ن سـمـاكار كـه
مـد�ر ادارى كانون بود، او را به عنوان دسـتـ�ار فـ�لمبـردار در مـراسم همراه ببـرم. ط�فـور از
من خـواستـه بود كه اگـر بتوانم �كى دو نفـر از بچههاى سـ�اسى را كـه حاضـر به فعـال�ت در
ا�ن طرح باشند و در ضـمن بتوانند به طر�قى در مـراسم رسمى جـشنواره حضور پ�ـدا كنند
را ب�ابم تا ت�م عمل�ات از نظر پشت�بانى تقـو�ت شود. طبق نقشه1 عمل�اتى كه من و او ر�خته
بود�م، قــرار بود من عــامل اصلى اجـراى طـرح باشم و با اسلحــهاى كـه از پ�ـش در دورب�نم
پنهـان كردهام به رضـا پهلوى نزد�ك شـوم و او را به ناگـهان بغل كـنم و اسلحه را روى سـر
او بگ�ــرم و رضـا عــالمـهزاده و دو نفــر د�گر به عنوان مــحـافـظان من، با ت�ــراندازى هوائى و
ا�جـــاد ارعــاب، ن�ـــروهاى امن�ـــتى و بقـــ�ــه را از ســالـن ب�ــرون كنـند و مــا بـخــواه�م كـــه �ك
هلىكـوپتر بر سـق& س�نمـا بنشـ�ند و ما را به فـرودگاه ببـرد و از آنجا با هواپ�ـما عـازم �ك
كشور خارجى كه ما را بپذ�رد بشو�م و در آنجا، �ك ل�ست پنجنفره شامل معروفتر�ن
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زندان�ـان س�ـاسى، مثل ب�ـژن جـزنى، صفـر قهـرمانى و د�ـگران را بده�م كه آزاد شـوند و به
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آن كــشـور بـ�ـا�ـند، و بعــد، آنها در آنجـا �ـك ل�ــست پنجــاه نفــره از مـهـمتر�ن زندان�ــان
سـ�ـاسى تهـ�ـه كـنند تا مـا خـواسـتـار آزادى آنان ن�ـز بشــو�م و سـپس گـروگـان خـود را آزاد

كن�م.
طبعـاً اجراى چن�ن طرح پـ�چ�ـدهاى ن�ازمند خـ�لى از امكانات و خوشب�ـارىها بود. ولى
من و ط�ــفــور بـا توجــه به امكانـات بىنظ�ــرمــان بـراى نزد�ك شــدن به رضــا پهـلوى در ا�ن
مـــراسم، كــه در واقـع مــهمتـر�ن بخش امـكان اجــرائـى ا�ن عــمـل�ــات را تـشك�ل مـىداد، به
مـوفقـ�ت كار خـود �ق�ن داشـت�م. البـته بـراى ا�ن كار با�د در مـدت كوتاهى پ�ش از اجـراى
مـراسم، تمـر�نهاى ز�ادى مىكـرد�م و آمـاده مىشـد�م. مـا روى امكان و احـتـمـال ا�نكـه
هنگام سـوارشـدن به هـلىكـوپتـر و هواپ�ـمـا توسط ت�ـرانـدازان دورزن، مـورد اصـابت گلوله
واقع شــو�م ن�ــز حـســابمىكـرد�ـم و مىخـواســتـ�ـم براى آن فكرى بكن�ـم. حـتى احــتـمــال
داشت كـه با توجـه به اهمـ�ت مـوضـوع، ه�چ كـشـورى حاضـر نشـود كـه مـا را بپـذ�رد. ولى با
توجه به اهم�ت وجـود رضاپهلوى بهعنوان تنها وارث تاج و تخت شاه، اطم�نان داشـت�م كه
شاه براى دور كردن خـطر از وجود ول�عهد خـود به كشورهاى د�گر عالمـت خواهد داد كه
آنها مـا را بپــذ�رند. در ضـمن، مـا قــرارگـذاشـتـه بود�م كـه بـههرشكلى كـه شـده از كــشـتـه
شــدن رضـا پهلـوى جلوگــ�ـرى كن�ـم؛ ز�را، اوالً با پ�ش آمــدن چن�ن وضــعى، همــه1 مـا درجــا
كـشـتــه مىشـد�م و مـهمتر از آن، كــشـتـه شـدن رضـا پهلـوى مىتوانست �ك انتـقــامگـ�ـرى
وس�ع را سبب شود و بس�ارى از زندان�ان س�اسى ا�ران، بهو�ژه مهمتر�نِ آنها كه به نظر

ما وجودشان براى جنبش ضرورى بود به قتل برسند.
در واقع، مــا با آنكـه مـىدانسـتــ�م كــه فـرح پهـلوى هم در مـراسـم شـركت مـىكند، ولى
قـصـد گـروگان گـرفـتن رضـا پهلوى را داشـتـ�م. ز�را فكر مىكـرد�م كـه وجـود او از اهمـ�ت
ب�شـترى براى آزادى زندان�ان سـ�اسى برخـوردار باشد. ما روى افـراد و موقعـ�تهاىشان،
و روى امكان تداوم كـارىِ آنها ن�ز صـحبت كـرده بود�م. انتخـاب فرهاد قـ�صـرى از طرف
من، در ابتدا براى ط�فور چندان خـشنودكننده نبود. ولى من براى او شرح دادم كه چگونه
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فــرهاد قــ�ــصـرى  در ســال ٤٨، با خــونســردىِ تمــام، �ك نفــربَر پلـ�س را جلوى كــالنتــرىِ
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خــــ�ـــابان كــــالج آتـش زده و با آرامش تـمـــام از مــــحـــوطـه1 خطـر دور شـــده و خــــودش را به
دوســتـانش رســانده است. طـ�ـفــور با شن�ــدن ا�ن مــوضـوع، رضــا�ت داده بود كــه او در ا�ن
عـمل�ات شـركت كند. از ا�ن رو، من روزى با فـرهاد در خانهام قـرار گذاشـتم تا با او گفـتگو
كنم. البـته در آن زمـان، مـدتى بود كـه از او خبـر نداشـتم. آن روز براى احتـ�ـاط، از موضـوع
هاى عـام مبـارزاتى با هم حرف زد�م. و من د�دم كـه علىرغم گذشت �ك زمـان سهچـهار
سـاله و دورى او از حـركـتهاى مـشـخص سـ�ـاسـى، هنوز گـرا�ش به فـعـالـ�ت در او مـوجـود
است. از آن روز به بعــد، رابطه1 خــود را با فــرهاد گــسـتــرش دادم و مـرتـب او را مىد�دم تا
هرچه بـ�ــشــتــر نســبـت به آمــادهگىهاى او آگــاه شـــوم. در ا�ن مــدت، ط�ــفــور بـارها از من
خواست كه چون زمـان چندان ز�ادى تا تار�خ عمل�ات كه ٩ آبان همان سـال بود نداشت�م،
آزمـا�ش را تمـام كنم و مـوضـوع گـروگـانگـ�ـرى را با فـرهاد در مـ�ـان بگذارم. امـا من هنوز
ترد�د داشتم. عاقبت، در مقابل اصرار ط�فـور مجبور شدم به دروغ به او بگو�م كه موضوع
را با فـرهاد در م�ـان گـذاشتـهام. به ا�ن وس�لـه مىخواسـتم فرصـت كافى براى مطالعـه روى
وضع�ت فـرهاد را داشته باشم. من مطمئن بودم كه هنـوز وقت كافى براى تمر�نهاى الزم
را دار�م، و در ضــمن درستتر مىد�دم كــه اصـوالً، فــقط در زمـان كــوتاهى قـبـل از اجـراى

مراسم، مسائل را با فرهاد در م�ان بگذارم تا احتمال لو رفتن ماجرا كاهش �ابد.
دادرس پرس�د:

«فرهاد ق�صرى چه نقشى در ا�ن عمل�ات داشت؟»
گفتم:

«فرهاد ق�صرى از ه�چ چ�ز اطالع ندارد.»
دادرس گفت:

«ولى تو به او گفتهاى كه مىخواه�د رضاپهلوى را گروگان بگ�ر�د.»
«به ه�چوجه! او ه�چ اطالعى از ا�ن موضوع ندارد.»
«پس تمام مدتى كه او را مىد�دى، چه مىگفت�د؟»

μ∂

«از چ�زهاى عـادى حرف مىزد�م. من مطمئن نبـودم كه او آمادگى شـركت در ا�ن كار
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را داشته باشد.»

«ولى خود او گفتهاست كه همه چ�ز را مىداند.»
«ا�ن طور ن�ست. من حتى كلمهاى در ا�ن باره با او صحبت نكردهام.»

«چرا كردهاى!»
«به ه�چوجه!»

«طرح ترور ول�عهد را هم به او نگفتهاى؟»
«ما به ه�چوجه نمىخواست�م كسى را بكش�م.»

«عجب!! تو گفتى و ما هم باور كرد�م!!»
«باور كن�د كه ع�ن حق�قت است.»

«چرا نمىخواست�د بكش�د؟»
«براى ا�ن كه مىدانست�م كه شما انتقامش را از زندانىها مىگ�ر�د.»

خند�د:
«خـوب است كه ا�نها را مىدان�ـد و با ا�نحـال دست به ا�نكارها مى زن�ـد. خبُ، ترور
اعلـ�ـــحـــضـــرت چى؟ ا�ن �ـكى را كـــه نـمىتوانى انـكار كنـى. چون خـــودت طراح اصـلىاش

بودهاى.»
«من؟ من از ه�چ چ�ز خبر ندارم و هرگز هم طراح ترور كسى نبودهام.»

«نگذار بىخود كتك بخورى. خودت حرفها�ت را بزن.»
«من به ه�چ وجه از چن�ن طرحى خبر ندارم.»

با اشاره1 دادرس دوباره ضربهها شروع شد.
«ا�ن را بدان تا زمانى كه بخواهى مقاومت كنى، شكنجه هم ادامه خواهد داشت.»

با داد و فر�اد گفتم:
«باور كن�د من هرگز با ه�چ كس در ا�ن باره حرفى نزدهام.»

«بزن�د آقا. ا�ن آدم ن�ست.»

μ∑

باز زدند و باز فـر�اد من به آسمـان رسـ�د. مطمـئن بودم كـه آنها مىخواهند ا�ن حـرف
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را بزور از دهان من ب�ـرون بكشند كه قصـد ترور شاه را داشـتهام. در حالـىكه در طول ا�ن
مدت مـا هرگز بر سر ا�ن موضـوع كالمى هم با هم رد و بدل نكرده بود�م. البتـه زمانى من
به ا�ن موضـوع فكر كرده، و آن را با كرامت دانشـ�ان در م�ـان گذاشتـه بودم. ولى ا�ن فقط
در سطح حرف و بحث بود. زمـانى كه ما در مدرسه1 سـ�نما دانشجو بود�م، بـه اتفاق كرامت
و �وس& آلـ�ــارى كــه دانشـــجــوى دانشگـاه ملى بود و گــاهبـهگــاه از مــحل دانـشكدهاش در
او�ن، به مـــدرســه1 مــا كـــه در �كى از خــ�ـــابانهاى مــحـــمــود�ه بود مـىآمــد، مــا با هـم بحث
مىكـرد�ـم. �ك روز صـحـبت بر ســر امكان تغـ�ــ�ـرات سـ�ـاسى در ا�ـران بود. در آن زمـان،
�عنـى در ســال ١٣٤٨ شــمــسى كــه هنوز جنـبش چر�كى آغــاز نـشــده و جــامــعــه در نوعى
سـركــوب و خـفــقـانِ د�ـكتـاتورى شــاه دست و پا مىزد، ه�ـچ امـ�ـدى بـه �ك حـركت وســ�ع
اجـتمـاعى وجود نـداشت. و من معـتـقد بودم كـه تنهـا راه ممكن براى هرگـونه تغـ��ـرى ترور
شــاه است. دانـشــ�ــان و آل�ــارى مــخــال& چـن�ن نظرى بـودند. بهخــصــوص دانشـــ�ــان اظهــار
مىداشت كـه با ترور شـاه، جــامـعـه1 ا�ران در هم خـواهد ر�خت و با توجـه بـه ضـع& جنبش
كمـون�ستى و در خـالئى كه ه�چكس نمىتواند از آن اسـتفاده كند، احـتمـال كودتاى نظامى
ب�ش از هرچ�ـز است. �عنى ا�ـران مثل تركـ�ـه خـواهد شـد. ولى من مـتعـقـد بودم كـه در هر
صـــورت، حــتـى با كـــودتاى نظامـى ن�ـــز وضع از آنچه كـــه هست بـهــتـــر خـــواهد شـــد؛ ز�را
ه�چكس د�گر، قـادر نخواهد بود به ا�ن سـادگى موقـع�ـتى مثل شـاه بهدست آورد و چن�ن

سركوب و خفقانى در جامعه ا�جاد كند.
صحـبتهاى ما در ا�ن باره در هم�ن مـحدوده بود و بعـ�د مىدانستم كـه كرامت در ا�ن
باره حـرفى بـه سـاواك زده باشـد. البـتــه �ك مـورد د�گر هم وجـود داشـت كـه من در مـورد
احـتـمال تـرور شاه با كـرامت صـحـبت كـرده بودم كـه آن هم نه به صـورت �ك طرح عـملى؛
بلكه، به مثـابه1 شرح موقـع�تى كـه من طى برخورد با شاه كـه در جر�ان زلزله1 ق�ـر و كارز�ن
در سـال ١٣٥١ داشــتم مطرح شــده و بدون نتـ�ــجـه رهـا شـده بود. امــا اصـرار دادرس روى
مـوضـوع ترور شـاه، به مسـئلهاى جـدى تر از ا�ن حـرفها اشـاره داشت كـه مـرا به خـاطرش

μ∏

آنچنان ز�ر ضربههاى كابل گرفته بودند. در واقع آنها در پى ا�ن بودند كه مسئله1 ترور
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شاه را كـه به نوعى در ارتباط با خسرو گلسـرخى و شكوه فرهنگ در گروه مـا مطرح كرده
بودنـد و من از آن هـ�چ اطالعـى نداشــــتـم، توسط اقـــــرار من به طـرح ترور، غـل�ظتـر كنـند و
پرونده مـا را براى افكـار عـمـومى طرح بزرگى نشـان بدهنـد كـه قـصـد داشـتـه تمـامى اسـاس
مــمـلكت را به هم بـزند. آنها در واقع مـىخــواســتنـد با ا�ن كــار، شـــاه را شكست نـاپذ�ر و

تحت حما�ت ن�روهاى آسمانى جلوه دهند.
به هر شكل، تنها راه من انكار مـاجرا بود و با شدت �افتن درد ناشى از ضـربههاى كابل،
عـاقـبـت وضع من به آنجـا رسـ�ــد كـه از خـود بىخــود شـدم و �ك حـالت اعــتـراضى در من

جوش�د و شروع كردم  به داد و هوار زدن گفتن حرفهاى بىربط:
«بله، من شاه را كشتم. بعد از ا�ن هم مىكُشم... بله من....»

در اثر ا�ـن حــالت �ـكباره احــســـاس كـــردم كــه از ضـــربهها درد نـمىكــشـم. دادرس با
مالحظه1 حالت غ�رارادىِ من، با اشارهاى شكنجه را قطع كرد و رو به من هجوم آورد:

«چرا ا�نجورى حرف مىزنى؟»
«آخر براى چه مىزن�د؟»

«براى ا�نكه حرفت را نمىزنى. مگر شـما نمىخواست�د در نوشهـر اعل�حضرت را ترور
كن�د؟»

«در نوشهر؟ من روحم هم از ا�ن ماجرا خبر ندارد.»
دادرس نگاهى به د�گران كرد و گفت:

«خـ�لى خـوب... حـاال �كبـار د�گر مـوضـوع را از نو بررسى مىكن�ـم. گـفـتى كـه پنج مـاه
پ�ش با كى در مورد گروگانگ�رى حرف زدهاى؟»

«با رضا عالمهزاده.»
«او قرار بود چه نقشى در عمل�ات روز مراسم داشته باشد؟»
«نمىدانم، ما هنوز در ا�ن باره با هم صحبت نكرده بود�م.»

«مگر قرار نبود او از تو حما�ت نظامى بكند؟»

μπ

«من با خود رضا در ا�ن باره حرف نزدهام.»
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«پس ا�ن حرف از كجا در آمده است؟»

«من خودم فكر كرده بودم كه او چن�ن نقشى داشته باشد.»
�عنـى تو در ا�ن باره با كــسـى حـرف نـزده بودى؟ پس مــا چطور از چـن�ن چ�ــزى خــبــر»

دار�م؟»
«چرا، با د�گران در ا�ن باره حرف زده بودم، ولى با خود رضا نه.»

«با كى؟»
« با ط�فور بطحائى.»

«د�گر با كى؟»
«با كس د�گرى در ا�ن باره حرف نزده بودم.»

«چه كسى و به چه شكلى قرار بود اسلحهها را به تو برساند؟»
«در ا�ن بارههم هنوز صحـبت مشخصى نكرده بود�م. فقط طـ�فور گفتـهبود كه شا�د در

مهرماه بتواند اسلحه به من بدهد.»
«چه اسلحههائى قرار بود بدهد؟»

«نمىدانم. در ا�ن باره هم هنوز صحبت نكرده بود�م.»
�عنى تو ه�چ چ�ز نمىدانى؟»»

سكوت كردم. دادرس گفت:
«بازش كن�د.»

بعد رو به من ادامه داد:
«همـــه چ�ـــز را بـا شـــرح تمـــام جـــزئ�ـــات مىنو�ـسى. اگـــر �ك كلـمـــه دروغ بنو�سـى و �ا
حـرفهائى را كـه زدهاى انكار كنى دوباره ا�ن رو درازت مىكـن�م. قـشنگ مىنو�سى كـه
از كِى، و با كى، چه حـرفهائى زدهاى و بهخـصـوص در مـورد برادرت و ا�ن كـه قـرار بوده
از او اجازه1 ف�لمبردارى در مراسم گـشا�ش جشنواره را بگ�رى هم مىنو�سى. همه چ�ز را

با�د بنو�سى.»

∂∞

دستها�م را باز كردند و من بـا بدنى كوفتـه و درهم ر�خته روى تخت نشـستم و د�دم



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð≥‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
هر دو ناخن شـصت پاها و ناخنهاى كنارى آنها از گـوشتشان كنده شـده و مثل كـاپوت

ماش�نها رو به هوا ا�ستاده و پاها�م ن�ز شب�ه دو خ�كِ باد كرده1 خونآلود است.
�كى از بازجوها گفت:
«بلندش كن�د بدود.»

از تصــور دو�دن روى آن پاهاى مـجــروح و بادكـرده درد در تـمـام وجـودم پـ�ـچـ�ــد. ولى
دادرس نگاهى به من كرد و گفت:

«بگذار�د اول بنو�سد، بعد اگر جفتكاندازى كرد، آن وقت با شالق مىدوان�مش.»
بعد به سربازى كه دم در ا�ستاده بود گفت:

«بگو حب�بى ب�ا�د ا�ن ناخنها�ش را بكند كه بتواند راه برود.»
سرباز رفت و چند لـحظه بعد �ك سرباز بهـدارى با �ك جعبـه1 پانسمـان آمد و نگاهى به

ناخنهاى من انداخت  و منتظر ماند:
دادرس به او گفت:

«چرا معطلى؟»
سرباز گفت:

«ا�نها را بكَنَم، خون راه مىافتد.»
دادرس گفت:

«پس روىشان را ببند كه بعداً ب�فتند.»
هم�ن كه سرباز ناخنها�م را گرفت و سـرجاىشان برگرداند. از سوزش و دردى كه تا
اسـتـخـوان سـرم رس�ـد اشك به چـشمـانم آمـد. او روى زخمها كـمى مـركـوركـرم زد و روى

ناخنها�م را بست.
بعــد دست مــرا گــرفت كــه از روى تخت بلند شــوم. همــ�ن كــه پا بر زمــ�ن گــذاشــتم، از
شدت درد به زم�ن افتادم. واقعاً مـمكن نبود كه بتوانم روى آن پاها با�ستم و راه بروم. اما
مجبور بودم ا�ن كار را بكنم. به هر جـان كندنى بود، بدون ا�نكه بتوانم د�گر كفشى به پا

∂±

كنم، بر روى زمــ�نى كـه پر از خـون و خـاك و كــثـافت بود راه افـتـادم و از ز�رزمــ�ن ب�ـرون
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آمد�م و به �ك اتاق كه در باالى آن بود رفـت�م. آنجا اتاقى بود با چند صندلى ارج و چند
مـ�ـز. مـرا نشـاندند و بازجـوئى تازهاى به صـورت پرسش و پاسخ كـتـبى شـروع شـد. در طى
ا�ن بازجـوئىِ تازه، از نو در باره1 ا�نكه چه كـسان د�گرى از گـروه پشتـ�بـانى را مىشناسم
از من ســئــوال شــد. من كــسى را نمىشـناخــتم و آنها نام شكـوه فـرهـنگ، مــر�م اتحــاد�ه،
خسـرو گلسرخى، و مرتضى س�ـاهپوش را گفتـند و خواستند اگر از نقش آنها در عـمل�ات
پشــتــ�ـبــانى اطالعى دارم و �ـا آنها را مىشناسم و �ـا حـتى اگــر نامشــان را شن�ــدهام را در
پاسخ بنو�سم. من نمىدانسـتم كـه ا�ن افراد چه كـسانى هسـتند و چه ارتباطى با پرونـده1 ما
دارند. تنهـا نام شكوه فرهنگ و خـسرو گلسرخى را به عـنوان نو�سنده و شاعـر شن�ده و از
آنها چ�ــزهائى خــوانده بودم و همــ�ن را هم نوشـتـم. بعـد، آنها نـام �ك سـرى كــارمندان
تلو�ز�ون، نو�سندگـان و شاعران و افرادى كـه من بعضاً آنهـا را دورادور مىشناختم و �ا
آنكــه فــقط نامشــان را شن�ــده بودم و �ـا حـتـى كــسـانـى كـه هـ�چ اطالعى از وضــعــ�تشــان
نداشـتـم و نمىدانسـتم كــه چهكـارهاند را جلو�ـم رد�& كـردند تا اطالعــاتم را درباره1 آنها
بنو�سم. و من هم چون ضـمن ا�ن سـئوال و جـوابها در�افتـهبودم كـه هرگونه آشنائى كـه
�ـك نفــــر مـىدهم بـه پرسشهـاى تازهتـرى در بارهاو منـجــــر مىشـــــود، از ابرازنســـــبت به

آشنائى با تمام افرادى كه حتى مىشناختم ن�ز خوددارى كردم.
بازجــوئى مــجــدد تـا ســاعت نُه شب بهدرازا كــشــ�ــد. بعــد از آن هـمــه اضطراب و فــشــار
شكنجـه و بهت و غـافلگـ�ـرى، د�گر قـادر نبودم روى صـندلى بنشـ�نم و �كى دوبار تعـادلم
را از دست دادم و داشـتم بهزم�ن مىافـتادم. عـاقبت بازجـو كه �كى از همـان شكنجـهگران
توى ز�ر زمــ�ن بود از اتـاق خـارج شــد و من از پنجــره د�دم كــه به اتاق روبروئـى رفت و با
دادرس كـه در آنجـا بود صـحبـتى كـرد و برگـشت. امـا به اتاقى كـه من در آن بودم ن�ـامـد.
مدتى همـانطور در سكوتى كه طى آن قادر نبودم كـه حتى فكر كنم بىحركت نشـستم تا

�ك سرباز آمد و گفت:
«پا شو.»
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بلند شـدم. همراه با جـر�ان �افـتن خـون، رگ و عـضله پاها�ـم كه در آن مـدت سِـر شـده



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð≥‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
بودند بهشــدت درد گـرفت. ســرباز به من چشـمبند زد و دسـتم را گــرفت و به دنبــال خـود
كـشاند. با هر قـدمى كه بـرمىداشتم، به نظرم مىرسـ�ـد كه زخمها و جـراحت پاها�م روى
خـاك و كلوخ راه مـال�ـده مىشـود و سـر باز مىكند و خـون از آنها جـارى مىشـود و با هر
فـشارى، درد و سـوزشى جانكـاه تا باالى زانوها�م را به درد مىآورد. بـا هر زحمـتى بود تا
محـوطه1 سلولها را كه مـسافت كـمى هم نبود طى كـردم و عاقبت وارد مـحوطهاى شـدم كه
صــدا در آن مىپ�ــچـ�ــد. ســرباز چشمبندم را بـرداشت و من د�دم در راهروئى هـسـتم كــه
�ك ســـرى سلول در �ـك طرف آن قــرار دارد كـــه درهاىشـــان ســبـــز است. در�ـافــتم كـــه
احـتـمـاالً ا�نها با�د همـان «سـلولهاى سـبـز»ى باشـد كـه شـرح آنرا پ�ش از آن از كـرامت

دانش�ان كه مدتى زندانى بود شن�ده بودم.
وقتى سرباز مـرا به درون سلول فرستاد و درِ آهنى و سنگ�ن سلـول را پشت سرم با سر
و صدا بست، فضا چنان خفه شد و نفسم چنان گرفت كه احساس كردم در آن سلولِ تنگ

خواهم مرد.
سلولم فضائى تنگ و كوچك و ديوارهاى صاف داشت كه ه�چ در و پنجره و روزنى در
آن به چشم نـمىخـورد و احــسـاس بدى از زنـدانى بودن را به من منـتـقل مىكــرد. در واقع
آنجـا �ك مـقـبـره بود تا �ك سلول. و تنهـا روزن آن، سـوراخ چهـارگـوشى در باالى در بود
كــه از پشت تورى ضــخـ�ــمش نور زرد و ضــعـ�& �ك المـپ به درون مىتاب�ــد. تنهــا امكان
رسـ�دن هوا ن�ـز همان سـوراخ بود. و من، در آن لحظه كـه هنوز نه مىدانسـتم زندان �عنى
چه و نه مىدانسـتم انـفرادى چـه مـعنائى دارد، با حـال نزارى كـه داشـتم، از قـرارگـرفـتن در

آن سلول خفه وحشت كردهبودم.
با احــــتـــ�ــــاط هرچه تـمـــامتـر نشـــســــتم و به پـاهاى ورم كــــرده، خـــونهاى خــــشكـ�ـــده و
جـــراحتها�م كـــه در طول راه گِـلى و كــثـــ�& شـــده بود خـــ�ــره شـــدم. پاهـا�م به شـــدت تا
استخـوان درد مىكرد و چنان حال سنگ�ن و كوفـتهاى داشتم كه حتـى قادر نبودم گِلهاى
روى آن را پاك كنم. دراز شـدم و پتوى كـث�& و شق و رقى را كـه آنجا بود رو�م كـش�ـدم.
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حس مىكـــردم كــه ابعــاد در و د�وار و روزنـه1 هواگــ�ــر و ز�لو و پـتــو و تصــو�رهـائى كــه در
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چشـمم مىگـذرد كج و كـوله و ناپا�دارند. در دو روز گـذشتـه براى اول�ن بـار فرصت �افـتـه
بودم كـه بـه آنچه كـه بر سـر من و بـچـههاى گـروه آمـده بـود ب�ند�شم و در بُهــتى ناشى از
درد و گـ�ـجى و خـستگـىِ مفـرط، به خـوابى كـه دلم مىخـواست سـالها به درازا بكشـد فـرو

غلطم.
صـبـح روز بعـد، همــ�نكـه چشـم گـشـودم، از در�ـافت ا�نكـه در زندان هـسـتم احــسـاس
تـلخـى به مـن دسـت داد. ســــــرم درد مىكــــــرد. صــــــورتـم پـر از برآمــــــدگـى و ورم بود. مـچ
دستها�م به خـاطـر بسـتـه شـدن به مـ�لههاى تخت شكـنجـه كـبـود شـده و مىسـوخت، و از
ز�ر ناخنِ پاها�م نـ�ز خـونابه1 كـمـرنگى به روى باند آمـده و خشك شـده بود. همـ�نكـه باند
روى زخم انگشـتـانم را با انگشت گـرفـتم و با احـتـ�اط كـشـ�ـدم، زخم ز�ر آن چنان سـوخت
كـه باند را ول كـردم و به د�وار تك�ـه دادم و فـهـمـ�ـدم كـه خـون ز�ر ناخنها�م جـارى شـده

است.
احـساس مىكـردم كـه واقعـ�ت زندان بسـ�ـار سنگ�نتر از آنچ�ـزى ست كـه قبـالً به آن
فكر مىكردم. البته روزهاى بعد ا�ن حـالت از ب�ن رفت و من وقتى از خواب برمىخاستم،
د�گر مـاننـد روز اول از بودن در زندان جـا نمىخـوردم؛ ولى آن روز صـبح، در لـحظه1 ب�ـدار
شـدن و درست در همـان لحـظه، تلخىِ جـانكـاهى را حس مىكــردم كـه مـدتى مـرا در �ك
سكـوت سنگـ�ن فـــروبرد. بـعـــد، با دسـتزدن به زخمهـا�م، چنـد�ن بار آب دهانـم را فـــرو
دادم و به همراه آن، واقـعـ�ت را هم در دلم جـاگز�ن كـردم و به خـودم قـبوالنـدم كه آنجـا

زندان است و بههرحال من در آن هستم.
در طول آن شب، خـوابى د�ده بودم كـه در آن مـوقـعـ�ـت، د�دن آن خـ�لى عـجـ�ب بود. 

خـواب د�ده بودم كــه سـالم و سـرِ حـال در كنار دخـتــر ز�بـائى هسـتم كـه مــ�نو نام داشت و
�كـى از دانشــــجــــو�ان مــــدرســــه1 مــــا بود. مـن مـــ�ـنو را خــــ�لـى دوست داشــــتم. ولـى هرگــــز
دلبسـتگـىام را به او ب�ـان نكرده بودم. امــا آنشب، مـ�نو آمـد و مـرا در آغــوش گـرم خـود
گـرفت. در خــواب، ضـمن سـالمـت كـامل، ب�ـمــار هم بودم و مـ�نـو تمـام مـدت مــواظبم بود. و
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جالب است كه سـالها بعد، زمانى كه از دست دژخ�ـمان جمهورى اسالمى گـر�خته بودم و
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در اروپا به سرمـىبردم، �ك شب در پار�س به طور غافلگـ�ركنندهاى، م�ـنو را بعد از ١٧
سال د�دم و فرصت پ�ش آمد كـه از خواب آن شب برا�ش حرف بزنم، و او هم بگو�د كه
مرا در آن زمـان دوست مىداشته است، و من از شن�ـدن ا�ن حرف احسـاس كنم كه د�گر

عاشق او ن�ستم.
ا�ن احساس عج�ب در اروپا، به عج�ـبى همان احساسى بود كه آن روز صبح بعد از آن
خـواب در سلول زندان داشـتم. بعـدها فكر مىكـردم كـه ا�ن خـواب، نوعى پناهجـوئى بوده
است كـــــه مــــرا واداشــــتـــــه كــــه در آن شبِ بـىدفــــاعـى و درد، به امـنتر�ن مـكانـى كــــه در
ناخودآگاهم مىشناخـتم، �عنى به عشق پناه ببرم و صبح با ن�روى تازهاى برخـ�زم. و واقعاً
هم هـمــ�نطـور بود. ز�را مـن كــه شـبِ قــبل از آن احـــســـاس كـــرده بودم كــه در آن سـلول
خــواهم مـرد، صــبح روز بعـد زنـده بودم و علىرغم تلـخى جـانكــاهى كـه از آن �اد كــردم،
�افتم كه مىتوانم آن دردها و شكنجـهها را پشت سر بگذارم و مقاومت كنم و زندهدرمى

بمانم.
آنچه من از زندان شنـ�ـده بودم، مـسـائل ابتـدائى و گنگى بود كــه تصـوراتى غـ�ـرواقـعى
راجع به ا�ـن مكان در من پـد�د آورده بود. آن سلولهـاى ســبــز، در ب�ـــرون از زندان و در
آن لحظه كه در درونش بودم مـفاه�م مـتفاوت و كامـالً گوناگونى بـرا�م داشت. شن�دههاى
من ب�ــشـتــر اطالعــات كلى و شـعــارگـونـهاى بود كـه هرگــز بهدرد كــسى كـه در آن شــرا�ط
دشـوار قرار مـىگرفت نمـىخُورد و نمىتـوانست كمك كـند تا او از پس بازىهاى روانى و

شكنجههاى بدنى برآ�د.
سـاواك چنان بازىهاى روانى و جـسـمى مهـلكى با زندانى به پ�ش مىبرد كـه من وقـتى
با آن روبرو شـدم تازه فـهـمـ�ـدم كـه چ�ـزى در ا�ن باره نمىدانـم و با�د روش مـقـابله با ا�ن
بازىها را كش& كنـم و بهكار بگ�رم. و اول�ن كـشفى كه در اوج آن لحـظههاى بىدفاعى و
ذلت، در ز�ر شكنجـه به آن رس�ـدم ا�ن بود كه اگر مـوقع شكنجـه اعتراض كنم مـوثر واقع
مىشـود. در اثر حــالت تعـرضىاى كـه روز قــبل در لحظه1 پرسش دربـاره1 ترور شـاه در ز�ر
شكنجــه به خــود گـرفــتـه بودم، در�افــتم كـه ســاواك مـواظـب است كـه شكـنجـه را به جــائى

∂μ
نرسـاند كـه زنـدانى حـالت تعـرضى به خــود بگ�ـرد. ز�را از آن پس د�گر هـر چقـدر هم كـه
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شــدت ضــربـهها افــزا�ش �ابـد، درد د�گر قــادر نخــواهـد بود كــه روحــ�ــه زنـدانى را در هم

بشكند.
ا�ن درس كــوچك ســبب شـده بود كــه آن روز صــبح د�گر چنـدان وحـشــتى از شكنجــه1
مـجـدد نداشـتــه باشم. به همـ�ن خـاطـر، درد بدنى و شكنجـهاى كـه د�ده بـودم د�گر چندان
بـرا�م مـطرح نـبـــــود. حــــــتى وقــــــتـى دست بـه ســـــر و رو�ـم زدم و د�دم كــــــه تمــــــامـــــاً پـر از
برآمــدگـىهاى دردناك و ورم كــردهاى ست كــه چـ�ــزى جــز اثرات ضــربههاى كــابـلى كــه
دادرس به سر و رو�م مىنواخـت نبود، باز روح�ـهام خوب بود. ولى از ا�ن كه نـمىدانستم
كــه اصـوالً چه اتـفـاقى افــتــاده و مـا چـگونه و چرا دســتگ�ــر شـدها�ـم به شـدت در فـكر بودم.
همچن�ن تـحـمل تنهـائى برا�م خـ�لـى سـخت بود. ز�را زندان فـقط به شكنـجـه جـسـمى خـتم
نمىشود. جـدا از شكنجه جـسمى، مـسئله1 سنگ�نِ د�گر، تـنهائى در سلول انفـرادى ست كه
گاهى حتى كشنده به نظر مىرس�ـد. ه�چ وس�لهاى در سلول وجود نداشت كه بتوان با آن
ســرگــرم شــد. تـنهــا وســائل مـــوجــود عــبــارت بود از �ـك ل�ــوان و �ك قــاشق و �ـك كــاســه1
پالسـت�ك و �ك پتـو و �ك ز�لو. دورادورم را ن�ـز چهار د�وار گـچى و بدون تاقـچه و صـاف

مىپوشاند و در سبز رنگ آهنى تصور هرگونه رابطه1 را با ب�رون قطع مىكرد.
روى در، سـوراخ كـوچكى به شكل دا�ـره وجـود داشت كـه ورقـه1 گِـردى از آهن به رنگ
ســبــز بر باالى آن پ�چ شــده بود كــه فــقط از بـ�ـرون امـكان حــركت دادنش وجــود داشت و
نگـهـــبـــان مىتـوانست بـدون باز كـــردن در، بـا كنار زدن ا�ـن درپوش رفـــتـــار زنـدانى را در

سلول، بدون آنكه خود زندانى متوجه شود مورد نظارت قرار دهد.
آن روز صـبح، پس از رفتن به دست شـوئى و خوردن چـاى و نانى كه به عنوان صـبحـانه
دادند، به د�ـوار تك�ــه دادم و فكـر كــردم كــه به ه�چ وجــه نـمىتوانم بـا وســائل مــوجــودِ در
سلول خــودم را ســرگــرم كنم و از شــدت عـذاب ا�ـن تنهــائى و بىخــبــرى بكاهم. از همــان
لحظههاى اول در�افـته بودم كـه سركـردن در ا�ن تنهـائى كه انسـان ه�چ كارى براى انجـام
دادن در آن ندارد حـتى از خـود شكنـجـه سـهـمگ�نتر است. مـعلوم نـبـود تا كى با�د در آن

سلول بمانم. تصور ا�نكه ا�ن مدت بخواهد طوالنى باشد سبب �أسم مىشد.
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¥ g�Ð
Èd}~²Ýœ XKŽ

اسـاسىتر�ـن پرسش ا�ن بود كـه، مــا به چه دل�ل و چگونه دســتگ�ـر شـدها�ـم؟ من اصـالً
اعضـاى گروه پشـت�ـبانى و چگونهگى روابط ب�ن آنهـا و ته�ه اسلـحه را نمىدانسـتم و آگاه
نبودم كـه افرادى كه روز گـذشتـه نامشان را در اتاق بازجوئى به من گـفتـهاند چه نقشى در
گروه و در رابطه با دستگ�رى ما به عهده داشتهاند. تـنها رابط من با گروه پشت�بانى، ط�فور
بطحــائى بود. در واقـع پس از آنكــه من با رضــا عـالمــهزاده به دنـبـال اسـلحــه گـشــتــ�م و از
دسـتـ�ابى به آن مـأ�وس شـد�م، من به ط�ـفـور رجـوع كردم كـه او با توجـه به ارتبـاطى كـه با
�ك گـــروه ســــ�ـــاسى داشت بـراىمـــان اسلحـــه تـهـــ�ـــه كند. الـبـــتـــه پ�ـش از آن، من و رضـــا
عـالمــهزاده به اندازه كـافى تالش خــود را كـرده بود�م كــه بدون ارتبـاط با د�گران، اسـلحـه1
الزم را بدست آور�م. به همـ�ن دل�ل هم طرحى ر�خـتـ�م تا با حـمله به �ك پاسـبان، اسلحـه1
او را مـصادره كن�م. پس از چند بار گـفتگو در ا�ـن باره، و بررسى چگونهگى عمل�ـاتِ الزم،
به ا�ن نتـ�جه رسـ�د�م كـه خطر ا�ن كار ب�ش از شانـس موفقـ�ت در آن است. احتـمال ز�اد
داشت كه ما طى عمل�اتِ مصادره1 اسلحه دستگ�ر شو�م و طرحمان لو برود. البته، فكر ا�ن
را هم كـرد�م كـه �ك مـحـمـل و نوعى توجـ�ـه عـمل�ـاتى براى مـصـادره1 اسـلحـه از ا�ن طر�ق،
پ�ـدا كـن�م تا اگـر دســتگ�ـر شــد�م بتـوان�ـم به توجـ�ــه آن، طرح اصلى را از خطر افــشـاء و لو
رفــتن نجــات ده�م. ولى مــسـئـله ا�نجــا بود كـه بـا دسـتگـ�ـرشــدن مــا، به هر صــورت د�گر
طرحمان قابل اجرا نبود. عالوه برا�ن، ما به چند اسلحـه احت�اج داشت�م. و حتى اگر �ك بار
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در عـمل�ـات مـصـادره1 اسلحـه مـوفق مىشـد�م، امكان داشت كـه در عـمل�ـات بعـدى براى به
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دست آوردن بقـــ�ــه1 اسـلحــههـاى الزم دســتگـ�ــر شـــو�م. از ا�ن رو از قـــ�ــد چنـ�ن نقـــشــهاى
گذشت�م و در پى آن برآمد�م كه راه د�گرى پ�دا كن�م. �ك بار هم من پ�شنهاد كردم كه
به كردستـان برو�م كه شا�د بتوان�م �ك قاچاقـچى اسلحه پ�دا كن�م و آنچه را الزم دار�م
از او بخـر�م. ولى مـا تا آن زمان هرگـز به كـردستـان نرفـتـه بود�م و نمىدانسـت�م كـه از چه
راهى با�ـد �ك قــاچاقچى اسلـحــه را �افت. اگــر بدون ه�ـچ آشنائى و مطـالعــهاى به آنجــا
مىرفـت�م، چه بسـا به تور �كى از آدمفروشـانى مىخورد�م كـه صاف دست مـا را در دست
ســاواك مىگـذاشـت. بنابرا�ن ا�ن راه بـ�ش از شـ�ــوه قــبلى احـتــمــال خطر و لو رفــتن را در

برداشت.
من و عــالمـهزاده مــدتى روى مــوضـوع فـكر كـرد�ـم تا شـا�ـد �ك راه مطمــئن د�گر پ�ــدا
كن�م. عـاقبت �ك روز عـالمهزاده اعـالم كرد كـه مىتواند اسلحـه1 �كى از خو�شـاوندانش را
كـه مــامـور ســاواك  بود و در �كى از شــهـرهـاى مـازندران زندگى مـىكـرد بلنـد كند. من از
وجـود چن�ـن امكانى خـوشـحـال شــدم. ز�را بدون ا�نكـه مـا مــجـبـور باشـ�م كــسى را بزن�م،
مىتوانسـت�م با بلند كـردن اسلحه1 ا�ن سـاواكى كه خطر چندانى هم دربر نداشـت �ك قدم
بزرگ به مقـصود خود نزد�ـك شو�م. البتـه با ا�نكه ما به ب�ش از �ك اسـلحه ن�از داشـت�م،
ولى بـاز �افـــتن تـنهـــا �ك اسـلحـــه هم غنـ�ـــمت بود و چـه بســـا به كـــمـك آن مىتوانـســـتـــ�م
اسلحـههاى الزم د�گر را هم گ�ـر ب�اور�م. قـرار شد رضـا روى موضـوع كار كند و اطـالعات
الزم را به دسـت آورد تا �كبارِ د�ـگر مــســـئله را بـهطور جـــدى بررسى كنـ�م و اگــر امـكان

عملى شدن داشت اجرا�ش كن�م.
بعد از �ك هفـته، رضا آمـد و اظهار داشت كه ا�ن كـار ن�ز خطرات ز�ادى را در بر دارد.
ز�را براى ا�ـنكـه او بتــواند از مــحل اسلـحـه آن ســاواكى آگــاه شــود الزم است با او تمــاس
بگـ�ــرد. و ا�ن تـمــاس، بعـــد از ســالهـا بىخـــبــرى آنها از هـم، مىتواند بـعــد از گم شـــدن
اسلحــه، ذهن سـاواك را مـتــوجـه حـضـور رضــا عـالمـهزاده در ا�ن مــوضـوع سـازد و احـتــمـال
دستگ�رى و لو رفتن ما را فراهـم آورد. حتى با هم بررسى كرد�م كه بب�ن�م آ�ا امكان ا�ن
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موجـود است كه بدون آفتـابى شدن رضـا و تماس غ�ـرمستـق�م او با آن سـاواكى، بتوان�م از
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مـحل اسلحـه1 او آگـاه شـو�م و با ترفندى آن را به دست آور�م، كـه در ا�ن مـورد ن�ـز مـوفق
نشـد�م. عاقـبت بعد از مـدتى به ا�ن نت�ـجه رسـ�ـد�م كه در آن لحظه امكان تهـ�ه اسلحـه را
ندار�م. و بـه ا�ن ترت�ب، مــدتى مــاجــرا را بـه همــان شكل رها كــرد�م تـا بررسى ب�ــشــتــرى

بكن�م.
در مدتى كـه از آغاز ا�ن طرح گـذشته بود من خـ�لى روى موضـوع فكر كرده بودم. و از
آنجا كه نت�جه1 تالشهاى ما تقـر�باً به بن بست رس�ده بود و اصوالً چون فكر مىكردم كه
مـا آدمهاى با تجـربهاى در امـور چر�كـى ن�ـسـتـ�م، اجـراى ا�ن طرح با ن�ـروى اندكى كـه مـا
داشـتـ�م، �عنى با �ك ن�ـروى دو نفـره و بدون حـمـا�ت كـسان د�ـگر و پشـت�ـبـانى �ك گـروه
مـقـتـدر ســ�ـاسى احـتـمـال پ�ـروزى انـدكى دارد، تقـر�بـاً از ادامـه كـار دلســرد شـده بودم. مـا
هرگز قصد نداشت�م كه به �ك ترور كور دست بزن�م. ما فقط مىخواست�م با زور در مقابل
اِعمـال زور، امكان آزادى زندان�ـان س�ـاسى را بدون آنكه خـونى در ا�ن م�ـان ر�ختـه شود
فراهم آور�م. البـته ممكن بـود ضمن ا�ن عمل�ـات خونى ر�ختـه شود و حتى خـود ما كشـته
شو�م. ولى اگـر ما به نت�ـجه كار مطمئـن مىشد�م، د�گر ا�ن احتـماالت نمىتوانست جلوى

ما را بگ�رد.
ولى در آن لحظه كـه براى تهـ�ـه1 اسلحـه تقـر�بـاً به بنبست رسـ�ـده بود�م، واهمـه1 بسـ�ـار
داشـتم كــه ا�ن طرح را به همـان صــورت اجـرا نشـده رها كنـ�م. از ا�ن مىترسـ�ــدم كـه ا�ن
مـوضوع به نوعى -نـمىدانستم چگـونه- جائى درز كند و مـا را در خطر قـرار دهد. در واقع
بار سنگـ�ن روانىاى كـه اقـدام براى اجــرا و حـتى فكر كــردن به ا�ن طرح سـ�ـاسـى براى مـا
بهوجود آورده بود، خودبهخود ما را دچار نوعى احساس عدم امن�ت مىساخت. ا�ن طرح
از نظر امن�تى آنقدر سنگ�ن بود كه در صورت اجرا نشدن هم مىتوانست ما را تمام عمر

در وحشت لو رفتن قراردهد.
با ا�ن حال در مـدتى كه قـرار بود راه د�گرى پ�دا كن�م، بارها به خـودم گفـتم كه بروم و
احساسم را با رضا عالمهزاده در م�ـان بگذارم و بخواهم كه از اجراى طرح منصرف شو�م.
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اما غـرورم مانع از چن�ن مراجـعهاى بود. حتى �كبـار موقع�ـتى پ�ش آمد كـه بتوانم به �ك
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مأمور�ت خارج از كشور بروم و به ا�ن ترت�ب از مـسئول�ت اجراى طرح ب�رون ب�ا�م؛ ولى،
آن را ن�ز مورد استـفاده قرار ندادم. ا�ن مامور�ت مربوط به �ك برنامـه1 كوهنوردى بود كه
فـ�ـلمبردار مىخـواسـت. در و�تـر�ن آگــهىهاى رسـتــوران جـام جم در مــحـوطه1 تـلو�ز�ون،
�ادداشـت گـــروه بـرنامــــهســــازى ورزشِ تلو�ـز�ون را د�ـدم كـــه بـه دنبــــال �ك فــــ�لـمبردار
مىگشـت كه حاضـر باشد از سـفر �ك گـروه كوهنورد به قله1 اورست فـ�لمبردارى كند. من
به كوهنوردى عالقه داشـتم و خودمان در مدرسه1 س�نما گروهى داشـت�م كه مرتب با هم به
كوهنوردى مىرفت�م. ا�ن گـروه فقط مخصوص كوهنوردى نبود، و مـا در مسائل د�گر مثل
فـ�لمسـازى و فعـال�تهاى عـام دانشـجوئى نـ�ز با هم همـكارى داشتـ�م و در ضـمن روزهاى
تعط�ل و �ا بـههنگام تعط�ـالت دانشـجـوئى به مـسـافـرت و كـوهنوردى هم مىرفـتـ�م. عظ�م
جــوانروح، همــان فــ�لمبردارى كــه در مــشـهــد در خــانهاش دســتگ�ــر شــدم و بَروبچــههاى
د�گرى مـثل، حسـ�ن جـعفـر�ان، رضا جـاللى، فـرهاد صبـا، فرخ مـجـ�دى، و كـرامت دانش�ـان
(براى مـدتى كوتـاه) از جمله افـراد گـروه كوهنوردى مـا بودند. بههمـ�ن دل�ل فكر كـردم بد
ن�سـت به همراه ا�ن گروه كـه موعـد حركتشـان اواخر شـهر�ور همان سـال بود به اورست
بروم و از آن جا هم عـازم اروپا شوم و به ا�ن وس�له عـمالً اجراى طرح را منتـفى سازم. ولى
ا�نها فقط فكرهائى بود كه وجدان من مـانع از تأمل طوالنى روىشان مىشد. بنابرا�ن در
پى راه تازهاى براى تهـ�ه اسلحه برآمـدم و براى ا�ن كار، دو راه ب�ـشتر پ�ش پـا�م نبود؛ �ا،
مراجعـه به كرامت دانش�ـان و �ا مراجعه به ط�ـفور بطحائى. من مطمئن بودم كـه كرامت در
آن زمــان با �ك گــروه ســ�ــاسى مــشـغــول فــعــال�ت است. كــرامت بعــد از �ك ســال كــه در
مـدرسـه1 سـ�ـنمـا به همـراه مـا درس خــواند، ادامـه1 كـار را در آنجـا ب�ـهــوده د�د و از مـدرسـه
ب�ـــرون آمــد. مـــا در آن �ك ســال بارهـا با هم درباره1 ا�ـنكــه كـــدام شكل مــبـــارزاتى تاثـ�ــر
ب�ــشــتـرى بـر تودههاى مــردم دارد و درستتر است گــفــتگو كــرده بود�م. در بـ�ـشــتــر ا�ن
گفتگوها �وس& آل�ارى كه �كى از رفقاى همـ�شگى كرامت بود ن�ز حضور داشت. كرامت
در آن شرا�ط شد�داً تحت تاث�ر صمد بهرنگى بود، و اعـتقاد داشت كه ف�لمسازى، با توجه
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به سـانسور و كـنترل همـهجـانبه بر راد�ـو تلو�ز�ون بىفـا�ده است و با�د مانـند صمـد به دل
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روستـاها رفت و به بچههاى مردم درس داد. بههمـ�ن دل�ل، او به درسهاى مدرسه سـ�نما
بىتوجـهى مىكـرد و به ندرت به مـدرسـه مىآمد و حـتى در امـتـحانات نـ�ز شـركت مـرتبى
نداشت. آخــر ســال هم �ك فــ�لم آشـكارا ســ�ـاسـى سـاخـت كـه عــمــالً مــوجب اخــراجش از
مـدرسـه شد. البـتـه او ظاهراً نمـرات كـافى براى قـبول شـدن در سـال اول را بهدست ن�ـاورد؛
ولى، هركس كـه با مدرسـه1 ما، دانشـجو�ـان آنجا و روحـ�ه، توان ذهنى و هوش و تمـا�الت
سـ�اسى كـرامت آشنائى داشـت مىتوانست بهراحـتى بفهـمـد كـه قبـول شـدن در امتـحـانات
براى او كــار سـادهاى بود. بـه و�ژه، از آنجـا كــه مـدرســه1 مـا مــانند د�گـر مـدارس عــالى، به
هدف �ك ســ�ــاست كـلىِ آمــوزشى بهوجــود ن�ــامــده؛ بلكه، بـه خــاطرِ تامــ�ن پرسنـلِ فنى و
حـــرفـــهاى براى گـــســـتـــرش شــبـكه1 تلـو�ز�ونى كـــه بـهتازگى در ا�ران تـأســـ�س شـــده بود،
امـتحـانات درسهاى شفـاهى از آن اهم�ـتى برخـوردار نبود كـه كارهاى عـملى ما در زمـ�نه1
ف�لمسـازى داشت. و چون ف�لم كـرامت نسبت به بسـ�ارى از فـ�لمهاى موجود از نـظر كمى
و كــ�ــفى داراى ارزش بـ�ــشــتــرى بود، اخــراج او از مــدرســه1 ســـ�نمــا عــمــالً راهحلـى بود كــه
مــســئـولـ�ن مــربوطه در مــقــابل �ك فــ�لمســاز آشكارا ســ�ــاسى، و كـم كـردن شــر او از ســر
تشك�الت بى در و پ�كر تلو�ز�ون �افته بودند. رضـا قطبى، با ا�نكه به نظر من شخصاً آدم
دمكـرات و نجـــ�ـــبى بـود، ولى مـــامـــور�ت اداره1 ســـازمـــانـى را بهعـــهـــده داشت كـــه �ـكى از
پراهمـ�تتـر�ن نهـادهاى كـشـور به شــمـار مىآمـد. بنابرا�ن چـارهاى نداشت كـه در اجـراى
سـ�ــاستهائى بكـوشـد كـه حــداقل با توجــه بهنرمش او، ادامـه1 بـىدردسـر كـارِ تـلو�ز�ون را
فـراهم كند. او در برخـورد با اول�ـن نشـر�ه1 دانشـجـوئى كـه از جـانب مـا، و در واقع، از طرف
رضا عـالمهزاده، من، حسـ�ن جعفـر�ان، كرامت دانش�ـان، پدرام اكبـرى و �كىدو نفر د�گر
(نام آنها را فرامـوش كردهام) در سـال اول فعال�ـتمان در آن مدرسـه مىخواست انتـشار
�ابد، همـ�ن س�اسـت را انتخاب كـرد. قطبى كه خـود سالها در خـارج كشـور تحصـ�ل كرده
بود و با چند و چون چن�ن نـشر�ههائى آشنائى و بهنـقش سازمـانگر آن آگـاهى داشت، از
طر�ق گـ�تى حك�ـمى، مد�ر مـدرسه1 مـا پ�غـام داد كه با انتـشار ا�ن نشـر�ه مخـال& است و از
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كــار مــا جلـوگــ�ــرى خــواهد كــرد. او بـه ا�ن ترت�ب جـلوى كــار مــا را كــه در ا�ـنگــونه امــور
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تجـربـهاى نداشـتـ�م و بـه دل�ل مـحـدود بـودن تعـداد دانشـجــو�ان مـدرسـه و در اقـل�ت بودن
دانشـجــو�ان فـعـال و نداشــتن ه�چگـونه تجــربه1 مـبـارزاتى فـكر نمىكـرد�م كــه بدون چن�ن
اجـازههائى هم مىشـود نشـر�ه1 دانشـجـوئى را منتـشـر كرد و از سـوى سـاواك هم دسـتگ�ـر
نشـد گـرفت. او ظاهراً عل�ـه مـا اقدام تندى انـجام نداد، و شـا�د فكر مىكـرد با جلوگـ�ـرى از
انتـشار آن نشـر�ه، هم خـود و هم سازمـان تلو�ز�ون را از خطر اعـتـراضهاى دانشجـوئى و
تالطم در مـحــ�ط كـار نجـات داده و هم مــا را به راه مـعـقـول كــارمندى و ترفـ�ـعـات حــقـوقى
�افت كـه با ا�ن كار ما را از هرگونه تاث�ـرگذارى بر روندمتقـاعد كرده است. ولى او درنمى
حركـتهائى كه در پ�ش دار�م مـحروم مىكند و سـبب رشد گـرا�شاتى در مـا مىشـود كه
ناچار شـو�م در مـقـابل زور، فـقط زور بهكـار بـبـر�م. البـتـه گـ�ـتى حك�ـمى، مـد�ر مـدرسـه مـا،
شخـصاً زن مـهربانى بود كـه در طول مد�ر�ت كوتاهش در آن مـدرسه براى مـا منشاء خـ�ر
بود و حــــتى �ك بـار مـــرا از خطر �ـك دســـتگـ�ـــرى توسط ســــاواك نجـــات داد و بـســـ�ـــارى
�ارىهاى د�گر كرد و در مقابل كرامت هم، پس از تصم�م ه�ئت استادان مدرسه مبنى بر
اخـــراج او، بـه كـــمـكش آمـــد و بـا امكانـات و روابطـى كـــه داشت بـراى او شـــغل مــــعلـمى در
مسجدسل�ـمان را دست و پا كرد. كرامت هم كه چن�ن موقع�ـتى را در آسمانها مىجست
و در زمـ�ن �افــتـه بود، فـوراً عــازم مـسـجـد سلـ�ـمـان شـد و در ادامــه1 نقش صـمـد بهــرنگى به
كـوشــشى دلخـواه و خـسـتـگىناپذ�ر پرداخت. دانشــ�ـان اصـوالً آدم با شــخـصـ�ت و بســ�ـار
مــؤثرى در اطرافــ�ــانش بـود. زمــانى كــه او در مــدرسـه1 مــا درس مـىخــواند، چنان رفــتــار و
سكناتى داشت كه مثالً همه براىشان مهم بود كـه او هم مانند بق�ه بهحرف �ك استاد و �ا
خـوشمـزهگى �ك دانشـجـو بخندد. بدون اسـتـثـناء همـه براى او احـتـرامى ب�ش از حـدِ �ك
دانشــجــوى همرد�& خــود قـائـل بودند و او را بســ�ــار باشـخــصــ�تتر و با ســوادتر از بـقـ�ــه
مىد�دند. كرامت اصـالً آدم خشكى نبود. در جنگى كـه در آنزمان ب�ن ما به عنوان جبـهه1
«هنر مـتعـهـد»ىها، و با د�گران به عنوان جـبهـه «هنر براى هنر»ىها وجـود داشت و او هم
جـزو جـبـهه مـا به شـمـار مىآمـد، من بارها د�ده بودم كـه برخـوردش در ا�ن زمـ�نه فـارغ از
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هرگــونه خـشكانـد�شى و حـركـتهاى قـالبى سـت. براى نمـونـه در برخـورد با «مــرگ �ك
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قصه» كه ف�لمى از نص�ب نص�بى بود و به برخى از مـسائل اجتماعى با د�دى سوررئال�ستى
اشـاره داشـت، بر خـالف من و چنـد تن از د�گر بچــهها از فـ�لم اســتـقــبـال كــرد و به نصـ�ــبى

خوشآمد بس�ارى گفت.
من و كرامت، همد�گر را خـ�لى زود در مح�ط مـدرسه �افتـه و مورد اعتمـاد متقـابل قرار
داده بود�م. هر دو گرا�شـات س�اسى نسبتـاً مشابهى داشتـ�م و در خ�لى از بحثها همنظر
مىشد�م. اصـوالً در آن موقع�ت، ضـمن ا�نكه ساواك بر تمـامى جو س�اسى مـوجود سلطه
داشت و وحشت از خود را به شكل مؤثرى در جامـعه گسترش داده بود؛ ولى، جوانان و به
�ـافـــــتـند و بـا هم اُخـتو�ـژه دانشــــــجـــــو�ـانِ همدل و هـمرأى به ســــــرعت �ـكد�گـر را مى
مىشدند. ما هم در مـدرسه1 خودمان به سرعت در�افتـه بود�م كه كى، چگونه فكر مىكند
و با چه كس مىشـود از چه مسائلى حـرف زد و چه كسـانى ظرف�ت تغـ��ـر دارند و مىشود
روىشـان كار كـرد و بهمـبـارزات و �ا حـداقل به همدلىهاى سـ�اسـى كشـ�ـدشـان. در م�ـان
همـ�ـن كنكاشها و جــسـتـجــوها بود كـه مــا؛ من، رضـاعـالمــهزاده، ط�ـفــور بطحـائى، كــرامت
دانش�ان، مـهش�د روحانى، پدرام اكبـرى، من�ژه1 عراقىزاده، داود �وسف�ـان، حس�ن زندباف
و �كى دوتـاى د�گر، همد�ـگر را �افـــتــه و به شكـلهاى مــخـــتل& با هـم روابطى مــجـــزا و �ا
جـمعى برقـرار كرده بـود�م. البتـه دا�ره1 روابط دوسـتانه1 مـا در مدرسـه بسـ�ار گـستـردهتر از
ا�ن بود، ولى همـه1 ا�ن روابط به گرا�شـات و همدلىهاى مـشتـركِ س�ـاسى و �ا فعـال�ت در
ا�ن زمــ�نه خـتـم نمىشـد. مــا با برخى از بچــهها فــ�لم مىســاخـتــ�م، با برخى به كــوهنوردى
مىرفــتــ�ـم، و با برخى د�ـگر روابطى در سطـح رفت و آمــدهاى دوســتــانـه و عــرقخــورى و
گـشت گـذار داشـتـ�م. شـانسى كـه مـا داشـتـ�م ا�ن بود كـه تـقـر�بـاً تمـام كـاركنان و مـد�ر�ت
مـدرسـه1 مـا را آدمهاى روشنفكر و بعـضـاً چپ تشك�ل مىدادند و خـ�ـال مـا از جـهت آنها
راحت بود. بهجز گـ�تى حك�مى كـه البته من هرگـز گرا�شات سـ�اسى او را درن�افـتم و فقط
رفـتــار انسـانى و دلســوزى مـادرانه1 او را مـتــوجـه خـودمــان مىد�دم، كـســانى مـثل مــرتضى
رضـوان (نو�ـسنده1 «قـصـه1 بـاغ مـر�م») به عنوان مــد�ر دروس مـدرســه، على مـراد فـدائـىن�ـا
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(نو�سنده1 «حكا�ت ه�جدهم ارد�بهشت ١٣٢٥»)، شـه�ن وفائى، و د�گرانى كه نامشان را
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فـرامـوش كـردهام در مـدرسـه1 مـا كـار مىكـردند و در مـ�ـان اســتـادان مـا هم آدمهائى مـثل،
فـر�دون رهنمـا (اسـتـاد ز�بـائى شناسى فـ�لم)، آربـى اوانسـ�ان (اسـتـاد تار�ـخ تئـاتر و تحل�ل
ف�لم)، هژ�ر دار�وش (اسـتاد كارگردانى)، دكـتر هوشنگ كاووسى (اسـتاد سنار�ونو�سى)،
دكـتــر مـحـجـوب اســتـاد ادب�ـات فــارسى، دكـتـر احــمـد اشـرف (برادر حــمـ�ـد اشـرف، اســتـاد
جـامـعــهشناسى)، دكـتـر نادر افـشــار (اسـتـاد مـردم شناسـى)، دكـتـر باسـتـانى پـار�زى (اسـتـاد
تار�خ جــهــان)، دكــتــر منـظور (اســتــاد طراحى و تار�خ هـنر)، دكــتــر صــفــوت (اســتــاد تار�خ
مـوسـ�ـقـى)، دكـتـر مـحـمـد�ـون (اسـتـاد فـ�ـز�ك هنـدسى) مـهندس سـ�ـروس هـدا�ت (اسـتـاد
سـانس�ـتومـترى و البراتـوار)، و خ�لى هاى د�گر كـه سرشـان به تنشـان مىارز�د ن�ز وجـود
داشتند. طبـعاً در چن�ن مـح�طى، ما كـه �ك د�گر را �افتـه بود�م به شدت به هم دل بسـت�م
و به همكارىهائى دست زد�م. در همان �كسالى كه كـرامت با ما بود، و جنبش س�اهكل
ن�ـز آغــاز شـده بود، چنـدتن از مـا، با �ارى كــرامت كـه جـزوات و اعــالمـ�ـههـاى چر�كها را
براىمان مىآورد، دست به تكث�ر و بازنو�سى و پخش ا�ن جـزوهها و اعالم�هها مىزد�م.
مــــا بـا ترس و لرز در خــــانـه1 �كـى از بچــــههـا جــــمع مـىشــــد�م و در �ك اتـاق كــــه درش را
مىبسـت�م و با صـداى آهسـته در آن حـرف مىزد�م مىنشسـتـ�م و �كى از ما �ك جـزوه و
�ا اعالمـ�ه را د�كتـه مىكرد و بقـ�ه مىنوشـت�م. چن�ن كـارى در آن زمان به نظر مـا، �كى از
انقــالبىتر�ن، مــؤثرتـر�ن و در عـ�ـنحـال خطـرناكتر�ن فــعــال�تهاى ســ�ــاسى مــحـســوب
مىشـد كه به شـدت گرممـان مىكرد و بر شـدت همبستگىِمـان مىافزود. مـعمـوالً �وس&
آل�ـارى ن�ـز در چن�ن جـمعهائـى حضـور داشت و بـ�ش از د�گران در ا�ن زمـ�نه كـوشـا بود.
�وس& آل�ـارى كسى بود كـه بعدها وقـتى به همراه كرامت دانشـ�ان و چند نفـر د�گر براى
مــدت �ك سـال به زندان افــتـاد، دفــاعـ�ــه1 شكراللـه پاكنژاد را ر�زنو�سى كــرد و آن را در
�ك ورقـه1 پالستـ�ك فروبلعـ�د و بـا خودش از زندان ب�ـرون آورد. او بعداً ا�ن اعـالم�ـه را به
مــا هـم داد تا آن را دستنو�س كـن�م و مــا هـم ا�نكــار را كـــرد�م. در آن زمــان، دفــاعـــ�ــه1
شجاعانه1 شكرالله پاكنژاد تاث�رى طوفانى بر جو س�اسى و به و�ژه در م�ان دانشجو�ان از
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خــود گـذاشــتــه بود. بهطورىكــه بعــدها، شــاه در �كى از ســخنرانىها�ـش كـه از تلـو�ز�ون
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پخـش مىشــد بـا اشــاره به دفـــاعــ�ـــه1 پاكنژاد، غـــ�ض خـــود را از تاث�ـــرى كــه او در جنـبش
باقىگذاشتـه بود نشان داد. عصبان�ت شاه از ا�ن مـوضوع، و لحن طعن و شكا�تى كه تا آن
زمان در سخنرانىها�ش سابقه نداشت، نشـان مىداد كه رژ�م وى تا چه حد در مقابل ا�ن

گونه مبارزات آس�بپذ�ر است.
پس از رفـتن كرامت دانشـ�ان به مـسجـد سل�مـان، ارتباط من با او كم شـد. ولى برخى از
بچــهها رابـطه خــود را با او حــفظ كــردند. برخـى از مــا به او نامــه ن�ــز مىنـوشـتــ�ـم. از جــمله
حـس�ن جـعفـر�ان گـزارش مفـصلى از جر�ان اعـتـصاب اتوبوسرانى براى او نوشت و شـرح
داد كـه چگونه ما به اتفـاق در ا�ن اعـتصـاب و تظاهرات مـربوط به آن شركت كـردها�م و از

جمله هر كدام چند ش�شه1 اتوبوس شكستها�م.
اعـتصـاب اتوبسرانى، به دنبـال دوبرابر شـدن ناگهـانى قـ�مت بل�ـط اتوبوسهاى شهـرى
در تهـــران رخ داد. ا�ـن گـــرانىِ ناگـــهــــانى، ب�ش از هـمـــه، فـــشـــار بزرگـى بر پول تـوجـــ�ـــبىِ
دانشآمــــوزان و دانشـــجــــو�ان و بـودجـــه1 اقـــشــــار كم درآمــــد وارد مىآورد. بهطـورىكـــه
�ك مبارزه1 رودر روبخشهاى وس�عى از آنها را در ابتدا بهتحر�م اتوبوسها و سپس به
با رژ�م كـشـانـد. ابعـاد عظ�م جـمـعـ�ـت دانشـجـوئى و دانشآمـوزى در سطـح شـهـر تهـران و
ب�ـش از هرجـــا در خــ�ـــابان شـــاهرضـــا و در مـــحــدوده1 دانـشگاه گـــردمىآمـــد و با حـــملـه به
اتوبوسهاى شـركت واحد كـه مشـغول بهكـار و در حـال شدآمـد  بودند، و شكستن شـ�شـه1

آنها عمالً فعال�ت را در شهر فلج مىكردند.
طى چـند روز، تـعــــداد ز�ـادى از دانشــــجـــــو�ان و دانـشآمــــوزان دســــتـگ�ـــــر و �ا تـوسط
شل�كهاى پل�س زخـمى و روانه1 زندان و ب�ـمارسـتانها شـدند. هرچه بر تعداد زخـمىها و
دســتگ�ــرشــدگــان افــزوده مىشــد، تظاهرات و جنـبش اعــتـراضـى ن�ــز شـدت و گــســتــرش
�افـت. ما ن�ـز از دامنه1 تاث�ـر ا�ن مـبـارزات بركنار نبـود�م. مـدرسه1 مـا گـرچه درب�ـشـترى مى
مـحـوطه1 دانشگاه نبـود و بههمـ�ن دل�ل دامنه1 اعـتراضـى جنبش مسـتـقـ�ـماً به آن نمىرسـ�ـد،
ولى در پى تمـاسها و مشـاهدات عمـومى و روزمره1 با ا�ن جنبش، مـا ن�ز به شـركت در آن
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كشـ�ده شده و همراه د�گران بـه شكستن ش�ـشه اتوبوسها مىپرداختـ�م. مسـئله1 اساسى،
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بهخـصــوص از نظر مـا ا�ن بود كــه دسـتگاه دولت چنان بـا مـسـائل اجـتــمـاعى ب�گانـه بود كـه
هرگز فـشار وارده بر بودجـه ضع�& دانـشجو�ان و دانشآمـوزان و زحمتكـشان را در اثر
ا�ن گرانىِ ناگـهانى به حـساب نمىآورد و در ماه�ـتش نبود كـه اعتراض مـوجود را در�ابد.
در واقع، هر س�ـاست و حركت دولت، حتى اگـر بار كمرشكنى بر مـردم وارد مىكرد، و در
نتـ�جـه اعتـراضـات گسـتـردهاى را هم به دنبال خـود مىآورد؛ باز با�د پ�ش مىرفت و اجـرا
مىشــد. سـ�ــاست رژ�م در مــقـابـل هرنوع اعـتــراض عــمـومى، بـدون توجـه به واقــعــ�تهاى
اجــتــمــاعى، بـدون توجــه به شــرا�ط مــردم بـراى پذ�رش آن، و مــتــاثر از بـ�گانگـى دســتگاه
حكومتى با مردم، پافشارى و سركـوب بود و به هر نوع كوتاهآمدن و اعتراف بهغلط بودن
س�استها چنان ابعادى حـ�ث�تى مىبخش�د كه صرفنظركـردن از آن س�استها، به معنى
نابودى رژ�م تلـقى مىشـد. در نتـ�ـجـه، مـردم حـتى براى تغـ�ــ�ـرات جـزئى در سـ�ـاستهاىِ
روزمـــره ن�ــز چـارهاى جــز مـــقــاومت تـا پاى جـــان و به زانو در آوردن حـــاكــمـــان نداشــتـند.
حكـومت شـــاه، جــــزو عـــقـبمـــاندهتـر�ن نوع ســــرمـــا�ـهدارى مـــوجـــود در جــــهـــان بـود كـــه
ســ�ـــاستها�ش بر مـــبناى قــدرت مـطلقــه1 فـــردى و بدون توجــه بـه واقــعــ�تهـا و توانهاى

اجتماعى تدو�ن مىشد و به اجرا در مىآمد.
رضـا عالمـهزاده ن�ز در در جـر�ان ا�ن مبـارزات همراه مـا بود. �ك روز، من و او تصمـ�م
گـرفتـ�م كه از مـبارزات مـردم و دانشجـو�ان دانشگاه تهـران ف�لم مـسـتندى ته�ـه كن�م و به
خـارج از كـشـور بفرسـتـ�م. مـا �ك دورب�ن فـ�لمـبـردارى را در �ك جـعـبـه1 مقـوائى جـاسـازى
كرد�م و تنهـا �ك سوراخ براى ب�رون كشـ�دن لنز دورب�ن در روى جعبـه بهوجود آورد�م
و از ز�ر ن�ـز در�چهاى براى ا�ن جـعبـه ساخـت�م كـه بتوان از آنجـا دورب�ن را بكار انداخت
و ف�لمبـردارى كرد. رضا، �ك مـاش�ن سـوارى از �ك شركت اجاره كـرد و ما بهسـوى محل
تظاهرات دانشـگاه بهراه افـتـاد�م. من در صندلى عـقب مـاشـ�ن نـشـسـتـه بودم و او رانندگى
مىكـــرد. پـل�س دور دانـشگاه را گـــرفـــتـــه بـود. مـــا پس از آنكـــه �كى دوبـار دانشگـاه را با
مـاشـ�ن دور زد�م و از چند صـحنه فـ�لم گـرفتـ�م، در خـ�ـابان پشت دانشگاه مـوسـوم به ١٦
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آذر، شــــروع بـه فــــ�لـمبردارى از پلـ�سهـائى كــــه دانـشگاه را مـــــحــــاصــــره كــــرده بـودند و
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دانشجو�انى كه در داخل دانشگاه شعار مىدادند كرد�م.

من نمـىتوانســتم عــمــالً چـشــمم را به چشــمى دوربـ�ن بگذارم و از آنجــا فــ�ـلمى را كــه
مىگـرفـتم كنتـرل كـنم؛ بلكه، ناچار بودم جـعـبـه1 مـقـوائـى را طورى در دست بگ�ـرم و آن را
لب پنجــره1 مـاشـ�ن قـراردهم كــه توجـه را جلب نكنـد. با ا�ن حـال اگـر كـسـى دقت مىكـرد
مىتوانست لنز دورب�ن را كه جـسمى براق بود، در تار�كىِ سوراخ جـعبه1 مقوائى تـشخ�ص
بدهد. و همـ�ن اتفـاق هم افـتـاد. وقـتى كـه مشـغـول فـ�لمبردارى در خـ�ـابان ١٦ آذر بود�م،
ناگهـان �كى از ماموران سـاواك كه در كنار مامـوران شهربانى قـدم مىزد لنز دورب�ن ما را

د�د و ماش�ن ما را به �كى از پل�سها نشان داد و چ�زهائى به او گفت.
من در حــالى كــه برگــشــتــه بودم و ســاواكى را كــه مــرتب به مــاشــ�ن مــا اشــاره مىكــرد

مىد�دم، با عجله به رضا كه متوجه1 چن�ن موضوعى نشده بود گفتم:
«رضا برو كه دستگ�ر شد�م. فكر مىكنم �ارو ساواك�ه ما را د�د.»

رضـا هـم كـه آمـاده واكـنش بود به شـدت گــاز داد و با افـزودن بـر سـرعت خــود به شكل
د�وانهوارى در خـ�ـابانهـا راند. او چند خـ�ـابان را بهصـورت مـتـقــاطع طى كـرد، و مـا پس از
آنكه مـسافـتى را طى كرد�م و د�د�م كـسى نتوانسـتهاست به دنبـالمان ب�ا�ـد و �ا اگر هم

آمده ما را گم كرده است، ماش�ن را در �ك خ�ابان فرعى نگهداشت�م.
هر دو حــســابى ترســ�ـده بود�ـم و رنگ به چهــره نداشــتـ�ـم. تمـام دلـهـره1 مــا ا�ن بود كــه
سـاواك شـمـاره1 مـاش�ـن را برداشتـه باشـد و از ا�ن طـر�ق بتـواند به مـا دسترسى پ�ـدا كند.
قـرار گذاشـتـ�م كه اگـر بهسـراغمان آمـدند، سـرعت ناگـهانى (�ا در واقـع فرارمـان) را نوعى
ماجـراجوئـىِ رانندگى جلوه ده�م. بعد، من دورب�ـن را از جعبـهاش در آوردم و پ�ـاده شدم

تا به تلو�ز�ون برگردم و رضا هم رفت تا ماش�ن را تحو�ل بدهد.
ف�لمهائى كه گـرفته بودم �ك حلقه1 صد فـ�تى (دو دق�قه و ن�م) ب�شـتر نمىشد. در طول
راه با خـــودم فكر مـىكــردم كـــه با ا�ن كـــار به �ـك خــر�ت بـزرگ دست زدها�م. تصـــمـــ�م
گرفتم هم�نكه به تلو�ـز�ون برسم ف�لمها را از دورب�ن درآورم و از ب�ن ببرم تا ه�چگونه

∑∑

مدرك جـرمى در م�ـان نباشد. امـا وقتى حلقـه1 ف�لم را درآوردم دلم ن�امـد آن را نابود كنم.
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با گذشت همـان �ك ساعت توانسـته بودم بر ترسم غلبه كنم و به فـكر حفظ ف�لم ب�ـفتم. از
ا�نرو دورب�ن را در كـمدى كـه در مدرسـه داشـتم گذاشـتم، و حلقـه1 ف�لم را به تار�كخـانه1
البراتوار تلو�ز�ون كـه عصرها در آن كـارآموزى مىكردم بردم و گـوشهاى پنهـان كردم تا
بعــــداً به ســــراغش بـروم و در �ك فــــرصت منـاسب آن را ظاهـر كنم. حُــــسن تـار�كخــــانه
البراتوار تلو�ـز�ون براى پنهـان كـردن فـ�لم در آنجـا ا�ن بـود كـه كـسى مـعـمـوالً در آنجـا
چراغ روشن نمىكرد تا بتـواند ف�لم مرا پ�ـدا كند. با ا�ن حال، از سر احـت�اط، حلقـه1 كوچك
فــ�ـلم را روى تاق �ك كـــمــد فـلزى كــه مـــخــصـــوص نگهدارى قـــوطىهاى خـــالى فــ�ـلم بود

گذاشتم تا در صورت روشنشدن چراغ هم د�ده نشود.
تا چـند روز، مـــا همچنان در اضـطراب و نگرانـى به ســـرمىبرد�ـم. ولى علىرغـم آن، به
شـركتمان در تظاهرات دانـشجـوئى ادامه مـىداد�م. اما از پىگـ�رى سـاواك خـبرى نبـود.
�ك روز كـــه از تظاهـرات برمىگـــشـــتم، به فكـر افــتـــادم كـــه فــ�ـلم را ظاهر كـنم و آن را از
مــحــوطه تلـو�ز�ون ب�ــرون ببــرم. آن روز، من بـه تنهــائى در البراتـوار كـشــ�ـك داشــتم و به
هم�نخـاطر توانستم ف�لم را در دستگاه ظهـور بگذارم و بشو�م. اما بعد از ظـهور، د�دم كه
تمام فـ�لم س�اه است و چ�ـزى روى آن ضبط نشده. فـهم�ـدم كه ترس و شتـاب ما به هنگام
فـ�ـلمبردارى، سـبب شــده كـه مـقــواى جـعــبـهاىكـه درسـت كـرده بود�م جلوى لـنز دورب�ن
قـرارگـ�ـرد و مـا نفـهـمـ�م كـه چ�ـزى بر فـ�لم ضـبط نمىشـود. من ضـمن ا�نكـه از ا�ن مـاجـرا
مـتـاس& شـدم، ولى خـودم را با ا�ن حـرف دلخوش كـردم كـه اگـر دسـتگ�ـر مىشـد�م هم،

ساواك مدركى عل�ه ما نداشت و ما مىتوانست�م همه چ�ز را انكار كن�م.
عـاقــبت، گـسـتــرش و شـدت تظاهـرات و از كـار افـتــادن عـملى رفت و آمــد اتوبوسهاى
شـركت واحــد در بخش شـمــالى شـهــر تهـران، رژ�م را به زانـو در آورد و هو�دا را مـجــبـور
سـاخت كـه از طر�ق راد�ـو اعـالم كند كـه قـ�ـمت بل�ـط اتوبوسها به سطح پ�ـشــ�ن برگـشـتـه

است.
آن شب، شب پـ�ــروزى مــا بود. تمــام خــ�ـــابانهاى جلوى دانـشگاه پر بود از چـهــرههاى
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خندان و پ�روزمند دانشجو�ـان. ما به آبجوفروشى چهار راه كالج رفتـ�م و آبجوى مفصلى،
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همـراه با سوسـ�س كبـاب و لوب�ـا خورد�م و تصـم�م گـرفتـ�م كـه در سفـر دانشجـوئى نوروز
كه ب�ـش از چند روزى به آن باقى نبود و مـا قبالً به خـاطر درگ�ـر بودن با ماجـراى اعتـصاب
اتوبوسرانى قـصد داشتـ�م از رفتن به آن خوددارى ورز�م ثبت نام كن�م. حـس�ن جعـفر�ان

هم شرح مفصلى از روىدادها را براى كرامت دانش�ان نوشت.
چندى بعد از آن پ�ـروزى، چند نفر از بچهها كـه از ا�ن مبارزات به شـع& آمده بودند و
انگ�ـزههاى مــبـارزاتى شـان تقـو�ت شـده بود بـه مـحل زندگى كـرامت دانشــ�ـان در مـسـجـد
سل�مـان رفتند. البتـه من در جر�ان ا�ن سفـر نبودم. ولى بعداً خـبر آن را شن�دم. چند هفـته
بعــد از ا�ن ســفـر، بـچـههائـى كـه به د�ـدار كـرامت رفــتــه بودند دســتگ�ــر شـدنـد و به زندان
افتـادند. آنها كه عـبارت بودند از؛ �وسـ& آل�ارى، مرتـضى و حسن فـخار، حسـ�ن زندباف
و خـود كـرامت دانـشـ�ـان مىخـواسـتـند در ابتـدا با تشك�ـل �ك گـروه سـ�ـاسى، به مـطالعـات
ماركسـ�ستى بپردازند و سـپس با گسترش گـروه خود و پذ�رفتن اعضاى تازه فـعال�تهاى
د�گر را آغـاز كنـند. امـا گـو�ا به علت ز�ـرنظر بودنِ رفت و آمـد كـرامت در دهى كــه مـعلم
بود، سـاواك به آنها مشكوك مىشـود و دستگ�ـرشان مىكند. طبـعاً سـاواك مطابق شـ�وه1
غ�رانسانى خود ه�چگونه خبـرى مبنى بر دستگ�رى ا�ن افراد به خانواده1 آنها نداد و �ك
روز عــصــر، من كــه از دســتگ�ــرى بچــهها خــبــر نداشــتم، بـا خـواهـر حـســ�ـن زندباف كــه به
جـستـجوى برادرش به تلو�ز�ون آمـده بود برخـوردم و از گم شدن او اطالع �افـتم. طبعـاً با
ســـوابـقى كـــه از زنـدباف مى شنـاخـــتم، فــــوراً در�افـــتـم كـــه علـت گم شـــدن او چ�ــــزى جـــز
دسـتگ�ر�ـش توسط ساواك ن�ـست. با ا�ن حـال، براى مطمـئن شدن خـودم و دادن اطمـ�نان
خـاطر بـه خـانواده1 زندباف، به همراه �ـكى د�گر از دانشـجــو�ان مـدرسـه كــه ن�كرَوش نام
داشت و مـا او را «ن�كى» صـدا مىزد�م، به دفـتـر قطبى رفـتـ�م تا از او بخـواه�م كـه از طر�ق
ادارى به جـستجـوى زندباف در ب�ـمـارسـتـانها و هرجـاى مـمكن د�گر بپـردازد. امـا دكـتـر
جــهــانبــانى رئ�س دفــتــر قطبى كــه فــردى ســاواكى بود، بـه جـاى آنكــه مــا را به نزد قـطبى
بفـرستـد، پ�ش مـحمـود جـعفـر�ان معـاون او فـرستـاد. جـعفـر�ان ن�ـز كه رئ�س سـاواكىهاى
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تلو�ز�ون بود، وقـتى از نگرانـى ما نسـبت به گمشـدن زندباف مـطلع شد، از مـا خـواست كـه
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بهنما�ندگى از سـوى دانشجو�ان مـدرسه نامهاى به قطبى بنو�سـ�م و نگرانى خود را از گم

شدن زندباف در آن ابراز دار�م و از قطبى بخواه�م كه براى �افتن او اقدام كند.
ما هم همـ�ن كار را كرد�م. امـا بهجاى گرفـتن خبرى از زندبـاف، نت�جـه ا�ن بود كه چند
روز بعـد من و ن�كرَوش توسـط دكـتـر جـهـانبـانى مـورد بازجـوئى قـرار گـرفـتـ�م و در مـورد
تشك�ـالت دانشـجوئـى (كه عـمـالً فاقـد آن بود�م) و علت نـوشتنِ نامـه بهنمـا�ندگى از سـوى

بق�ه دانشجو�ان به او توض�ح بده�م.
در واقع ا�ن دامـى بود كــه مــحـمــود جــعــفــر�ان كــه از دســتگ�ــرى زندبـاف اطالع داشت

ر�خت تا پاى ما را ن�ز بهنوعى به ماجرا بكشاند.
پس از آزادى زندباف از زنـدان، در�افـتـ�ـم كـه مـحــمـود جـعــفـر�ان، آن نامــه را بهعنوان
فعـال بودن و محـبوب بودن زندباف در مـدرسه س�نمـا بهساواك فـرستاده، تـا پرونده1 او كه
ظاهراً در د�دار با كــرامت، مـوافـقت چـندانى با تشك�ل گــروه نداشـتـه است سنـگ�ن شـود و
دادگـاه بتواند او را به زندان مـحكوم كند. در جـر�ان ا�ن دستـگ�رى، زندباف به ششمـاه و
�كســـال زندان مـــحكـوم شـــدند.بقـــ�ـــه بـچــههـا بهخـــاطر �ـك د�دار و گـــفـــتگوى ســـاده بـه
سلولهاى ســبـز ن�ــز كـه من در آن قــرارداشـتم، اول�ن مكـانى بود كـه ا�ن بچــهها را در آن

زمان پس از شكنجه به آنجا آورده بودند.

آن روز بار د�گر مــرا به بازجــوئى بردنـد تا پرسشهاى ناتـمـام روز قــبل را ادامــه دهند.
باز چـشم مــــرا بســــتند و بـا پاى برهـنه تا اتـاق بازجــــوئى روى خــــاك و خُل به دنـبـــال خــــود
كـش�ـدند و در ابتـدا روى تخت بستـند و همانطور به صـورت چشمبسـته، چـند ضربه1 كـابل
ك& پا�م زدنـد. من كـه جــا خـورده بودم و انـتظار چن�ن بـرخـوردى را نداشــتم دوباره داد و
فـر�ادم به هوا رفت. در همـ�ن وقت دادرس بـه درون اتاق شكنجـه آمـد و چشمبند مـرا باز

كرد و گفت:
«كى گفت ا�ن را روى تخت ببند�د؟ بازش كن�د!»
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در�افتم كه چن�ن برنامـهاى �ك بازى ب�ش ن�ست و آنها خواستـهاند مزه كتكها را به
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من �ادآورى كنند تا موقع نوشتن سرسـختى نشان ندهم. ظاهراً آنها د�گر ن�ازى به زدن
من نداشتند. ز�ـرا همهچ�ز براىشـان روشن بود و تمام روابط ما از پـ�ش آشكار شده بود.
با ا�نحــال، من فكر مىكــردم كـه سـاواك فــقط براى اعـتــراف گـرفـتن نـ�ـست كـه كــسى را
شكنجـه مـىكند؛ بلكه، براى خـردكـردن روحـ�ــه و سلطه1روانى بر زندانى ن�ــز او را شكنجـه

مىدهد.
من ضمن آنكـه با خودم قـرار گذاشتـه بودم كه اگـر دوباره مرا زدند اعتـراض كنم، ولى
در عمل د�دم كـه ا�ن كار سخت است. ز�را در ع�نحـال حساب مىكردم كـه ساواك فقط
وقـتى در مقـابل اعتـراض من كوتـاه مىآ�د كه بخـواهد بعد از حـد مـع�نى از شكنجـه جلوى
روحـ�ـه تعارضى و از كـوره در رفـتن مـرا بگ�ـرد. و اگر مـن مىخواسـتم از همـان ابتـدا چنان
روح�ـهاى نشان بدهم، آنهـا هم حتمـاً مىكوشـ�دند كـه با شكستن روحـ�هام بر ا�ن حـالت

غلبه كنند. البته، با همان چند ضربه كابل ك& پاهاى بادكردهام پاره شد و بهخون افتاد.
�كى از بـازجـوهـا كـه «خــ�ــاطى» نام داشت دسـت و پاى مــرا باز كــرد و مـرا بـه اتاق باالى

ز�رزم�ن برد و در آنجا كاغذ و قلم جلو�م گذاشت و سئوالها را روى آن نوشت.
باز از افـراد مـخـتل& نام برده شـده بود و مىخـواسـتـند كـه من شـرح مـفـصلى در رابطه با
برادرم حـسـ�ن ســمـاكـار كـه مـد�ر امـور ادارى «كـانون پرورش فـكرى كـودكـان» و در واقع
تامــــ�ن كنـنده1 اجــــازه1 فـــ�لـمبردارى من بـراى جـــشنـواره1 فـــ�لـم كـــودكــــان بود و چنـد تن از
كارمندان تلو�ز�ون بـنو�سم. من اصالً نمىدانستم كـه ساواك برادرم را هم دستگ�ـر كرده
و در واقع به عـنوان گــروگــان، در مــقــابل دســتگ�ــرى من در زندان او�ـن نگهداشــتــه است.
گـوئى در آن سه روز اول كـه د�گران را دستـگ�ر كـرده و نتوانسـتـه بودند به من دستـرسى

پ�دا كنند، ا�ن تصور براىشان پ�ش آمده بود كه من از چنگشان گر�ختهام.
بازجـوئى تا سـاعت دو بعـد از ظهـر به درازا كـشـ�د. باز خـسـتـه و گـرسنه به سلول آمـدم.
براى نهــار، در كـاســهام كـه ك& سلول قــرار داشت، مـقــدار كـمى برنـج و�ك تكه بادمــجـان
پخته و بدبو گذاشـته بودند كه م�لى بهخوردن آن نداشتم. روى زمـ�ن نشستم و نگاهى به
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پاها�م انداخـتم. با�د فكرى به حـال زخمها�م مىكـردم. نمىدانسـتم اگـر آنها را با آب و
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صــابون بشـو�ـم چرك مىكند و �ا خــوب خــواهد شـد؟ به هـرحـال تمــ�ــز كـردنشــان بهـتــر
بهنظر مىرس�د. وقتى نوبتم براى رفتن به دست شوئى رس�د، كفشها�م را هم كه صندل

تابستانى و بنددار بود به دست گرفتم و همراه بردم.
در دستشـــوئى آ�نـهاى وجــود نداشـت. با دستكـــشــ�ـــدن به ســر و صـــورتم د�دم كـــه
برآمـدگىها و ورم هاى آن هنوز درد مىكند. روى فـرق سـرم ن�ـز دسـتهاى مـوى شكسـتـه
نافـرمـانـى مىكـرد. هرچه آن را مـال�ـدم نخــواب�ـد و همچنان شق و رق ا�ســتـاده بود. غـذاى
توى كـــاســه را خــالـى كــردم و آن را شــســـتم و به كـنارى گــذاشـــتم تا بتـــوانم پاهـا�م را هم
بشـو�م. امـا ا�ن كـار سـاده نبـود. ز�را دستشـوئى از زمـ�ن فـاصله1 ز�ادى داشت و عـضـالت
من هم آنقـــدر درد مىكـــرد كــه نمـىتوانســـتم پاى مـــجــروحم را تـا سطح آن باال بـ�ــاورم.
بهناچار، دســتم را صـابونى كــردم و چند بار ك& پاها�ـم كـشـ�ـدم و ســعى كـردم تمـ�ــزشـان
كنم. وقـتى صــابون را برداشـتم د�دم كـه �كـى از زندانىها با ناخن پشت آن نـوشـتـه است:

«قوى باش».
د�دن ا�ن كـلمــه، واقــعــاً در آن لحظه به مـن روحـ�ــه داد و شــادم كــرد. احــســاس كــردم
د�گرانى هم در ا�نجا هستند كه نهتـنها روح�ه1 خود را نباختهاند؛ بلكه، به بقـ�ه هم روح�ه

مىدهند. در واقع، علىرغم فشار و شكنجه، انسان مىتوانست در آن مح�ط قوى باشد.
بعـد از شــسـتن پاها، چون نمـىتوانسـتم صندلهـا�م را بپـوشم، روى آنها ا�ســتـادم و با
سراندنشان بروى زم�ن خودم را به سلولم رساندم. سربازى كه راهرو نگهبانى مىداد، با
تمسخر به نوع راه رفتن من نگاه مىكرد و لبـخند مىزد. هم�نكه به سلول رس�دم، با تنها
پارچه1 نـرمى كــه در اخــتـ�ــار داشــتم، �ـعنى پ�ــراهنم كــه روز قــبل در اثـر تقــالى روى تخت
شكنجــه پاره شـده بود پاها�م را خــشك كـردم. سـرباز نگهــبـان تمـام مـدت با همــان حـالت
تمـسـخر جـلوى در ا�ستـاده بود و مـرا برانداز مىكـرد. ولى وقـتى بىاعـتنائى مـرا د�د در را

بست و رفت.
در اثر شستوشو و فشار بهروى زخمها�م، احسـاسكردم درد افزا�ش �افته است، اما
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روحـ�هام بـهتـر شـده بود. ا�نكـه توانستـه بودم بر آن حـالت غلبـه كنم و در پى آن برآمـده
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بودم تا زخمها�ـم را بشـو�م و بهـبـود بخــشم، نشـانه1 بهدست گـرفــتن كنتـرل و اداره1 روح و

روانم بود.
چنـد لحظه بـعــد از آن نـ�ــز صـــداى �كى از زنـدان�ـــان را بههنگـام رفــتـن به دستشـــوئى

شن�دم كه گو�ا از غ�بت كوتاه نگهبان استفاده كرده بود و با صداى بلند دادمىزد:
«ا�نجا قصر تابستانى من است!»

ا�ن صـــدا واقـــعـــاً امـــ�ـــد بخـش بود. حـــدس مىزدم صـــاحـب آن با�د پ�ـش از آن زندان
كــشـ�ــده باشـد كــه چنان بر خــود مـسـلط بود. ا�نها نشــان مىداد كــه با گـذر زمــان، زندان
انفرادى قـابل تحمل و عـادى مىشود. تحت تاثـ�ر ا�ن حالت، بـه زخمها�م دست كشـ�دم و
كــوشـــ�ــدم از جـــا بلنـد شــوم و بر كـ& پاها�م بـا�ســتـم. بلند شـــدم و ا�ســـتــادم. پاهـا�م درد
مىكــرد؛ ولـى حس مىكــردم بـا تحــمل درد و ا�ـســتــادن بر روى زخـمها، روحــ�ــهام بهـــتــر
�ابم. امــا پاها�ممىشــود و من خـود را كــه در آن لحظههاى اول از دست داده بـودم بازمى
واقـعاً درد مىكـرد. به د�وار تك�ـه دادم تا تعـادلم را نگه دارم، و در همـان حالت ز�ر دسـتم
زبرى خاصى را احـساس كردم كه در واقـع �ك گنج�نه1 پنهان بود. روى د�وار پر از نوشـته
بود. منتـهى ا�ن نوشـتـهها به وسـ�له صابـون بر روى كچ ا�جاد شـده بود كـه اگـر تحت زاو�ه1
خـاصى به آنها نگاه مىكـردم قـابل رؤ�ت بود. در واقـع لمس زبرىِ چربى صـابون بر روى
د�وار بود كــه مــرا مـوفق بـه كـش& ا�ـن گنجــ�نه ســاخت. اول�ن جــملهاى كــه توانســتم روى
د�وار بـخـــوانم عــــبـــارت بـود از: «ا�ن ن�ــــز بگـذرد» و ا�ن �ك جــــمله1 جــــادوئى و بـه شـــدت
امـ�ـدبخش بود. آرى، شـرا�ط سـخت سلول من ن�ـز حـتـمـاً مسـئلهاى گـذشـتنى بود. جـمـالت
د�گرى هم روى د�وار وجـود داشت كه با پس و پ�ش شـدن و قرارگـرفتن در زاو�ـهاى كه
مىشـد نور چراغ را روى آنهـا بازتاب�ـده د�د مـوفق به خـواندشــان شـدم: «من حـالم خـوب
است.»، «زنـده باد خلـق ا�ران»، «دالور باش»، «نـصـــرمن اللـه و فـــتحُ قـــر�ـب» و �ك جـــدول

حروف فارسى كه در چهار رد�& عمودى و هشت رد�& افقى نوشته شده بود.
افزون بر ا�ن با دُم قـاشق بر روى د�وار خطهاى  بس�ـارى در كنار هم كش�ـده بودند كه
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نشـان مىداد سـاكن�ن قـبلى آن سـلول به آن وسـ�له روزهاى زندانى بودن خـود را حـسـاب
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كــردهاند. بـ�ــشــتــر�ن تعــداد خـطى كــه مىشــد در كنـار هم شــمــرد از سى و ســه تـا تجــاوز
نمىكـرد. پ�ــدا بود كـه كـسى را ب�ش از سى و ســه روز در آن سلول نگه نداشـتـهانـد. البـتـه
ضـابطه1 نگهداشتن زندان�ـان در آن سلولها مـعلوم نبود و نمىشـد فهـم�ـد روى چه حسـابى
مـدتِ مــاندن زندانى را در آن جـا تـعـ�ـ�ن مىكـنند. امـا آنچه برد�ـوارها نوشـتــه شـده بود،
احـتـمـاالً مـىتوانست قـواعـد نانوشـتــه1 آن زندان به حـسـاب آ�د. تعـداد خـطهاىِ كنار هم از
عـدد ٧ كـمـتـر نبـود. و من پ�ش خـود حـسـاب مىكـردم كـه گـذرانـدن سى و سـه روز (�عنى
حـداكـثـرِ روزهاى مـمكن انفـرادى) در چـنان سلولى خـ�لى سنگـ�ن خـواهد بود. اگـر شـانس
مىآوردم، مــمكن بود همــان هفت روز را آنجـا بـاشم. و اگـر ســاواك مىخـواست بـ�ـشــتـر
اذ�تم كنـد، با�د سى و ســه روز و شـا�د هـم ب�ـشــتـر (كــه روى ب�ــشـتــرش دلم نمىخــواست
چندان تاك�دى داشته باشم) در آن انفرادى بمانم. در آن لحظههاى ناآشنائى با ش�وههاى
ســركــوب و شكنجــه، هرگــز تـصـور هـم نمىكــردم كــه ا�نها به هـ�چ وجــه قــائده ن�ــست و
ســاواك گــاهى تا چنـد�ن ســال كــسـانـى را در سلول تنهــا نـگهداشــتــه و مـرتـب هم آنها را
شكنجه كـرده است.  ولى هم�ن حسابهاى خـ�الى، ام�دى را در من به وجـود مىآورد كه

در آن شرا�ط به آن ن�از داشتم.
در هر حال در آن لـحظه، تنها وسـ�له1 سرگمـىاى كه واقعـاً همچون گنج�نـهاى از وسائل
ارتبــاطى با د�ـگرانى كــه زمــانى در آن سلول به ســربرده بودنـد به نظرم مىرســ�ــد، همــان
نوشــــتـــههاى روى د�وار بـود. از راه ا�ن نوشــــتـــهها بـا كـــولبار ارزشمنـدى از تجـــربـهها و
مـــقـــاومتها آشـنا شـــدم و بعـــدها در سلـولهاى د�گـر، به تار�خـى شكســـتـــه و كـــوتاه، امـــا
الهــامبخـش و امــ�ــدوار كننده از مـــقــاومت زندان�ــانـى كــه جــان خــود را در راه آرمــانشــان

گذاشته بودند برخوردم.
هم�ن نوشـتههاى به ظاهر ناچ�ـز، ا�ن خطهاى كوتاه و اندك، آن شـعارهاى مـختصـر كه
با دستهاى لرزان و دور از چشم نگهبـانها نوشته شـده بود، تار�خ مبارزات م�ـهن مرا در
مـوزهاى به وسـعت درونـه1 دن�ـاى تنهـاى انسـانهـاى شكنجـه شـده به نمــا�ش مىگـذاشت و
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روح و روان مرا سرشار تح�ر و تأمل مىكرد.
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با خـواندن آن گنجـ�نه1 كـتـ�ـبـههاى د�وارى، مىتوانسـتم با روح و روان تمـام كـسـانى كـه
پ�ش از من ساكن آن سلول بودهاند ارتباط برقـرار كنم، با آنها حرف بزنم، از آنها چ�ز

�اد بگ�رم و به رمز و راز زندان دست ب�ابم.
تا فـرارســ�ـدن شب، ب�ش از ده بـار، تمـام جـزئـ�ـات روى د�وارها را كـه بـراى د�دنشـان
با�د خـود را مرتب در زوا�اى گـوناگون قـرارمىدادم تا نور المپ روى آنها بتابد خـواندم.
تمـــام آن نوشـــتـــهها بـرا�م جـــالب بود و بـه راحـــتى مـــقـــصـــود نو�سنـدگـــان خــود را آشـكار
مىسـاخت. امـا هرچـه اند�شـ�ـدم نتـوانسـتم به راز آن جــدول حـروف الفـبـاء كـه روى د�وار
كـشــ�ـده شـده بود پىببــرم. بعـ�ـد به نـظر مىرسـ�ـد كــه ترسـ�م آن جـدول به نـ�ت آمـوزش
حــروف الفــبـاء باشــد. ز�را كــسى كــه توانســتــه بود آن حـروف را بـنو�ســد، د�گر ن�ــازى به

فراگ�رى آنها نداشته است.
با فــرارســ�ــدن شب، از نتــ�ــجــه1 مـطالعــات آن روز، و از روحــ�ــهام و احــســاس خــســتگى
خــوشآ�ندى كـــه بهجــسم و جــانم راه �ـافــتــه بود خــشنود بـودم. بعــد از خــوردن شــام كــه
همچنـان چ�ــزى كــوفـــتى و بدمــزه و مـــزخــرف بود، آرام بـه ز�ر پتــو لغـــز�دم و همــ�ـنكــه
حـرارت بدنم گــرمـاى مطبـوعى را ز�ر پتــو فـراهم كـرد، اسب اند�شــهام را رها كـردم تا در
عـالم خـ�ال بـتازد، بهپـرواز درآ�د، از زندان ب�ـرون برود و مانـند �ك مـوجود نامـرئى انتـقـام

مرا از شكنجهگرانم بگ�رد.
از آن پس، تـنهــــا دلخـــوشـى من در طول روز، فــــرارســـ�ــــدن شب، تـكرار آن گـــرمــــاى

خوشآ�ند و خ�الانگ�ز و جدا شدن از آن دن�اى تنها و پر مرارت و ناگوار بود.
اسب خ�ـالم پرواز مىكرد و مرا به گـستره1 رو�اها و آرزوها مىبرد. آنجـا د�گر نه تنها
دست كـسى به من نمىرسـ�د؛ بـلكه، آن موجـودات پل�ـد شكنجـهگر از وحـشت قـدرت من
بر خود مـىلرز�دند و ز�ر ضربههاى انتـقام من به خـاك مىافتـادند و التماس مـىكردند. و
من تمــام زندان�ــان را آزاد مىكـردم و با فــروتنى به هـلهله1 شــادى مـردم كــه براى من هورا
مىكــشــ�ــدند پـاسخ مىدادم و براى مــردم دست تكـان مىدادم و  دن�ــاى شــادى را كــه در

∏μ

بهوجود آمدنش نقش اصلى داشتم با خشنودى نظاره مىكردم.
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ا�ن تـنهــــا وســــ�لهاى بـود كـــه در آن، زخـمهاى درون، و بـ�مها و نـاتوانىهـا�م را مــــداوا
�ـافتم. امـا همـ�نكه صـبح مىشـد، واقعـ�تمىكـردم و بر جسم و جـانم سلطهاى دوباره مى
تلخ زندان خود را بـه نما�ش مىگذاشت و بازجـوئىهاى چند�ن باره آغاز مـىگشت و من
به ا�ن انـدشــه فــرومىرفـــتم كــه واقــعـــاً خطاى كــار مـــا كــجــا بود و آ�ـا پ�ش از دســتـگ�ــرى
مىتوانست�م با در پ�ش گرفتن رو�هاى د�گر از ا�ن دسـتگ�رى پ�شگ�رى كن�م؟ آ�ا بهتر
نبــود مـن بهجــاى مــراجـــعــه به ط�ـــفــور بطحـــائى، براى به دسـت آوردن اسلحــه بـه كــرامت

دانش�ان رجوع مىكردم؟ آ�ا تصور ا�نكه كرامت تحت تعق�ب س�اسى ست خطا نبود؟
روابط من با كــرامت بعـد از آنكــه او از زندان ب�ـرون آمــد تا مـدتى همچنـان قطع بود و
من از او خبـرى نداشتم. همزمـان با برگزارى جـشنهاى دوهزاروپانصـدساله1 شاهنـشاهى،
�عنى در تابسـتان سـال هزار و س�صـد و پنجاه، عـازم ش�ـراز شدم تا به عنوان فـ�لمبردار در

تلوز�ون ا�ن شهر به كار مشغول شوم.
در آن شــرا�ـط، ســاواك، از ترس عـــمل�ـــات چر�كى در جـــر�ان ا�ن جـــشنها، اقـــدام به
دسـتگ�رى بسـ�ـارى از افرادى كـه به آنها بدگـمان بـود كرده بود و تمـام زندان�ـان س�ـاسى

سابق را ن�ز دستگ�ر مىكرد و به زندان مىانداخت.
حـسـ�ن زندبـاف كـه همراه كـرامت دانشـ�ـان دسـتگ�ــر و پس از شش مـاه از زندان آزاد
شـــده بـود، به من اطـالع داد كـــه ســـاواك دوبـاره كـــرامت را گـــرفــــتـــه و او اكنـون در زندان
كر�مخـان در ش�راز بهسـر مىبرد. زندباف، كه در اثر زندانى شـدن قبلىاش از مدرسـه1 ما
اخـراج شـده بود، و ب�م آن را داشت كـه سـاواك دوباره دسـتگ�ـرش كند، مـدتى از رفـتن به
خانـهاش خوددارىكـرد و همزمان با عـز�مت من به ش�ـراز، از من خواست كـه همراهم به
آنجـا ب�ـا�د. استـداللش هم ا�ن بود كـه اگـر ساواك بـخواهد بهدنبـال او بگردد، تنهـا جـائى
كـه بهدنبـالش نخـواهد گـشت هـمـان شهـر شـ�ـراز است؛ ز�ـرا، مـسلمـاً هرگـز تصـور نخـواهد
كـــرد كــــه وى در النه1 زنـبـــور، �عـنى در شــــ�ـــراز كـــه مــــحل بـرگـــزارىِ مــــراسم جـــشـنهاى
دوهزاروپانصـدسـاله اسـت پنهـان شـده باشـد. او به ا�ن ترت�ـب، همراه من به شـ�ـراز آمـد و
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در خـانه1 من اقـامت گـز�ـد تا آبها از آسـ�ـاب ب�ـفـتـد و خطر دسـتـگ�ـرى مـجـددش برطرف
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شود.

زندباف نزد�ك �ك مـاه در ش�راز مـاند و بعد از مدتى سـراغ كرامت را گـرفت و فهمـ�د
كـه او از زندان آزاد شده است، و رابطه1 من و كـرامت به ا�ن وسـ�له دوباره برقرار شـد. من
1ا�ن بار قصد داشتم كه در ارتباط با كرامت به فعـال�ت مشخص س�اسى بپردازم و از تجربه
او براى حـركات سـ�ـاسى الزم استـفـاده كنم. به همـ�ن خاطر، من و كـرامت مـدتى �كد�گر
را مىد�د�ـم. امـا در آن شــرا�ـط كـه او تـازه از زندان ب�ــرون آمــده بود و حــدس مىزد كــه
تحت تعـقـ�ب باشـد، بعـد از مـدتى پ�ـشـنهـاد كرد كـه �ـكد�گر را كـمـتـر ببـ�ن�م تا اوضـاع به
صـورت عــادى در آ�د. به ا�ن تـرت�ب، مـا مــدتى �كد�گر را ند�ـد�م. �كى دوبار د�گـر كـه
پس از مـدتها او را د�دم بـرا�م شـرح داد كـه به شـدت تحت تعــقـ�ب قـرار دارد و سـاواك
مامـورانش را حتى تا جلوى خـانه و �ا موقع رفـتن به حمـام عمـومى تا توى حمـام به سراغ او
مىفـرسـتـد تا به ا�ن وسـ�ـله به او حـالى كند كـه شـد�داً مـراقب اوست و ه�ـچ امكانى به وى

نمىدهند كه بتواند به فعال�ت س�اسى دست بزند.
سـاواك قـصد داشـت به ا�ن وسـ�له نه تنهـا كـرامت را از هرگـونه فـعال�ـت س�ـاسى ناامـ�ـد
كند؛ بلكه، مىكـوشـ�د تا وسـائلى فـراهم آورد تا او را از مبـارزه دلسـرد كند و به همكارى
بكشــد. كــرامت برا�م شــرح داد كـه در �كـى از ا�ن تعــقـ�بهـا، مـامــورى كـه بـا او به حـمــام
عمـومى آمده بود، كنارش قرارگـرفته و به نوعى زمـزمه1 كرده است كه او مـتوجه بشـود كه
ساواك خواهان همكارىِ او ست. كرامت كه حتى هنگام بازگـو كردن ا�ن موضوع عصبانى
شـــده بـود و گـــ�ــــالسهاى عـــرقـى را كـــه با هـم در �ك رســـتــــوران مىنـوشـــ�ـــد�ـم تند تـند

باالمىانداخت گفت:
«اگر �ارو �ك كلمه1 ب�شتر گفتـه و �ا كمى واضحتر مقصودش را ب�ان كرده بود، با همان

مشت ك&آلودم محكم مىكوب�دم توى دماغش.»
و من كه مىدانستم كرامت آنقدر رك و جـسور بود كه اگر طرف پا�ش را از حد خود
فـراتـر مىگـذاشــتـه، او را گـوشمــالى مىداده است، از عــصـبـانـى شـدنش خندهام گــرفت و

گفتم:

∏∑
«خُب، آن وقت ساواك هم دوباره تو را بازداشت مىكرد و به زندان مىانداخت.»
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كرامت بالفاصله و جدى پاسخ داد:

«اصــالً ا�ـنطور ن�ــست. ســـاواك مــرا خــوب مـىشناســد و هوشـــ�ــارتر از آن است كـــه با
كــتكخــوردن مـــامــورش از دست من، وابســـتگى او را به خــودش رو كـند. ســاواك اگــر از
واكنـش من در مــــقــــابل پـ�ــــشنـهـــاد عـلنـىِ همكـارى واهمــــه نـداشت، كــــسى را بـســــراغ من

نمىفرستاد تا غ�رمستق�م چن�ن پ�شنهادى بدهد.»
و واقــعــاً هم همــ�ـن طور بود. ز�را بعــدهـا وقــتى مــا با هم دســتگـ�ــر شــد�م، او در زندان
ش�راز در مقابل توه�ن �كى از بازجـوها، چنان او را كتك زد كه على رغم آنكه ساواك با
وحـشىگرى تمـام انتقـام ا�ن عمل را از او گـرفت، ولى د�گر كـسى در زندان جرأت ن�ـافت

به كرامت توه�ن كند.
در آن د�دار، كـرامت بار د�ـگر از من خـواست كـه براى حـفظ سـالمـت خـودم، باز مـدتى
طوالنى همد�ـگر را نبـ�ن�م، تـا اگـر اوضـاع تغــ�ـ�ـر كـرد خــود او به سـراغ من ب�ــا�د. و به ا�ن
ترت�ب، باز رابـطه1 مـا قطع شـد. بعـد از آن، مـن بهفكر افـتـادم كـه راه د�گـرى براى ارتبـاط با
�كى از گــروههاى مــوجــود ســ�ــاسى و �ا ســازمــان چر�كهاى فــدائى ب�ــابم. الـبـتــه مــحــ�ط
تلو�ز�ون ش�راز طـورى نبود كه برقرار كردن چن�ن ارتبـاطهائى آسان باشد. معـموالً افراد
فعال سـ�اسى در ا�ن مح�ط �افت نمىشدند و اطم�ـنان ساواك به كاركنان راد�و تلو�ز�ون
هم كالَ از هم�ـن موضوع سرچشمـه مىگرفت. ولى ا�ن مسئله از سـوى د�گر مرتب در من
ه�جان و شـور دستزدن به عمل س�اسى را برمىانگ�خت. از �ك سـو حضور من در سطح
ســرىتر�ـن جــاىگــاهها و نهــادهـاى نظامى و امنـ�ــتى، و از ســوى د�گر آگـــاهى من از زد و
بندها و كـثـافتكـارىهاى مـسـئـول�ن كـشور و فـسـاد مـوجـود در مـ�ـان آنها و امكان روبرو
شدنم با مهمتـر�ن شخص�تهاى كشـورى سبب مىشد كه مدام در فـكر انجام كارى براى
تغ�ـ�رى ناگهـانى در اوضاع باشم. در �كى از ا�ن برخـوردها موقعـ�تى پ�ش آمد كـه شد�داً

مرا به فكر واداشت.
�ك روز صــبـح حــدود ســاعت ٩ كــه تازه به ســـر كــار مىآمــدم و داشــتم از جـلوى مــ�ــز

اطالعات تلو�ز�ون رد مىشدم، كارمندى كه آن پشت بود مرا صدا زد و گفت:
«آقـاى ســمـاكـار، �ك نفــر از اسـتـاندارى پشت تلـفن است و مىخـواهد با آقــاى هدا�ت
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مد�ر تلو�ز�ون گفتگو كند. ولى آقاى هدا�ت ن�ست، مىخواه�د شما جواب بده�د؟»
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گـوشـى را گـرفــتم و خـودم را مــعـرفى كــردم. كـسـى كـه تلفـن مىزد، فـوراً گــوشى را به 

مهندس پ�روز اسـتاندار فارس داد و او با عجله گفت كه همـان روز ساعت شش صبح  در
«ق�ر و كارز�ن» از توابع ف�روزآباد فارس زلزله آمده و تلفات بس�ارى در پى داشته است.
و از من خــواست تـا هرچه ســر�عتـر خــودم را براى تهــ�ــه �ك گـــزارش تلو�ز�ونـى و جلب
توجـه همگانى از طـر�ق ا�ن گـزارش به فـاجـعـهاى كـه پ�ش آمـده بود به آن مـحل برسـانم.
اســتـاندار گــفت كــه ارتبــاطات تلفنى بـا ا�ن منطقــه قطع است، ولـى خـوشــبــخـتــانه شــركت
هلىكـوپتـرسـازى بِل، كـه در همـان مـحل مـشـغـول نقـشـهبردارى براى �ك مـوسـسـه1 نظامى

است توانسته با ب�سم هلىكوپتر به استاندارى خبر بدهد و كمك بخواهد.
من بىدرنـگ آمــاده1 حــركت شـــدم و بههمراه دســتــ�ـــارم، �ك صــدابردار و �ـك راننده

بهسوى محل حركت كردم.
فـاصله1 قـ�ـر و كارز�ـن تا ش�ـراز ب�ش از صـد و هشـتـاد كـ�لومـتـر بود؛ ولى، نص& ا�ن راه،
�عنى تا فـ�ـروزآبـاد را �ك جـاده1 شـوسـه تشك�ل مىداد و از آن به بعـد، �ـعنى٩٠ كـ�لومـتـر
بقـ�ه تا ق�ـر و كارز�ن جـادهاى مالرو و كـوهستـانى بود. و ما كـه با آن عجله در سـاعت ١٠
صبح از ش�راز بـا �ك ج�پ لَندرُوِر به سوى محل حركت كرده بود�م، به زحـمت توانست�م
ساعـت دو بعداز ظهـر به ق�ـر برس�م و در آنجـا، با �ك فاجـعه1 واقـعى روبرو شد�ـم. شدت
زلزله بهقــدرى بود كـه براى نمـونه حــتى �ك سـاخـتـمــان سـالم نمـانده بود. در همــان لحظه1
ورود، استوارِ مـسئول گروهان ژاندارمـرى ق�ر را د�دم كه خود را به مـحل رسانده بود و بر
فراز خـاكها زار مىزد. او از شدت اندوهِ از دست دادنِ تمـامى افراد گـروهانش در زلزله،
سنـگى را برداشـت و بر ســـر بـىمـــوى خــــود زد و خـــون را از آن جـــارى ســــاخت و ســــپس
بىهوش بـر روى زمــ�ن افــتــاد. من كــه داشــتم از او فــ�لـم مىگــرفــتم، با د�دن ا�ـن صــحنه
دورب�نم را به تـندى زمـ�ن گـذاشـتم و اسـتـوار را از زمـ�ن بلنـد كـردم و بهكـمك دسـتـ�ـارم و
آدمهاى د�گر كه فوراً به باالى خاكها آمدند او را پائ�ن آورد�م و به تنها ماش�ن بهدارى

كه تا آن لحظه از ف�روزآباد به محل زلزله آمده بود رساند�م.
¿ ¿ ¿
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زلزله در ساعتى آمده بود كه هنوز مردم از خواب ب�ـدار نشده بودند و ب�شتر�ن تلفات
بههمــ�ن خــاطر بود. اهالىِ زنده مــانده كــه جـمــعــ�ت چندانى را تشـك�ل نمىدادند، حــدس

مىزدند كه نزد�ك بهپنجهزار نفر ز�ر آوار مانده باشند.
�ابند خــاك وهركــدام از آنها با شــ�ــون و زارى مىكــوشـ�ــدند بـا هر وسـ�ـلهاى كــه مى
كلـوخ را پس بـزننـد و عــــز�زان خــــود را از ز�ـر آوار ب�ــــرون بـكشـند. در آن لـحظههـا، كــــه
نزد�ك به ده ســاعت از وقـوع زلزله مىگــذشت، هنوز از كـمـكهاى دولتى خـبــرى نبـود و
تنـهـــــا مـــــردم منطـقـــــه، از فـــــ�ــــروزآبـاد و بخـشها و دهـات اطراف بـا ب�ـل و كلـنگ بـه �ارى
زلزلهزدگـان شـتـافـته بـودند و تالش مىكـردند زخـمىها و كـشتـهشـدهگـان را از ز�ر خـاك
ب�رون بكشنـد. اما ب�ش از هرچ�ز، كـمبود دكـتر و دارو و كمكهاى اول�ـه1 پزشكى به چشم

مىخورد.
انبوهى از زخـمىهائى كه نجات �افـته بودند، اعم از بچه و بزرگ روى زم�ن افـتاده و از
درد و التـهـاب و هـراس ناله مىكـردند و �ا در حـال اغــمـاء بهسـر مىبردند.  امـا تـنهـا امكان
�ار وپزشـكى مـــوجـــود همـــان آمـــبـــوالنس فـــ�ـــروزآباد بود كـــه �ك پـزشك و �ك پزشـك
مـقاد�رى دارو ب�ـشـتر نداشت و نمىتوانـست بهآن همه زخـمى و مـجروح برسـد. از ا�ن رو
بســــ�ــــارى از زخــــمىها بـهكــــمك ا�ن و آن، بـا بســــتن پـارچه لبــــاس بر زخـمهاى خــــود از
خونر�زى جلوگ�رى كرده بودند و بسـ�ارى از آنان فقط زار مىزدند. عدهاى از مردم ن�ز

π∞

نعـش عــز�زان خـــود را در مــقـــابلشـــان گــذاشـــتـــه بودند و مىگـــر�ســـتند. �ك زن و مـــرد
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سالخورده، جـسد پسر جوان و بلند قد خـود را در پارچه1 سف�دى به عنوان كفن پ�ـچ�ده و
در برابر خــود قــرار داده بودنـد و بدون آنكــه زارى و شــ�ـون كـنند، مــانند سِــحــرشــدگــان
چشـمـان خود را بـه افق دوختـه بودند و در دن�ـائى د�گر بـه سرمىبـردند. به هر سـاختـمـانى
كـه مىنگر�ستـم شكستـه و در هم پاشـ�ده بود و ت�ـرهاى چوبى و سنگ و كلوخ و خـاك از
آن تپـه1 كــوچكى مىسـاخت. سـر و روى مــردم تمـام خـاكآلود بود و در آن آفـتــاب بعـداز
ظهـر آخر شهـر�ور، همه چـ�ز در گرد و غـبار و خـاك و خرابى غـرق بود و از همه چ�ـز بوى

مرگ به مشام مىرس�د.
تا غــــروب آنقــــدر مــــرگ و زارى و شـــ�ــــون و بهـت و زخم و خــــون د�دم و آنقــــدر از

صحنههاى دلهرهآور و ترسناك ف�لم گرفتم كه گ�ج شده بودم.
�كى از بچـههائى كـه سـاعت ٩ همـان شب فـ�ـلم مـرا از شبـكه سـراسـرى تلو�ز�ون د�ده
بود مىگفت كه از نوع ف�لمبردارى من خ�لى خوشش آمده است و شرح داد كه ب�شتر�ن
صـــحنـههاى من، اضـطراب و وحـــشت زلـزله را در حـــركتهـاى مـــداوم دورب�ن و رفـــتـن به
صـحنههاى مـخـتل& بازگـو مىكـرده است. ولى براى خـود من ا�نطـور نبـود. من بنا به �ك
ز�بــائىشنـاسىِ آگــاهانه، آن آشــفــتگى را بازگــو نمـىكـردم؛ بـلكه، بىتابـى درونم، در �ك

حركت ناآگاه با واقع�ت ب�انى آن صحنهها همآهنگى �افته بود.
دلگ�رتر�ن صحنهاى كه آنروز د�دم، بههنگام غروب و بر سر �ك نهر آب بود؛

زنى تنهــا، چهــار كـودك خــردسـال خــود را كـه در زلزله كــشــتـه شــده بودند از ز�ر آوار
ب�ـرون كشـ�ده و آنها را كنار آب روى زمـ�ن رد�& كـرده و لباسشـان را درآورده بود و
آنهـا را �كـى �ـكى مـىشــــــسـت و باز بـه رد�ـ& در كنـار هـم قــــــرار مىداد. د�ـگـران چنـان
مــشـغــول كــار خــود بودند كــه حـتـى بهكـمـك وى ن�ــز نمىآمــدند. رنگ آبى-خــاكــسـتــرى
غروب، آب نهـر كه بر اثر خـفگىهوا روز به الجوردى مىزد، هـوائى كه انگار پر از غـبارى
آبى رنگ بود و سكوت عظـ�مى كـه زن و كـودكـان مـرده و لخت او را كـه به رد�& بر كنار
نهـر در آرامـشى ابدى خـفـتـه بودند، زمـ�ن و زمـان را به هم مىدوخت و دندانهاى مـرا در
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د�رباورى بهتى ژرف بر هم مىفشرد.
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دورب�ن را در دست داشــتم و بىآنكــه بتـوانـم فـ�لم بگـ�ـرم، به زن كــه نگاهم نمـىكـرد

خ�ره شده بودم. عاقبت توانستم بر بهتم غلبه كنم و از او و كودكان مردهاش دورشوم.
پ�ش از د�ـدن ا�ن صــحنه، حــدود ســاعت چهــار بعــد از ظهــر، �ـك هواپ�ــمــاى �كنفــره1
سِسنا بر ساحل شنى رودخانه1 ق�ر نشست و خلبـانش به سراغ من آمد و گفت كه س�روس
هدا�ت مـد�ـر تلو�ز�ون شـ�ـراز او را فــرسـتـاده تا فـ�ـلمهاى گـرفـتـه شــده را براى پخش در
اخـبــار تلوز�ون با خـود بـبـرد. من فـ�ـلمها را همراه �ادداشـتـى مـبنى بر دســتـوركـار مــونتـاژ

صحنهها به او سپردم و بعد مشغول ادامه كارم شدم.
آن ف�لم، آنشب �كبـار ساعت هفت بعد از ظهـر از تلو�ز�ون ش�ـراز، �كبار ساعت ٩
شب از شـبكه1 سراسـرى تلو�ز�ون و �كبار هم سـاعت دوازده شب از طر�ق مـاهواره براى
شبكه جهانى ارسال و پخش شد و مردم بس�ارى را تحر�ك كرد تا هركمكى كه مىتوانند
به زلزلـه زدهگــان بكننـد. ولى ا�ن فــ�لـم نتــوانست تاثـ�ــر چندانى روى مـــقــامــات كــشــورى
بگذارد و آنها را به بسـ�ج بهموقع براى نجـات مردم از درد و زخـم و مرگ وادارد. دورى
راه، جـاده1 كـوهســتـانى، وقت گـذرانى و بىتوجــهىِ مـسـئـوالن كـشـورى به ســرنوشت مـردم
بالزده1 منطـقـه سـبب تـلفـات بســ�ـارى شـد. كــمكهاى ارتش تازه بعــد از سـه روز به منطـقـه
رسـ�د و بعـد از چهار روز اولـ�ن ب�مـارستـان صـحرائى در آنجـا برپا شـد تا بههنگام بازد�د
شـاه كـه قـرار بود در روز پنجـم از مـحل وقـوع زلزله صـورت بگ�ـرد، همـه1 عـوامـل تبل�ـغـاتى

براى رسانههاى داخلى و خارجى فراهم باشد.
بنا به آمــار، ب�ش از هشـتهزار نفـر در ا�ـن زلزله جـان ســپـردنـد و تقـر�بــاً تمــامى اهالى
باقى مـانده بـىخـانمـان شـدند. مـردم شــانس آورده بودند كـه زلزله در اواخـر شــهـر�ور كـه
هنوز هوا گرم بود به وقوع پ�وست و ا�ن امكان را به آنها داد كه تا فرارس�دن فصل سرد

كوهستانى در آن منطقه، فرصت بناى سرپناهى را براى خود ب�ابند.
در آن چنـد روز، مـــشـــاهده1 ا�ـن بىتوجــــهى به ســــرنوشت مـــردم، بـ�ش از پ�ـش مـــرا از
س�ـستم حـاكم متنفـر كرده بود. روز پنجم كـه قرار بود شـاه به آنجا ب�ـا�د، عكسم را براى
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ساواك فرستادم تا كارت مخصوص ف�لمبردارى در مراسم رسمى را برا�م صادر كنند.
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آن روز به اتفـاق �كى د�گر از همـكارانم «رضـا رضى» ف�ـلم مىگـرفتـ�م و با سـ�ـسـتم دو
دورب�ـنه كــــار مـىكــــرد�م. از ا�ـن رو من بـ�شتر، صـــــحنههـاى از نزد�ـك را فــــ�لـمبردارى

مىكردم و رضى صحنههاى عمومى و دور را.
شـاه لبـاس نظامى پوشـ�ده بود و شـخـصـاً هلىكوپتـرش را در فـرودگـاه موقـتى كـه ظرف
روز قبل ساخته بودند بر زم�ن نشاند. مـاموران ژاندارمرى و ساواك، قبالً چند نفر از اهالى
را براى خوشآمـدگوئى آمـاده كرده و بقـ�ه1 جمـع�ت را كـه از كمبـود خدمـات و بهداشت و
امكانـات به شــدت ناراضـى بودند، با تـهــد�د به مـنطقــه1 د�ـگر و �ا دور از صـــحنه فــرســـتــاده
بودند. در واقع ارتـش �ك خط فـاصل ب�ـن مـردم و بازد�دكنندگــان و خـبـرنـگاران داخلى و
خـارجـى ا�جـاد كــرده بود و تنهــا �ك عـده آدم دستچ�ـن شـده به صــورت نمـا�شـى اجـازه

حضور در صحنه1 مورد بازد�د را داشتند.
وقـتى شـاه مىخواست از بـ�مـارسـتـان صحـرائى كـه عـبارت بـود از چادرهائى با دو تخت
ب�مـارستانى و �ك فضـاى خالى در ب�ن تختها بازد�د كند؛ من فـوراً به درون دوم�ن چادر
ب�مارستان صحرائى رفتم و آماده1 ف�لمبردارى شدم. به تجربه در�افته بودم كه معموالً شاه
براى بازد�د سـراغ اول�ن مـحل دم دست نمىرود، و من حـدس مىزدم او از چادر دوم و �ا
سوم بازد�د كند. و همانطور كه انتظار داشتم، شـاه �كسر به سراغ همان چادرى آمد كه
من در آن آماده نشسته بودم. هم�نكه او بال چادر را كنار زد و وارد شد، از د�دن من كه
با دورب�نم بر زمـ�نِ ب�ن تختها نشـستـه و لنز دورب�نم را به سـوى او نشـانه رفتـه بودم �ك
لحظه جا خورد. ولى فوراً متوجه مـوضوع شد و حالتش عادى شد. دورب�ن من در آن زمان
از نوع دورب�نهـاى اِكِلر ١٦ مـ�لمــتـرى و داراى لنز زوم بلنـد و سـ�ـاه رنگى بود كــه شكل و
شما�ل �ك مسلسل را به آن مىداد. بارها، افراد مـختل&، بهخصوص در مح�طهاى نظامى
به من گفـته بودند كـه دورب�نم شبـ�ه مـسلسل است. از ا�ن رو در�افتم كـه شاه ن�ـز در ابتدا
به تصـور ا�نكـه من با مـسلـسل رو به او نشـانه گـرفـتـهام جـا خـورده است. شـاه سـپس با دو
ب�ــمـارى كـه روى دو تـخت مـوجــود در چادر دراز كـشــ�ـده بودند به گــفـتگـو پرداخت و من
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مـشــغـول فــ�لمبردارى شـدم. فــرح پهلوى ن�ــز در آن بازد�د همراه شــاه و در آن لحظه در
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كنار او بـود. و در رد�& پشت آنهـا، شــاهپــور غـــالمرضــا پهلـوى در لبــاس ارتشـى، هو�دا
نخـست وز�ر، ارتـشـبـد ازهارى رئ�س سـتـاد ارتـش، سـرلشگر قـرهباغى فـرمــانده1 لشكرِ دو
شـ�ــراز، و عـدهاى از امــراى ارتش و ژاندارمــرى و هوان�ـروز و اســتـاندار فــارس و د�گران

قرار داشتند كه از توى چادر به درستى د�ده نمىشدند.
من كه در آن چند روز بـه طور شگفتآورى نفرتم از وضع موجـود شدت �افـته بود، در
همـان حالتى كـه شاه و د�گران را در لنز دورب�ن خـود داشتم و از آنها فـ�لم مىگرفـتم به
ا�ن مـوضوع فكرمىكـردم كه اگـر مقـدارى مواد منفـجره در دورب�نم جـاسازى كـرده بودم،
مىتوانـسـتـم با �ك عــمل انفــجــارى همــه1 آنها را روى هوا بـفـرســتـم و خـ�ـلى چ�ــزها را در

مملكت تغ��ر بدهم.
در همـان آن كــه ا�ن فكرها را مىكـردم، شــاه دوباره نگاهى به من و در واقـع نگاهى به
درون لنز دورب�نـم انداخت. و من پ�ش خـود گــفـتم؛ نكند فـكر مـرا خـوانده باشــد. و بعـد از
ا�ـن فكـر خنـدهام گـــــرفت. واقــــــعـــــ�ـت ا�ن بـود كـــــه تـبلـ�ـــــغـــــات ســــــاواك، چنـان تصـــــو�ـر
مــرعـوبكنندهاى از شــاه سـاخــتـه و ســاواك چنان دســتگاهى جــهنمى و مــخـوفى به وجــود

آورده بود كه حتى گذشتن چن�ن افكارى در ذهن ن�ز آدم را به هراس مىانداخت.
مــدتى بعـــد از ا�ن حــادثه، �ك روز كــرامت دانـشــ�ــان به من زنگ زد و خـــواست كــه به
د�دنش بروم. مـا �كد�گر را در �ك رستـوران پرت و دورافتـاده د�د�م و عرقى خـورد�م

و گپ زد�م.
كـرامت مىخـواست به من اطالع بدهد كـه همچنـان با�د مـدتى از د�دارش پره�ـز كنم.
ولى چون فكر كرده بود كـه بىخبرى من از او حـمل بر فراموشى و بىتوجـهى او نسبت به

من شود، ا�ن د�دار را ترت�ب داده است.
من در آن د�دار از آنچـه كــه در قــ�ــر پ�ش آمــده و مــاجــراى آن بازد�ـد و افكارى كــه

داشتم براى او حرف زدم. كرامت بعد از شن�دن ا�ن حرفها به من گفت:
«به ا�ن تـرت�ب مــا واقــعـاً نـبـا�ـد �ك مــدت همد�گر را ببــ�نـ�م. ز�را ا�ن امكـاناتى كــه تو
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دارى، حـ�ـ& است، و نبـا�د هـمـ�نطور و در اثر بـىاحـتـ�ــاطى و ا�ن نوع د�دارهـاى سـاده از
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م�ان برود.»

مــعلوم بود كــه نـظر كــرامت درباره1 زدن شــاه و تاث�ــر آن بر شــرا�ـط سـ�ــاسـى نســبت به
گـذشتـه فرق كـرده است. از ا�ن رو من امـ�ـدوار شدم. امـا باز براى مـدتى او را ند�دم. البتـه

قرار شد كه او موعد د�دار بعدى را به من اطالع بدهد.
مـدتـى را به همـ�ن شكـل و بدون ه�چ ارتبــاط سـازمـانى بـا كـسى گـذرانـدم. در آن مـدت
كـوش�ـدم با فـعال�تهاى فـرهنگى خـودم را سرگـرم كنم. از ا�ن رو با انجـمن فـ�لم دانشگاه
شـ�راز تمـاس گـرفتـم و قرار شـد كـه ف�لمهاى آرشـ�ـو تلو�ز�ون و فـ�لمهاى آرشـ�و كـانون
پرورش فكرى را براى نما�ش عمومى در اخت�ارشان بگذارم. البته من به ف�لمهاى موجود
در كانون بـ�شتـر عالقـهمند بودم. كانون مـجمـوعهاى از بهـتر�ن ف�لـمهاى جشنواره جـهانى
فـ�لم كـودكـانِ تـهـران را در اخـتـ�ـار داشت كـه غـالبـاً سـاخت كـشــورهاى بلوك شـرق بود، و
ب�ــشـتــر آنها داراى جــوا�ز مـتــعــددى از جـشنوارههـاى گـوناگــون بودند. به هـمـ�ن خــاطر،
نما�ش ا�ن فـ�لمها به صورت عمـومى، بجز در محـ�ط جشنواره تهران كـه طبعاً تماشـاگران

خاصى داشت، چندان مورد رضا�ت ساواك نبود.
من براى ته�ه1 ا�ن ف�لمها ماهى �كبار به تهران مىرفتم و در تماس با بچههاى آرش�و
تلو�ز�ون و بـرادر كـوچكم مـهـدى ســمـاكـار كـه آن مـوقع مـســئـول آرشـ�ـو فـ�لـم كـانون بود
ف�ـلمها را ته�ـه مىكردم و به شـ�راز برمىگـشتم و آنها را به دست بچـههاى انجمن فـ�لم
دانشگاه مىرسـاندم. امـا با آنها قـرار گـذاشتـه بودم كـه منبع تهـ�ـه ا�ن فـ�لمها را در جـائى

ذكر نكنند.
همچن�ن در �ك فـعال�ت د�گر، براى بچـههاى تئاترِ فـرهنگ و هنر ش�ـراز كالس س�ـنما
تشكـ�ل داده بودم. ا�ن فـــعــال�تهـا به و�ژه جلـســات نمـــا�ش فــ�لـم در دانشگاه كـــه شلوغ
مىشـد و بر سـر فـ�لمهـا بحثهاى جـالبى در مىگـرفت سـبب دلگـرمـى من بود. بچـههاى
فـــرهنـگ و هنر هـم به كـــالسها عــــالقـــه1 ز�ادى نشـــان مـىدادند و مـــرتـب در آن شـــركت
مىكـردند. بعد از چنـدى بچههاى دانشگاه شـ�ـراز به من اطالع دادند كـه حفـاظت دانشگاه
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از آنها در باره1 منبـع تهـ�ـه فـ�لمها سـئــوال كـرده و آنها توانسـتـهاند به شـكلى مـوضـوع را
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مـــاسـت مـــالى كنـند؛ ولى، اگـــر بـخـــواهنـد به نمـــا�ـش آن فـــ�لـمها ادامـــه بدهـند، حـــتـــمــــاً با
پرسشهاى جـدىترى در باره1 منـبع تهـ�ـه فـ�لمها مـواجـه خـواهند شـد. آنها مىخـواسـتند
بداننـد كــه آ�ا من صـــالح مىدانم كـــه آنها در ا�ن باره حـــرفى بزنند و �ـا ا�ن كــه ترجـــ�ح

مىدهم نما�ش ف�لمها قطع شود؟
تصمـ�مگ�ـرى در ا�ن مورد دشـوار بود. از �ك سو نمىخـواستم د�گران، �عنى بـچههاى
آرشـ�ـو تلو�ز�ون و آرشـ�ـو كانون را كـه آن فـ�لمها را به صـورت غـ�ـرمـجاز در اخـتـ�ـار من
مىگـذاشتند، در خطر مـواخـذه1 ساواك قـرار دهم و از سوى د�ـگر هم دلم نمىآمد كـه آن
جلسـات پربـار فـ�لم دانشگاه بههم بـخـورد. ولى در واقع، چارهاى جـز قطع نمـا�ـش فـ�لمها

نبود.
در مورد كالسس�نـما هم هم�ن وضع پ�ش آمد. مسئـول بخش آموزشى فرهنگ و هنر
�ك روز مـرا خـواست و راجـع به تشك�ل كـالسهاى ســ�نمـا و ا�نكـه آ�ا جـواز تـشك�ل ا�ن
كــالس هـا را دارم و �ا ا�نكــه ا�ـن كــالسها را از ســوى تـلو�ز�ون تـشك�ل مـىدهم، از من
پرس و جـو كــرد. او پس از ا�نكـه فــهـمـ�ـد مـن شـخـصـاً چـن�ن كـالسهائى را مـىگـذارم، با
لحنى حــاكى از تعـجب و تـهـد�د، از من درباره1 انگـ�ـزهام از تشك�ـل كـالسها سـئــوال كـرد.
خـ�لى سـاده برا�ش شرح دادم كـه چون عـالقـهمند به سـ�نمـا هستم و بـچههاى تئـاتر آنجـا
هم در ا�ن مـــورد عــالقــه نـشــان مىدهنـد اقــدام به بـرگــزارى ا�ن كــالسهـا كــردهام. او در
حالـىكه نشـان مىداد كه حـرف مرا باور كـرده، ولى پ�دا بود كـه ا�ن فقط �ك ظاهـرسازى

ست، از من خواست كه چون مجاز به ا�ن كار ن�ستم از تشك�ل كالسها خوددارى كنم.
من از ا�ن مـوضـوع بسـ�ـار دلخـور شـدم. هردو فـعـال�ـتم به بن بست رسـ�ـده بود. در پى
راه د�گرى براى ادامه1 تشك�ل كـالسها برآمدم و بچههاى فرهنگ و هنر را بـه استود�وى
تمر�ن تلو�ز�ون بردم و كالسها�م را در آنجا برگـزار كردم. ولى در طوالنى مدت ادامه1
ا�ن كـــار نـ�ــز مـــمـكن نبـــود؛ ز�را بـچـــهها براى ورود بـه تلو�ز�ـون با�د اجـــازه1 مـــخـــصـــوص
مىگــرفــتند. و براى ا�ـن مـوضــوع من بـا�د به ســ�ــروس هدا�ت رجــوع مىكــردم و در باره
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كالسها به او توضـ�ح مىدادم. اما از ترس ا�نكـه او با تشك�ل ا�ن كالسها مـخالفت كند،



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ðμ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
از ا�ن كــار خــودارى كـــردم. ز�را در آن صــورت او را ن�ــز نســـبت به رفــتــارهـا�م حــســاس
مىكـردم و در اثر آن، عــمـالً در شـرا�طى قـرار مـىگـرفـتم كـه آن آزادى بىنظـ�ـرى كـه در
مح�ط كـار داشتم و امكانات س�اسى و�ژه بـرا�م فراهم مىكرد از ب�ن برود. البتـه س�روس
هدا�ت شــخـصــاً آدم خـوش مـشــرب و دمكراتمنشـى بود. او از خـانواده1 صــادق هدا�ت، و
صــاحب كــارخــانه1 «�ك و �ـك» در دشت مــرغــاب شــ�ــراز بود كــه قــبــالً به عنوان مــســئــول
البراتوار تلو�ـز�ون تهـران كـار مىكــرد و بعـداً رئ�س تلو�ـز�ون شـ�ـراز شـد. زمــانى كـه من
دانشجو بـودم، او به ما درس سانس�تـومترى و البراتوار مىداد و براى ا�ن كار، هـر دو هفته
�كبار براى دو روزِ كـامل، با هواپ�ـمـا به تهـران مىآمـد و تمـام آن دو روز را مـا با او درس
داشـتـ�م. وقـتى من به عنوان فـ�لمبردار به تلو�ـز�ون ش�ـراز آمـدم، او كـه روابط خـوبى با مـا
در مـدرسـه1 س�ـنما داشت، و حـتى سـركـالسهاى طوالن�ش اجـازه مىداد كـه بچـهها سـ�گار
هم بكشنـد، از من اسـتـقـبـال كـرد و دسـتم را تا حـدودى در تلو�ز�ـون باز گـذاشت. او حـتى
وســائل عكاسى شــخـصـىاش را در اخـتــ�ـار مـن گـذاشت تـا با آنها عكاسى كـنم. و من هم
بارها و بارها، از وسـائل منحـصر به فـرد عكاسى او اسـتـفاده كـردم و عكسهائى گـرفتم كـه

مجموعهاى از آنها را در �ك نماشگاه عكاسى در دانشگاه ش�راز به نما�ش گذاشتم.
پس از بههمخــوردن برنامــه1 فـعــال�ــتم در كـالس درس ســ�نمــا و انجــمن فـ�لـم دانشگاه،
كـوشـ�ـدم با چ�ـزهاى كـوچك هم كـه شـده دل گـرم شـوم. امـا روزها مىگـذشت و همچنان

وضع�ت من ثابت بود.
در �كى از روزهـاى بســ�ـــار ســرد زمـــســتـــان ســال ٥١، كـــه برف سنـگ�نى آمـــده بود، از
اسـتاندارى خـبـر دادند كه در سـرحـدات ش�ـراز تا ارتفـاع چهار مـتـر برف بار�ده و راههاى
ارتبــاطى بســ�ـارى از دهـات آن منطقــه را مـســدود ســاخـتــه و بســ�ـارى از اهـالى را در خطر
ب�ـمارى و گرسنـگى و سرما قـرارداده است. من فـوراً به اتفاق پ�ـروز استاندار فـارس براى
بازد�د و تـهـ�ــه گــزارش عــازم منطقــه شــدم، و چون زمــان حــركتمــان بعــد از ظهــر بود، و
هلىكـوپتـرها نمىتوانسـتند در هواى طوفـانى آنروز طوالنى مـدت پرواز كنند، ناچار شب

π∑

را در آباده ماند�م، تا روز بعد به بازد�د خود از سرحدات بپرداز�م.
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فـاصله آباده تا ش�ـراز حدود صـد و هشـتاد كـ�لومـتر بود و سـرحدات فـارس از توابع ا�ن
مركـز فرمـاندارى به شمار مىآمـد. آن شب، فرمـاندار آباده مهـمانى تشر�فـاتى بزرگى به

افتخار استاندار ترت�ب داد كه چشم را خ�ره مىكرد؛
بر سـر مـ�ـز شـام كـه جـمـعى از مـقـامـات مـحلى آباده ن�ـز بر آن حـضـور داشـتند، غـذاهاى
فـراوانى وجـود داشت كـه واقعـاً بسـ�ـار ب�ش از حـد ن�ـاز مـهـمانان بـود و مشـروبات بسـ�ـارى
عرضـه مىشد. پ�ش از آن نـ�ز، من مهـمانىهاى رسـمى و بزرگى د�ده بودم كـه ولخرجى
&�ز�ادى از بودجـه عـمومى در آنها صـورت مىگـرفت. و شـا�د ا�ن �كى ن�ـز �كى در رد
آنها به شــمـار مىآمــد؛ ولى، آنچه كـه در روز بعــد رخ داد، و ب�ـانگــر خـست فــرمـاندار
آباده در مـصـرف چن�ن بودجـهاى براى مـردم مـحـروم منـطقـه بود، فـر�اد مـرا نسـبت به ا�ن

نوع ولخرجىها به آسمان رساند.
فــرداى آن شـب، با هلىكـــوپتــر بـه بازد�د از منـطقــه پـرداخــتــ�ـم. از باال فــقـط برف د�ده
مىشد و سرشـاخه1 درختانى كـه ا�نجا و آنجا از ز�ر برف ب�رون بود. بعـضىجاها برف را
روب�ـده و محـوطهاى را پاك كـرده بودند كـه نشان مـىداد در آنجا دهى وجـود دارد. ولى
بسـ�ـارى از دهات، حــتى امكان همـ�ن برفروبى را نـ�ـز ن�ـافـتـه بودند. مـعلـوم نبـود كـه اگـر
كسى در آن شرا�ط ب�مار شود، مردم چگونه مىتوانند او را به شـهر و ب�مارستان برسانند.
در دهات  آن منطقـه نه تلفـن �افت مىشـد و نه كـسى مىتوانست در آن راهبندان خـود را

به شهر برساند و كمك بطلبد.
دو هلىكـــوپتـــر د�گر كـــه در كنار مــا پـرواز مىكــردنـد با د�دن مـــحلهائى كـــه از برف
روب�ـده شده بود، بسـتههاى مـواد غـذائى را كه همراه داشـتند به پائ�ن مىانداخـتند. برخى
از آن بســـتــهها در مـــ�ــان انـبــوه برفهـا فــرو مىرفـت و ناپد�د مـى شــد. و برخـى د�گر در
محـوطههاى روب�ده شده مىافـتاد و ما مىد�د�م كـه مردم كه از آن فاصلـه مانند نقطههاى
سـ�ـاه بهنظر مـىرسـ�ـدند، به سـوى بسـتـهها هـجـوم مىبرند. من از همـه1 ا�ن صـحنـهها فـ�لم
مىگرفـتم تا همان شـب به عنوان عمل�ـات نجات مـردم از شر قهـر طب�ـعت در تلو�ز�ون به

π∏

نما�ش درآ�د.
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عـاقبت هلـىكوپتـر مـا در �كى از دهات بزرگ كه داراى بـولدوزر بود و مردم در آنجـا
توانســتــه بودند مــحـوطـه بزرگى را از برف پاك كنـند، نشــست و مــردم به سـوى مــا هجــوم
آوردند. مـا همـگى پ�ـاده شـد�م و اســتـاندار با عـ�نكـى آفـتـابى كـه بر چـشم داشت در جلو
قـرارگـرفت و �كى از اهـالى كـه ظاهراً كـدخـداى ده بود پ�ش آمـد و با شـناخـتن وى، فـر�اد

زد:
«زنده باد استاندار كل ا�ران.»

ظاهراً هـ�چكس از ا�ن حــرف خنـدهاش نگرفت و اســتــاندار با حــالـتى جــدى شــروع به
پرسش از مـردم كرد. �ك مـر�ض در آن ده وجود داشـت كه به خـواهش اهالى، استـاندار
دسـتــور داد كـه �كى از هلـىكـوپتـرهـا او را همراه مـا به آباده ب�ــاورد. عـدهاى از مــردم ن�ـز
براى خـو�شـان خـود در آباده و شــهـرهاى اطراف نامـه نوشـتـه بودند و چـون ه�چ وسـ�لهاى
براى رســـاندن آن نامــههـا وجــود نداشت، فـــرمــاندار آباده آنهـا را گــرفت تـا در آباده به

پست بسپارد.
در مـدتى كه اسـتـاندار با بعضـى از مردم صـحـبت مىكرد، من كـمى فـ�لم گـرفتم و بعـد
بهســرعت از آن جــمع دور شــدم تا كــمى پائ�ـنتر از مــردمى كـه آنجــا حــضــور داشــتند و
ظاهراً از اوضـاع خـشنود نبـودند و مىخـواستند حـرف خـود را به «گـوش مـقامـات» برسـانند

ف�لم بگ�رم.
مردم كـه دورب�ن را د�دند شروع به اعتـراض كردند. اما ناگـهان، با پ�دا شـدن سر و كله1
�كى دو نفر از خودِ اهالى ده، حرف خود را خوردند و سكوت اخـت�ار كردند. فوراً در�افتم
كـه تازه وارد�ن از «ازمـابهـتـران» مـحل هسـتند و مـردم ابا دارند جـلوى آنها ناراحـتىهاى
خـود را ابراز دارند. به ناچار به سـوى هلىكـوپتـرها برگـشـتم و همراه بقـ�ـه كـه بازد�دشـان

خاتمه �افته بود به آباده برگشت�م.
در آباده، وقــتى داشــتم در دفــتــر فـرمــاندار از نقــشــه1 منطـقـه و ســرحــدات كــه به د�وار
آو�زان بود ف�لم مىگرفـتم تا موقع مونتاژ براى نشـان دادن موقع�ت دهات محـاصره شده

ππ

در برف از آن استـفاده كنم، د�دم كه فـرماندار مشـغول شـمارش نامههائى ست كـه مردم
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آن ده به او سپرده بودند. او پس از شمارش نامهها با قُرقُر گفت:

«عجب مكافاتى ست ها! آخر ما كه براى ا�نجور كارها بودجه ندار�م.»
بعد رو به من كه با تعجب به او مىنگر�ستم ادامه داد:

«مىب�ن�ــد آقـاجـان! مـا واقـعـاً با ا�ـن مـردم مكافـات دار�م. من حـاال از كــدام بودجـه، پول
پست ا�ـن نامـه هـا را بپـردازم؟ چـهل تا �ك ر�ال مىشــود چهـل ر�ال كـه هـ�چ مـحـلى براى
پرداخـت آن وجـــود ندارد. حـــاال اگــــر براى خـــاله خــــانباجىهـاىشـــان نامـــه نـمىنوشـــتـند

نمىشد؟»
از شنـ�ـــدن ا�ن حـــرفهـا واقـــعـــاً تعـــجـب كـــرده بودم و در سكـوت به فـــرمـــاندار نـگاه 

مىكردم. فرماندار متوجه1 سنگ�نى نگاه من شد و گفت:
«البـتـه مىتـوانم ا�ن پول را از جـ�ـبم بپـردازم، ولـى مىخـواهم به شـمـا كـه �ـك خـبـرنگار
هسـت�ـد بگو�م كـه فكر نكن�ـد اگـر من فـرماندار ا�نجـا هسـتم ه�چ مـشكلى ندارم. بعـضى

وقتها آدم نمىداند براى ا�ن مردم چه بكند؟»
بعـد سـرش را با تـاس& تكان داد و دوباره شـروع به شـمـارش نامــهها كـرد. دست كـردم
توى ج�ـبم و پاكت س�گارم را ب�رون كـش�دم و فـشارش دادم كه ببـ�نم آ�ا س�گارى در آن
هست �ا نه. پاكت در دسـتم مـچـاله شـد و من كـه به آن خ�ـره مـانده بودم مـتـوجه شـدم كـه
فـرماندار گـوشى تلفن را برداشـت و به شهـربانى زنگ زد و خـواست كـه فوراً �ـك پاسبـان

به فرماندارى بفرستند.
چند لحظه بعـد �ك پاسـبـان به فـرمـاندارى آمـد. فرمـاندار سـهچهـار نامـه را كـه با�د به
شهرهاى د�گر فـرستاده مىشد از م�ـان آن نامهها جدا كرد و بق�ـه را به پاسبان داد و از او
خـواسـت كـه با دوچرخــهاى كـه در فــرمـاندارى بود، آن نامــهها را به خــانه1 مـردم در شــهـر
آباده برســاند. من كـه از ا�ن كــار فـرمـاندار جــاخـورده بودم، از شـدت عــصـبـانـ�ت خندهام
گــرفت و از اتاق ب�ــرون آمــدم و در راهرو بر �ك ن�ــمكت نشــســتم. پاســبــان هم با نامــهها
ب�ــرون آمــد و چون در�افــتـه بـود كـه مـن هم از ا�ن كــار فـرمــاندار خــوشم ن�ــامــده لبــخند

±∞∞

تمسخرى زد و گفت:
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«مثالً آقا فرماندار ا�ن شهر است!!»

خند�دم و �ك پنجتومانى از ج�بم درآوردم و به پاسبان دادم و گفتم:
«ب�ا، نمىخواهد دو ساعت دور شهر بگردى. ا�ن را بگ�ر نامهها را پست كن برود.»

پاسبان لبخندى زد و پنج تومان را گرفت و گفت:
«البـته ب�ن خـودمـان بماند، من هم كـه احمـق ن�سـتم؛ اگر مـحض گل روى شـما نبـود، ا�ن
نامـهها را هم�ن طور دسـتهاى مىانداخـتم توى سطل آشـغال. ولى حـاال، مى روم و آنها را

به خانههاى مردم مىرسانم.»
گفتم:

«نمىخــواهد بىخــودى زحــمت بكـشى. پستشــان بكن، فــردا پس فــردا به دستشــان
مىرسد.»

نگاهى به پنج تومانى كه در دست داشت كرد و گفت:
«حـ�& است كه سـهچهار تومـان از ا�ن را بدهم اداره1 پست بخـورد. نامهها را مىرسـانم

و بعد مىروم با ا�ن پنج تومان �ك دست چلوكباب حسابى مىزنم به بدن.»
خندهام گـــرفت. �ك پـنج تومـــانى د�گر از جـــ�ــبـم درآوردم و به ســوى او دراز كـــردم و

گفتم:
«پس ا�ن را هم بگ�ر و خانمت را هم ببر با هم چلوكباب بخور�د.»

خند�د و گفت:
«اِى آقا، ما چهار تا بچه دار�م، چطورى دست زنم را بگ�رم ببرم چلوكبابى؟»

و تا د�د من باز دستم به ج�بم رفت گفت:
«نه نه، قـــربانِ شـــمــا. شـــمــا ب�ـش از ا�ن زحــمـت نكشـــ�ــد. آنها تـوى خــانه �ـك جــورى
شكمشـان سـ�ـر مىشـود. من فـعـالً بروم ا�ن نامـهها را برسـانم كـه بعـد چلوكـبـاب بهام مـزه

بدهد.»
بعد باز خند�د و نامهها را در دستش تكان داد و خداحافظى كرد و رفت.

±∞±

پس از رفتن پاسبـان نگاهى به درِ اتاق فرماندار انداختم و بلنـدشدم بروم وسائلم را از
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اتاق او جـمع كنم و به شـ�راز برگـردم. با خـودم مىگـفتم؛ طـبعـاً ا�ن فـرماندار احـمق نمـونه1
ت�ـپـ�ك فرمـانداران د�گر ن�ـست، و چه بسـا د�گران در همـ�ن مناسـبـات ادارى و كشـورى
كردار اجـتمـاعى او را نمىپسندند و شـا�ستـه نمىدانند. ولى مشكل ا�نجـا ست كه اگـر تو
از دست همـ�ـن فـرمـاندار االغ به كـسى شكـا�ت كنى، مناسـبــات حـاكم و سـ�ـسـتـم مـوجـود
طورى ست كـه بهجـاى آنكـه مـشكل را حـل بكنند، فـوراً ترا به عنوان �ك «اجـنبىپرست»
مىگــــ�ـــرنـد و مىانـدازند توى زنـدان. مـــشكـل در واقع ســــ�ـــســــتـــمـى ست كــــه به دزدان و
چپــاولگـران امــوال عـمــومى و آدمهاى كــثـافــتى مـثـل ا�ن فـرمــاندار امكان مىدهد كــه تا
باالتر�ن ردههـاى اداره1 امـور كـشــور پ�ش بروند. توى دلـم مىگـفــتم، چر�كها واقـعــاً حق
دارند ا�نها را به رگـبـار مىبندند. و واقـعـاً آن روزها، روزهاى حـساسى بود و حـوادثى كـه
پ�ـش مىآمـــــد مــــرا به شـــــدت تحـت تاثـ�ــــر قــــرار مـىداد. مــــرتـب ب�ن چـر�كهـا و پلـ�س
برخوردهاى نظامى پ�ش مىآمد و مبارزان بس�ـارى طى زد و خوردها كشته مىشدند و �ا
به زندان مىافتادند. جامعه در مجموع ملتهب بود. و من كه مدتها بود از كار و زندگىام
احـساس خـشنودى نداشـتم خودم را گم كـرده بودم و حس مىكـردم �واش �واش دارم به
نوعى خـزندهگى در زندگـى خـو مىگـ�ـرم. من كـار خـوب داشـتم، درآمـدم بد نبـود و طبـعـاً
د�وانه نـبــودم كــه خــودم را عــذاب بدهـم و مىتوانســتـم خــوش بگذرانم و از زنـدگى لذت
ببـــــرم. ولـى نبـــــودِ آزادى و �ـك درد عــــمـــــومـى، مـــــرا عــــذاب مـىداد و مـــــانع از هـرگـــــونه
خوشگذرانىام مىشد. بخش بزرگى از كودكى و نوجوانى من در فـقرى سوزاننده گذشته
بود و من فـقـر عـمـومى و درد مـشـتركـى را كه در چـهره1 جـامـعـه جلوه داشت مىفـهـمـ�ـدم و
نمـىتوانســـتـم تنهـــا بـه خـــوشىِ زندگـى خـــود فكر كـنم. آن درد عـــمـــومى ر�ـشـــههاى مـــرا
مىسوزاند و حـتى اگر مىكوش�ـدم ن�ز نمىتوانستم فـارغ از تاث�رات آن زندگى كنم.. پدر
من �ك كــارگــر ســاده بـود و توانائى ســ�ــركــردن شكم مــا را نـداشت. امــا در خــانه1 مــا روح
اعـتـراض نسـبت به آن وضـعـ�ت همـ�ـشـه مـوجـود بـود. برادرم حـسـ�ن كـه شش سـال از من
بزرگتـر بود، مذهبى نبـود. من هم در خانه نسـبت به خدا و پ�غـمبر اعـتقـادى نداشتم. پدرم
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هم آدمى غــ�ــرمــذهـبى بود و تنهــا كــسـى كــه در خــانه1 مــا نمــاز مىخــوانـد مــادرم بود. ولى
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بحثهـاى برادرم، چشم مـــرا به واقــعـــ�ــات جــهــان بـاز مىكــرد و ســـبب مىشــد مـن با د�د
انتـقادى نسـبت به روابط هسـتى و جـهان بنگـرم. من در كالس درس دب�ـرسـتان كـه تازه به
آن قـدم گـذاشـتـه بودم ن�ــز بحثهاى ضـدمـذهبى مىكـردم و در مـ�ــان بچـهها براى خـودم
كلى هـوادار پ�ـدا كــرده بودم. بحـثهاى من در كــالس و در مـ�ــان بچــهها حــالتى بهوجــود
آورده بود كـه بچـههاى مـذهبى را به شدت بـرمىانگ�ـخت و آنها كه مـنطق بحث با من را

فاقد بودند به دشمنى با من مىپرداختند.
�ك روز، �كى از آنها كه خ�لى خشكمقدس و فرزند �ك آخوند بود به من گفت:

«اگر �ك روز پا به مسجد بگذارى، مسلمانها تو را تكه تكه مىكنند.»
و من از شنـ�ــدن چن�ن حــرفى بـه خــود لرز�دم. البــتــه نه بهخــاطـر آن كــه تهــد�د او مــرا
ترسـانده باشـد؛ بلكه، به خـاطر آنكـه چكونـه �ك بچـه مىتوانست در مـقـابل بحث و اظهـار
نظر �ك بچـه1 همسن و سـال خودش چن�ـن افكار پل�دى را در سـربپـروراند؟ من آن روزها
فكر مىكـردم كــه واقـعـاً چن�ن بچـهاى و چن�ـن تفكرى �ك اسـتـثناء سـت و جـز نشـانهاى از
�ك روح�ه مر�ض و نادر چ�زى ب�ش ن�ـست. و هرگز تصور نمىكردم كه روزى در زندان

س�اسى ا�ن مملكت، با نمونههاى د�گرى از چن�نتفكر ارتجاعى روبرو خواهم شد.
برادرم حـســ�ن بعـداً بهجــاى مـخـالفت بـا مـذهب، ب�ـشــتـر به مـخــالفت با شـرا�ط ســ�ـاسى

موجود مىپرداخت. او كه از بحثهاى مذهبى من در مدرسه خبرداشت به من گفت:
«بهـتـر است كـه از ا�ن به بعـد ب�شتر عل�ـه شـاه و وضعـ�ت سـ�ـاسى ا�ران حـرف بزنى تا
عل�ــه مــذهب. چـون ا�ن دســتگاه حكومـت است كــه باعث مىشــود مــذهب در جــامــعــه مــا

تقو�ت شود و به ح�ات خود ادامه بدهد.»
از آن پس، او ب�شـتر از مسـائل س�اسى با من حـرف مىزد و كتابهاى مـختلفى را براى
خـواندن به مـن مـعـرفى مىكــرد. اول�ن كـتـابى كــه به من توصـ�ــه كـرد كـه بخـرم و بـخـوانم،
«الجـزا�ر و مـردان مـجـاهد» نوشـتـه حـسن صـدر بود كـه قـرار شـد پولش را از مـادرم قـرض
بگ�ـرم تا او از كرمانشـاه كه در آن زمـان در آنجا كـارى گ�رآورده بود و زندگـى مىكرد

±∞≥

برگـردد و مبلـغ آن را بپردازد. ا�ن كـتـاب شور و حـالى مـبارزاتـى داشت كه به شـدت روى
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من تـاث�ـــر گـــذاشت. و من، بدون آنكـــه تـحت تاث�ـــر بـخشهاى مـــذهبـى آن قـــراربگ�ـــرم،
بحثهاى مـبـارزات�شرا با كـمى تغـ�ـ�ـرات رونو�سى مىكـردم و به عنوان انشـاء در كـالس
مىخــــواندم. مـــعلـم مـــا هم كــــه گـــوئى نـمىدانسـت من ا�نهـا را از كـــجـــا مىآورم، بـه من
نمرههاى خوب مىداد و مـن تشو�ق مىشدم كه بهكارم ادامـه بدهم و �واش �واش عادت
كـــردم كــه از خـــودم هم چـ�ــزهـائى به آن مطـالب اضـــافــه كـنم و نظراتـم را بنو�سـم و براى

بچهها بخوانم.
برادرم اول خـ�ـلى چپ بود، ولى بعــد سـوسـ�ـال دمـكرات شـد و مـرا كــه د�گر دورانى را
گــذرانده بـودم و عــقــا�د و�ـژهاى براى خــودم داشــتم بـه مناظره مىطـلبــ�ــد. مـن به او ا�راد
مىگرفتم كه اگر مىتواند نمونهاى از �ك ن�روى اجـتماعى كه نما�نده سوس�ال دمكراسى
ا�رانى باشـد بـراى من ب�ـاورد و او جناح چپ جـبــهـه1 ملى را مـثـال مىآورد. و بـه ا�ن ترت�ب
ب�ن من و او فاصله مىافتاد. در آن زمان، او مد�ر امور ادارى و مالى كانون پرورش فكرى
و ل�لى ام�ـرارجمند مـد�ر عامل آنجا بود كـه �كى از دوستـان نزد�ك فرح پهلوى به شـمار

مىآمد.
با ا�ن حال من همواره بـه او، به عنوان كسى كه مـرا به تفكرى نو سوق داده بود احـترام
مىگذاشـتم و برا�ش ارزش قائل بودم و روابط مـا صم�ـمانه بود. و در آن موقـع�ت، در ا�ن
فكر بـودم كـه بـبـ�ـنم به وســ�له امكـانات او چه كــارى مىتوانم بكـنم. در واقع در آن حــالت
بالتـكل�ـــفىاى كـــه در شــ�ـــراز داشــتـم، به فكـر افــتـــاده بودم براى كـــانون پرورش فـكرى و
جـشنوارهفـ�لم كودكـان تهـران فـ�لم بسازم. به هـم�ن منظـور ف�لمنامـهاى را كـه تهـ�ه كـرده
بودم و قـصـد داشتم به فـ�لم تبـد�ل كنم با خـود به تهـران بردم تا به بخش سـ�نمـائى كـانون

بدهم و با امكانات آنجا از آن �ك ف�لم بسازم.
وقــتى به تهــران رفـتـم، در برخـوردى كــه با ط�ــفــور بطحــائى داشــتم، او به من پ�ــشنهــاد
فعـال�ت در �ك گـروه س�اسى را كـه خودش هم در آن فـعال�ت داشت داد، و مـن درجا آن

پ�شنهاد را قاپ�دم.
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سـابقــه1 دوسـتى من و ط�ـفـور بـه دوره1 دانشـجـوئى مـا در مــدرسـه1 سـ�نمـا مىرســ�ـد. چون
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مىدانســتم كــه او كُـرد است و رفــتــار و سكناتش هم خــ�لى جــدى و هوشــ�ـار بود، حــدس
مىزدم كـه گـرا�ـشـات سـ�ـاسى چپ داشـتــه باشـد. در آن زمـان، در مـ�ـان جـوانـان دانشـجـو
چن�ن بود كـه برخى حركـات بالفاصله مـاه�ت و گرا�شـات آدمها را براى ما برمـال مىكرد.
آشنائى و دوسـتـى من و او، در طى �ك سـفـر نوروزى دانشـجـوئـى كـه مـوعـدش بعـد از آن

اعتصاب اتوبوسرانى بود آغاز شد.
در  طى آن سـفر، هنگام ورود بهبـندرعبـاس ما به هنگـام صرف غـذا در �ك رستـوران با
هم ســر �ك مـ�ــز نشــسـتــ�م و براى اول�ن بار كـلى در باره1 سـ�ــاست حــرف زد�م. شب اول
مسافرتمـان، ما مهمان مد�ر مـركز تلو�ز�ونى بندرعباس كه مبـشرى نام داشت بود�م كه
از همـان لحظه ورود ب�ن ما پ�ـچ�ـد كـه ساواكى ست. مـا در ح�ـاط رستـوران مجلل و شـ�كى
كـه در آن دعـوت داشـتـ�م ز�ر درخـتها نشـسـتـه بود�م و چراغهاى پـا�هدار مـدل قـد�مى
ز�بائى فضا را روشن مىكرد. هواى بندرعـباس در آن روزهاى بهارى آنقدر گرم بود كه
درختها مـانند تابسـتان برگهاى درشت و سـبـز داشتند. و مـا كه در فـصل بهـار از گرمـاى
دلپـذ�ر هوا و مـحـ�ط تابـسـتانـى حـ�ـاط رسـتـوران دچار ه�ـجـان و خـوشـحـالى شـده بود�م به
ســخــتـى مــشــغــول خـنده و گــفــتـگو بود�م. بعـــد از شــام، �كى از بـچــهها، �كـى از دوســتــان
قـد�مىاش به نام عـبـدالله را در رسـتـوران د�د كـه او ن�ز بـراى خوردن غـذا به آنجـا آمـده
بود. عــبـدالـله از بچــههاى بروجـرد بـود كـه در گــمــرك بندرعـبــاس كــار مىكــرد و با اول�ن
كلماتى كه از دهـانش خارج شد در�افت�م كـه او هم مثل خود ما آدمى سـ�اسى و ضد رژ�م
است. آن شب، بـچـههـائى كــه ســر آن مـ�ــز بود�ـم با عــبــدالله گــرم گــرفــتـ�ـم و او در پا�ان

خطاب به ما گفت:
«اگــر دلتان مـىخــواهد، مىتوانـ�ــد امــشب به منـزل مــا ب�ــائ�ـــد تا با هم عــرق نـاب بندر

عباسى بخور�م.»
بچـههاى مـ�ـز مـا هم بالفـاصله دعـوت او را پـذ�رفـتند و قـرار شـد بعـد از آنكـه بچـههاى
د�گر به خوابگـاهى كه در �ك مدرسـه شبانهروزى پرسـتارى براى اقامـت ما در نظرگرفـته
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بودند رفتند، ما به منزل عبدالله برو�م و آخر شب به خوابگاه برگرد�م.
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در هم�ن ب�ن، د�د�م كه مبشرى مد�ر تلو�ز�ون بندرعـباس كه بر سر م�زى در كنار ما

نشسته و گو�ا قول و قرارهاى ما را شن�ده بود، نزد ما آمد و خطاب به عبدالله گفت:
«شـما به اجـازه1 چه كـسى به ا�ن رسـتوران آمـد�د؟ ا�ن رسـتـوران امشب فـقط در اخـت�ـار

ماست و قرار نبوده مشترى د�گرى داشته باشد.»
عبدالله كه از ا�ن پرسش جا خورده و جلوى ما خجالت كش�ده بود گفت:

«من ا�نجـا غـذا خـوردهام و پول غـذا�م را هم پـرداخـتـهام و به شـمـا هم ربطى ندارد كـه
من به اجازه1 چه كسى به ا�نجا آمدهام.»

مبشرى كه انتظار چن�ن جوابى را نداشت، به حالت عصبانى گفت:
«حاال مىب�ن�م كه به من مربوط است �ا نه.»

و با عــجله از آنجــا دور شـد. عــبــدالله بالفــاصله براى مــا توضــ�ح داد كــه به وســ�له1 �ك
رف�ـقش كه در آن رسـتوران كـار مىكند از مهـمانى آن شب مـا آگاه شده و به همـ�ن دل�ل
هم �واشكى به آنجـا آمده تا بـتواند دوسـتش را كه از دانشـجو�ـان مدرسـه1 ما بود ببـ�ند، و

نگران بود كه بهخاطر ا�ن موضوع رف�ق او را از رستوران اخراج كنند.
من بالفاصله گفتم:

«اصالً مهم ن�ست. �ك جورى حلش مىكن�م.»
مـبـشرى بـا مد�ر رسـتـوران كـه لبـاس رسـمى به تن و پاپ�ـون مـشكى بر گـردن داشت به

سوى ما برگشت و سر م�ز ما ا�ستاد و عبدالله را به او نشان داد و گفت:
«ا�شان است.»

مد�ر رستوران از عبدالله پرس�د:
«مـا امـشب جلوى رسـتـوران نوشـتـها�م كـه در ا�نجـا مـهـمـانى خـصـوصى ست و د�گران
اجـازه ورود ندارنـد. شـمـا به اجــازه1 چه كـسى وارد شــد�د و چه كـسى بـراى شـمـا غــذا سـرو

كرد؟»
قبل از آنكه عبدالله حرفى بزند، من بالفاصله گفتم:

±∞∂

«ا�شان دوست من است و به دعوت من به ا�نجا آمده است.»



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ðμ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
مد�ر رستوران كه نمىدانست در جواب چه بـگو�د، رو به مبشرى كرد و شانهها�ش را

باال انداخت. مبشرى پرخاشگرانه به عبدالله گفت:
«ولى تو گـــفــتى كـــه خــودت به ا�ـنجــا آمــدهاى و غـــذا خــوردهاى و پول غـــذا�ت را هم

دادهاى.»
من باز دخالت كردم و گفتم:

«آقـاى مــبـشــرى، ا�شـان مــهـمـان من هـسـتند. حــاال اگـر پرداخت پـول غـذائى كـه ا�ـشـان
خورده براىتان سنگ�ن است من خودم آن را خواهم پرداخت.»

مبشرى كه انتظار ا�ن حرف را از سوى من نداشت و جلوى چندتا از كارمندانش كه در
آنجا حضور داشتند خ�ط شده بود، خطاب به من گفت:

«آقا، مسئله1 پول غذا ن�ست.»
«پس مسئله1 چ�ست؟»

«مسئله ا�ن است كه ا�ن آقا بدون اجازه آمده و دو قورت و ن�مش هم باقى ست.»
من كـه ســعى مىكـردم بر اعــصـابم در مـقــابل چن�ن آدم بىظرفــ�ـتى غلبـه كـنم و حـرف

تندى نزنم گفتم:
«به هر حال ا�شان بهخاطر ما آمده واز دوستان ماست.»

مــبــشــرى كــه براى لـحظهاى نمىدانـست چه بگـو�د، نگاهى بـه مــد�ر رســتــوران كــرد و
گفت:

«لطفـاً از ا�ن آقـا بخـواه�د كـه هرچه زودتر ا�نمـحل را ترك كند و بـ�ش از باعث تشنج
نشود.»

من رو به عبدالله گفتم:
«خــ�ـلى خــوب، آقـــا جــان پا شـــو برو�م همـــان خــانه1 شـــمــا. فـكر مىكنم آنجـــا بتـــوان�م

بىمزاحمت كسى عرقمان را بخور�م.»
بعد از جـا برخاسـتم و بچههاى د�گر هم همراه من از سـر جاىشان بلـند شدند. در ا�ن

±∞∑

مدت عدهاى از بچهها هم كـه متوجه موضوع شده و بهطرف م�ـز ما آمده بودند، با شن�دن



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ðμ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
حرف من و به عنوان دهن كجى به مبشرى گفتند:

«ما هم با شما مىآئ�م. مگر ما بد عرق مىخور�م.»
مبشرى كه د�د مهمانىاش دارد به هم مىخورد گفت:

«شما مهمان من هست�د، و من به خاطر شما حضور ا�شان را در ا�نجا ند�ده مىگ�رم و
ا�شـان را مىبخـشم. ولى ا�ن را بـدان�ـد، كـه اگـر همراه ا�شـان برو�د، شب اجـازه نخـواه�ـد
داشت به خــوابگاه برگــرد�د. -بعـد رو به عــبـداللـه ادامـه داد- شـمــا هم بدان�ــد كـه مـا بـعـداً

همد�گر را در ا�ن شهر خواه�م د�د.»
ما كه از گفتار و وقاحت مبشـرى جا خورده بود�م برآشفت�م، و اعتراض كرد�م. �كى از

بچهها گفت:
«مگر دوست ما جنا�ت كرده كه شما مىخواه�د او را ببخش�د؟»

و من هم بالفاصله گفتم:
«شـمــا اصـالً چـطور به خـودتان اجــازه مىده�ــد براى مـا تعــ�ـ�ـن تكل�& كن�ــد؟ مـا هـر جـا
دلمان بخواهد مىرو�م -و بعد با نگاهى به بچـهها ادامه دادم- و هم هم�ن فردا از ا�نجا

مىرو�م. از مهمان نوازى شما هم بس�ار متشكر�م!!»
و بالفــاصله راه افــتـادم و از آن مــ�ـز دور شــدم. بچــههاى د�گر هم به دنـبـال من آمــدند.
شه�ن وفـائى كه معاون مد�ر مـدرسه1 ما بود و در آن سفر به عنوان سـرپرست دانشجو�ان

ما را همراهى مىكرد خودش را به من رساند و با عجله در گوشم زمزمه كرد:
«عــبـاس جــان، جـان من بـرنامـه1 ســفــر را به هم نزن�ــد. خـواهش مـىكنم همــ�ن االن �ك
جورى سر و ته قض�ـه را هم ب�اور. من خودم با مبشرى صحبت مىكـنم و از رفتارش انتقاد

خواهم كرد.»
شـه�ن وفـائى با مـا دوست بود و ما به صـورت �كى از خـودمان با او حـرف مىزد�م تا به

صورت سرپرست دانشجو�ان.
ا�ستادم و به او گفتم:

±∞∏

«ببـ�ـن عـز�ز من، ا�ن مــردكـه اصـالً حــال�ش ن�ـست. فـكر مىكند چون ســاواكى ست هر
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گُهى دلش خواست مىتواند بخورد. ولى ما پوزهاش را به خاك مىمال�م.»

وفائى كه د�د نمىتواند مرا قانع كند، �قه1 فرهاد صبا را گرفت و گفت:
«خواهش مىكنم ا�ن را آرامش كن و نگذار درد سر درست كند.»

در هم�ن موقع چندتا از بچههاى د�گر كه موضوع را فـهم�ده بودند به سوى ما آمدند و
گفتند:

«تصم�م شما چ�ست؟ مىخواه�د فردا برگرد�د؟»
گفتم:

«هنوز تـصـمــ�م جــمــعى نگرفــتــها�م. من هـمـ�ـنطور به �ارو گــفــتـهام بـرمىگــرد�م. ولى
مىتوان�م برو�م خوابگاه در ا�ن مورد صحبت كن�م.»

بچـهها مـوافقت كـردند كـه به خوابـگاه برو�م، و بالفاصـله اتوبوسها آماده شـدند و همـه1
مـا را كــه حـدود صــد و ده ب�ـست نفــر بود�م به خــوابگاه بردند. در راه، شــهـ�ن وفــائى كنار

دست من نشست و گفت:
«واقعاً مىخواه�د فردا برگرد�د؟»

گفتم:
«نمىدانـم. ا�ن بســتگى به رأى بچــهها دارد. ولـى اگـر تـو بهجــاى مـا بـودى چن�ن كــارى

نمىكردى؟»
گفت:

«بب�ن، بچهگى نكن�د. �ارو مىتواند كلى دردسر براى ما درست كند.»
�عنى مىتواند صـد و ده نفـر آدم را به خاطر آنكـه نخـواستـهاند د�گر مـهمـان او باشند»

به زندان ب�ندازند؟»
«نه نه، ولى مـىتوانند براى تو و چـند تاى د�گر پاپوش درسـت كند. قطبى هم حــتـمــاً از

ا�ن كار شماها ناراحت خواهد شد.»
اتوبوس به خوابگاه رس�د و حرف من و وفائى ناتمام ماند.

±∞π

صحنهاى ه�جانى به وجود آمده بود. همگى در سـالن خوابگاه جمع شد�م و ا�ن سئوال
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مطرح شد كه آ�ا همه حاضرند روز بعد به تهران برگردند �ا نه؟

بچـهها �ك پارچـه رأى به برگـشـتن به تهـران دادند. شـهــ�ن وفـائى كـه اوضـاع را خـراب
مىد�ـد و فكر مىكـــرد كـــه ا�ن مـــوضـــوع براى او بـهعنوان مـــســـئـــول گـــروه دردســرهـائى

پد�دخواهدآوَرد گفت:
«ولى اگر آقاى مبشرى از ما عذر بخواهد، برنمىگرد�م، هان؟!»

همگـى با حــرف او مـوافــقت كــرد�م و بچــهها بـه اتاقهاىشــان رفـتـند. من هم از آنجــا
ب�رون آمدم و به سراغ عبدالـله كه همراه ما آمده بود و بچهها او را به �كى از اتاقها برده

بودند رفتم و گفتم:
«احتـمال دارد كـه مبـشرى براى صـحبت با مـا به ا�نجا ب�ـا�د. بنابرا�ن فكر مىكنم بهـتر
باشـد كه او ترا در ا�نجـا نبـ�ند. البتـه در حال حـاضـر نمىتواند ه�چ غلطى بكند، ولى حـتمـاً

بعداً به پر و پا�ت خواهد پ�چ�د.»
عـبـدالله هم حـرف مـرا قـبـول كـرد و از بچـهها خـداحـافظـى كـرد و رفت. بعـد من به اتاق
شـهـ�ن وفـائـى رفـتم كـه با او در باره1 حـالتهاى احـتــمـالى كـه مـمكن بود پ�ـش ب�ـا�د حـرف

بزنم. از صحبتى كه او درباره1 پاپوشهاى بعدى كرده بود كمى به فكر افتاده بودم.
وفـائى در اتاقش نـبـود. به دنبـالش به حـ�ـاط رفــتم ود�دم كـه دارد با فـرهاد صـبــا گـفـتگو

مىكند. در كنار آنها قرار گرفتم و گفتم:
«فكر مىكن�د كه �ارو ب�ا�د معذرت خواهى بكند؟»

فرهاد صبا گفت
«بع�د است.»
وفائى گفت:

«ممكن است �كى از كارمندانش را بفرستد. ولى اگر كسى را فرستاد، خواهش مىكنم
سر و ته موضوع را هم ب�اور�د و نگذار�د كار به جاهاى بار�ك بكشد.»

گفتم:

±±∞

«ولى ا�ن �ارو، عـبدالـله را تهد�د كـرد كـه بعداً حـسـابش را خواهـد رس�ـد. براى من ا�ن
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موضوع مهمتر از رفتار توه�نآم�زش نسبت به خود ما ست.»

وفائى گفت:
«من در ا�ن باره با او مـرتضـى رضـوان صحـبـت مىكنم و از او مىخـواهم كـه با مـبـشـرى

صحبت كند  كه پاپى دوست شما نشود.»
مرتضى رضـوان كه قبـالً، مد�ر دروس مـدرسه1 ما بود، در آن زمـان به بندر عبـاس منتقل
شـده و به عنوان مـعـاون ادارى مـبشـرى كـار مىكـرد. براى مـا روشن بود كـه خـود او هم از

مبشرى دلخور است و احتماالً مورد بىمهرى او ست.
به هم�ن دل�ل گفتم:

�كى با�د سـفـارش خـود مـرتضى را به مـبشـرى كند كـه بالئى به سـرش ن�ـاورد، حـاال تو»
مىخواهى او را واسطه كنى كه نظر مبشرى را نسبت به �كى د�گر جلب كند؟»

وفائى خند�د و گفت:
«شوخى نكن تواَم.»

گفتم:
«باور كن شوخى نمىكنم. حـاال بب�ن كِى مبشـرى به خاطر شعارهائى كـه موقع آمدن به

نفع مرتضى رضوان داد�م زهرش را به او بر�زد.»
وفائى گفت:

«تواَم خ�لى بدب�نى!»
گفتم:

«حاال مىب�ن�م.»
مـــا مــوقـع ورود، با د�دن مـــرتضى رضـــوان كــه بـه همراه مـــبــشـــرى و چند نـفــر د�گـر به
استـقبالمان آمـده بود از توى اتوبوسهاىمان شعـار مىداد�م؛ «كى بود كى بود، رضوان.
دلمـو ربود، رضـوان. كى بود كى بود، رضـوان. دلمـو ربود، رضـوان...» و آنقـدر ا�ن شـعـار

را داد�م كه رضوان خودش را به من رساند و آهسته در گوشم گفت:

±±±

«عبـاس ترا به خـدا به بچهها بگو ول كنند. ا�ن �ارو سـاواك�ـه به ا�نچ�زا خـ�لى حـساس
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است. فكر مى كند من در مدرسه س�نما رهبر شما بودهام.»

البـتـه من هم در آن لحـظه فكر كـردم كـه رضـوان خـ�لى به سـاواكىها بـدب�ن است، ولى
واقـع�ت ا�ن است كـه مـبشـرى كه به او حـساس شـده بود، بالخـره زهرش را به او ر�خت و
من �ك سال بعد از آن شن�دم كه او را بهخـاطر داشتن تما�الت چپى، تقل�ل مقام داده و به
�ك كـارمند اند�كاتور نو�س تبـد�لش كرده است. فـقط شـانس آورد كه �دالله رو�ائى كـه
در آن موقع مد�ر حسابدارى تلو�ز�ون بود، به داد رضوان رس�د و او را به قسمت خودش

برد و مقام ادارى درخورش را به او برگرداند.
بچـهها آمــدند و مـا را صـدا كـردنـد كـه به اتاقها برو�م و در جــشنى كـه گـرفــتـه بودند و
عرقخـورى به راه انداخـته بودند شـركت كن�م. ما به سـالنهمگانى برگـشتـ�م و چند لحظه1
بعد همـانطورى كه وفائى حـدس مىزد، مبشـرى رضوان و حس�ن فـرجى را فرستـاد كه با

ما صحبت كند.
آنها اول با وفائى صحبت كردند و بعد به سراغ ما آمدند و گفتند:

«مبشرى از ما خواسته كـه از قول او به شما بگو�م كه از آنچه پ�ش آمده است متاس&
است و مىخـواهد كـه شـمــا فـردا به تهـران برنگرد�د و به سـفـر نـوروزىتان ادامـه بده�ـد و

همچنان مهمان او باش�د.»
�كى از بچهها گفت:

«ما مهمان تلو�ز�ون بندرعباسا�م، نه مهمان ا�شان.»
بچهها خند�دند. �كى د�گر از بچهها گفت:

«رضـوان جـان، چرا آقاى مـبـشـرى خـودش ن�ـامد كـه ا�ن حـرفها را بزند. تا وقـتى خـود
ا�شان ن�ا�د، ما سر حرفمان ا�ستادها�م.»

وفائى سقلمـهاى به پهلوى من زد كه چ�زى بگو�م و نگذارم موضـوع به بن بست برسد.
ولى مـن حـــرفـى نزدم. ز�را درسـت نمـىد�دم كــــه وقـــتـى �ك نفــــر چنـان حـــرفـى زده، من
برخالفش را بگو�م. رضوان و فرجى هم كه از مامور�تى كه داشتند خشنود نبودند گفتند:

±±≤

«در هر صورت ما وظ�فـه داشت�م كه ا�ن حرفها را بزن�م و خودمـان در ا�ن ماجرا ه�چ
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نفعى ندارم.»

و رفتند. من خودم را به رضوان رساندم و گفتم:
�كهو فكر نـكن�ـد كـه مـا با شـمـا دوتا طرفـ�م. ضـمناً مىبـخـشى كـه من در جـمع حـرفى»

نزدم و حالت خ�لى رسمى داشتم.»
رضوان گفت:

«نه نه، متوجه هستم.»
به سـالـن برگـشـتم و بـا بچـهها به گــفـتگو پرداخــتم كـه اگـر بـاز مـبـشــرى كس د�گرى را
فـرسـتـاد، ز�اد سـخت نگـ�ـر�م و به خـاطر عـواقـبى كـه ا�ن كـار احـتـمـاالً بـراى عـبـدالله در بر

خواهد داشت، كمى كوتاه ب�ائ�م و معذرت خواهى غ�رمستق�م او را بپذ�ر�م.
عـدهاى با ا�ـن نظر مـوافــقت كـردند و عـدهاى د�ـگر مـخـالـ& آن بودند. ن�مسـاعـت بعـد،
مبـشرى به همـراه �كى دوتن د�گر از كارمندانش به خـوابگاه آمـد و همراه شهـ�ن وفائى
�ك سـر به اتاق مـا كه حـدود سى چهل نفـرى در آن بود�م وارد شـد. او نگاهى به مـا كـه به

احترامش از جاى خود برنخاسته بود�م انداخت و گفت:
«دوستان عز�ز، من خ�لى متاسفم كه چن�ـن برخوردى ب�ن ما پ�ش آمد. شما مهمان من
هسـتـ�ـد و من به ه�چ وجـه نمىخـواهم كـه شـادى سـفـر نوروزىتان بههم بخـورد. بههمـ�ن
خاطر از ا�نكه ا�ن تصور براى شما پ�ش آمـده كه من مىخواهم در كار شما دخالت كنم،

معذرت مىخواهم.»
مـا به هم نگـاه كـرد�م و �كى از بچـهها بـه من اشـاره كـرد كـه چ�ـزى در پـاسخ او بگو�م.
من از جــا برخــاســتم. بقــ�ــه ن�ــز همراه من از جــاىشــان بلند شــدند. حــركت بـچـههـا چنان
همآهنگ بود كـه انگـار ما قـبـالً همـه چ�ـز را سـازمـاندهـى كرده بـود�م. خـود من هم، تحت
تاث�ر استحكام قامتهاى بچهها كه در حالت ا�سـتاده ابهت ب�شترى از زمان نشسته1 آنها

داشت قرار گرفتم و با لحن آرامى گفتم:
«آقاى مـبشرى، مـا خ�لى متـشكر�م كه شمـا كوشش كرد�د كـه ا�ن مسـئله را حل كن�د.

±±≥

به همــ�ن خــاطر مـا هم قــدم مــقـابل را برمـىدار�م و من از ســوى همـه اعــالم مىكنم كــه به
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سفرمان ادامه خواه�م داد و مهمان تلو�ز�ون بندرعباس خواه�م ماند.»

مـبـشـرى كـه از حل شــدن مـاجـرا خـ�ـالش راحت شـده بود جلـو آمـد و با من دست داد و
گفت:

«در ضـمن خواسـتم به اطالعتان بـرسانم كـه فـردا شب مهـمـان باشگاه ن�ـروى در�ائى در
لب در�ا هســتـ�ــد. و اآلن هم ب�ش از ا�ن مـزاحـم شـمـا نـمىشـوم. چون مىدانم كــه خـســتـه

هست�د و حتماً مىخواه�د استراحت كن�د.»
بچهها با لبخند تشكر كردند و آنها به همراه وفائى از اتاق ما رفتند.

±±¥

¿ ¿ ¿
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∂ g�Ð
”U³Ž —bMÐ È“Ë—u½ dHÝ

فـرداى آن روز شـه�ن وفـائى برا�م شـرح داد كـه مـبشـرى بعـد از ا�نكـه از ما جـدا شـده
براى او توضـ�ح داده است كـه واقعـاً از رفـتـارى كه با مـا داشـتـه متـاس& است و خـودش هم
اصـالً عـلت چن�ن رفــتـار ناگــهـانى را از طـرف خـودش در ن�ــافـتــه است. و ادامـه داد كــه با او
درباره1 عــبــدالـله حــرف زده و مــبــشــرى به او اطـمــ�نان داده كــه اصــالً مــوضــوع عــبـــدالله را
فـرامــوش كـرده است. شب بعــد از آن هم، مـبـشــرى در باشگاه ن�ــروى در�ائى خـ�لـى با مـا

گرم گرفت و در صحبتهاى خصوصى كوش�د دلخورى شب پ�ش را از دل ما در آورد.
مـــهـــمـــانى نـ�ــروى در�ـائى در هواى آزاد و در مـــحـــوطـه چمن بـاشگاه، لب در�ـا كـــه نور
چراغهاى پا�هدار فضاى آن را دلپذ�ر مىساخت برگـزار شده بود. هوا گرم بود و م�زهاى
غـذا و مـشـروب، انبـوه دانشــجـو�ان دخـتـر و پسـر كـه از دانشكدههـاى مـخـتل& در آن شب
مهمان ن�روى در�ائى بودند، غمزهآمدن برخى از دخـتران، و مستى الكل، حسابى مبشرى
را شنگـول كـرده بـود. او مـرتـب مىرفت و مىآمــد و مــرتب ل�ــوانش را به افــتــخــار مـا بـلند

مىكرد و سعى مىكرد با لبخندها�ش از دخترها دلبرى كند.
آخــرهاى شب، او د�گر واقــعــاً مـزاحم مــا بود. هرجــا مىرفــتـ�ـم به دنبــالمـان مىآمــد و
بهخصـوص اگر دختـرى در كنار ما بود او خودش را به وى مىچسـباند و مزاحم مىشـد. ما
كـه مىخـواســتـ�م بى سـرخـر برو�ـم لب در�ا بنشـ�ن�ـم و حـال كن�م، با حـضــور او عـ�شمـان

±±μ

ناقص مىشد و نمىتوانست�م راحت با هم حرف بزن�م.
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�كى از بچهها گفت:

«واقــعـــاً كــه ا�ن ســـاواكىها، هم دعـــوا مــرافــعـــهشــان باعـث دردســر است، هم دوســـتىِ
كنهوارشان. با ا�نها حتى نمىشود �ك چاى خورد.»

عاقبت �كى از دخترها من را كنار كش�د و نقطهاى دور در ساحل را نشان داد و گفت:
«شـمـا برو�د آن ته مـههاى لب در�ا، من هم ا�ن �ـارو را مىبرم آن پشت مـشتها، بعـد

قالش مىگذارم مىآ�م. فكر نمىكنم د�گر بتواند ما را پ�دا كند.»
مـا بـه دسـتـور او عــمل كـرد�م و و �ـواش �واش از آن دو دور شـد�م. آنها هم بـه سـوى

ساختمانها و محلى كه جشن برقرار بود رفتند.
در�ا، آن شـب در ز�ر نور مــــاه آرام بود و رو�ائـى و افـــســـون كنـنده به نـظر مىرســــ�ـــد.
آنقـدر قـدم زد�م تا دخـتــرى كـه مـبـشـرى را برده بود، سـر او را به تاق كــوب�ـد و برگـشت.
بعــد، همـگى لب آب، روى شنهاى خــ�ـس و در كنار عــروسهاى لـزج در�ائى كــه از آب
ب�رون مانده بودند نشست�م و به آواى وحش در�ا، كه همراه هوهوى باد از دوردستهاى
نقـرهفـام آب مىآمـد و با خـود رمـز و راز طبـ�ـعـتى شگـفتانگ�ـز را داشت گـوش سـپـرد�م.
مــوجهاى خـرد، بر دوردسـتهاى تار�ك و آرام در�ا مىغلـط�ـد و به ســاحل كــه مىرسـ�ــد
مـانند لوحـى كـاغـذ�ن باز مىشـد و سطـح نازكى از نقـره1 مـاه را بر شنها بـاقى مىگـذاشت.
بهنظر مـىرسـ�ـد كــه عـروسهاى در�ائى با مــوجها زنده مىشــوند و ژله1 لغـزانشــان تكان
مىخـورد. و مــا در سكوت، صـداى غلط�ــدن مـوجهاى بعـدى را كــه از دور مىآمـد و از دل
س�ـاهى، گـاهى برق سپـ�دشـان د�ده مىشد مىشن�ـد�م. در�ا مدام مـا را مىربود و مسـتى،
رؤ�ا و آواى وحـشى كــه پ�ش از آن هرگـز نشن�ــده بود�م مـحـصـورمـان مـىكـرد و جـسم و
روح جـوان و پـرشـورمـان را برمـىانگ�ـخت و نشــانمـان مىداد كــه زندگى چقــدر مىتواند

شگفت انگ�ز و محسور كننده باشد.
وقـتى از بندر عـبــاس برمىگـشـتـ�م، احـسـاس مىكـردم با دنـ�ـاى تازهاى آشنا شـدهام. و
ا�ن دن�ـاى تـازه،  فـقط مناظر و فــضـا و حـالت مـردم جنـوب ا�ران نبـود. گـرچه، گــرمـاى هوا،
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شـرا�ط خــاص جـغـرافــ�ـائى، در�اى بىكــران و آبهاى شـور وآواى وحش مــوجـوداتش، و
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رنگ پوست و زنـدگى و�ژه1 مـردم جنـوب برا�م تازهگىِ بســ�ـار داشت و مــرا با گـوشــههاى
ناشناخـتهاى از سـرزم�نى كـه خود را جـزئى از مردمش مىدانسـتم آشنا مىكرد؛ ولـى جدا
از آن، شناخـتن فضـا و روح�ـه1 جـمعى خـودم و دانشجـو�انى كـه با آنها به سفـر رفتـه بودم،
برا�م كـش& تازهاى به شمـار مىآمد. من ب�ش از دوسـال با ا�ن بچهها در مـدرسه1 س�ـنما و
تلو�ز�ـون سـر كـرده بـودم، و بارها پ�شآمــده بود كـه در تجــمـعــاتى با آنها شــركت كنم.
ولى تـا آن زمـــان هـرگـــز آنچـنان پى بـه قـــدرت جــــمـــعـى و روحـــ�ــــه1 شـــورشـى همگـانى و
گـرا�ـشـات تند و همــبـســتـه1 آنها نـبـرده بودم. نمــا�ش ناگـهــانى قــدرت و همـاهنگـى مـا در
آنشب در برابـر مـبــشــرى، آن همــآهنـگى در بىاعــتنائـى اول�ــه به او، و ســپس برخــاســتن
همآهنگ همگانى و آن اسـتوارى در تصـم�م به قطع سـفر نوروزى و بازگشت بـهتهران، به
خـاطر توه�نى كه فـقط به چند نفـر از مـا شده بود، همـه و همه مـرا به كـش& و شهـودى تازه
مىرساند و آواى وحش و منظر نقرهفام آن رو�اهاى در�ائىِ شبانه آنرا كامل مىساخت.
واقـــعــ�ـت ا�ن بود كـــه در آن زمـــان، روح و شــور و�ـژهاى در مــ�ـــان نسـل جــوان و بـه و�ژه
�افتـه1دانشآمـوزان و دانشجـو�ان م�ـهن ما وجـود داشت كـه گرچه به �ك حـركت سازمـان
مخال& منتهى نشده بود؛ ولى، ا�ن توده1 سامان ن�افته، هرجا و در هر زمان كه مىتوانست،
روح شورشى و درگ�رى عمـ�ق خود را با استبداد حاكم س�اسى و بىعـدالتىهاى اجتماعىِ

�ابىِ سر�ع، نشان مىداد.موجود ابراز مىكرد و توان خود را در سامان
هنگـام بازگــشت از بندر عــبــاس، �ـك حــادثه1 د�گر و پ�ــروزى در آن، دوبـاره روح نسل

شورشى ما را در درون من به �ق�ن بدل ساخت و آن را جزو وجودم كرد؛
ما همگى اجنـاسى از بندرعباس و جـزا�ر قشم و هرمز خـر�ده بود�م كه به خـاطر حذف
حــقــوق گــمــركى، ارزانتـر از اجناس مــشــابه در تـهــران بود. مــا شن�ــده بـود�م كــه ســر راه
بازگـــشت به تهـــران پاسگاههـاى ژاندارمــرى مـــاشــ�نهـا را بازرسى مىكـنند و اگــر كـــسى
جنسى ب�ش از حد مجاز داشته باشد، حقوق گمركى آن را در�افت مىكنند. البته كسى از
مــا پول آنچنانى بـا خـود نداشـت كـه بـتـواند اجـناس و دســتگاههاى گــرانقـ�ــمــتى بخــرد و

±±∑

چ�ــزهائى كــه مـا خــر�ده بود�م حــداكـثــر از �كى دو شلوار جــ�ن و �ا �ك دورب�ـن عكاسى
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تجــاوز نمـىكــرد. ولى ا�ســتــادن جـلوى پاسگاه، و پـ�ــادهكــردن تمــام چمــدانهـا و بازرسى
طوالنىاى كـه معمـوالً در چن�ن مـواقعى پ�شمىآ�د باعث شـد كه مـا به فكر چارهاى براى

فرار از ا�ن مقررات برآئ�م.
�كى از بـچـههـا پ�ــشنهــاد كــرد كـه اگــر جلـوى پاسگاه به مــا ا�ست دادنـد نا�ســتــ�م. ا�ن
پ�ـشنهـاد ابتـدا با استـقـبـال چندانى مـواجـه نشد و برخـى از بچهها گـفـتند كـه مـمكن است به
ا�ن خـاطر به اتوبوسهاى ما ت�ـراندازى بكنند. ولى عـدهاى د�گر استـدالل كردند كـه چون
مـا دوتا اتوبوس هسـت�م و به در و د�ـوار اتوبوسهاىمانهـم پارچه و پالكاتهاى مـخـتل&
چســـبــانده و روىشــان نـوشــتــها�ـم «ســفــرِ نوروزى دانـشــجــو�ـان مــدرســه1 عـــالى ســ�نـمــا و
تلو�ز�ون» به مـا ت�ـراندازى نخـواهند كرد و مـا مىتوان�م از دستشـان در برو�م و بىخـود
چند ساعت در آنجا مـعطل نشو�م. بحث در گرفت و موافق و مخال& صـحبتهاىشان را
كــردند و چـون مــا تا رســ�ـــدن به هتلـى در شــ�ــراز كــه قـــرار بود شب را در آن بگـذران�م و
آخـر�ن جــشن سـفـرمــان را در آن برگـزار كن�ـم راه ز�ادى داشـتـ�م هـمگى با آن پ�ـشـنهـاد
موافـقت كردند. تنها شـه�ن وفائى بهخـاطر مسـئول�ت ادارىاش از ا�ن تصمـ�م دلخور بود

كه بچهها او را هم راضى و با خود همآهنگ كردند.

ما قرار گـذاشت�م هم�نكـه جلوى پاسگاه رس�د�م همه با سـر و صداى بلند ترانهاى را با
هم دم بگـ�ـر�ـم و براى ژاندارمها دست تـكان بده�م و ا�ـن طور وانمــود كن�م كــه مــتــوجــه1
فــرمــان ا�سـت آنها نشــدها�م. همــ�ـنكــار را هم كــرد�م. جلـوى پاسگاه �كـى دو مــاشــ�ن
شــخـــصى ا�ســـتــاده بود و ژانـدارمها تمــام وســـائل آنها را بـ�ــرون ر�خـــتــه بودنـد و بازد�د
مىكــردند. ژاندارمى كــه كنار جــاده ا�ســتـاده بود، بـا د�دن اتوبوسهاى مــا كــمى به داخل
جـاده آمــد و با ورقـه دســتـهدار فلزى كــه در دست داشت به مـا فــرمـان ا�ست داد. ولـى مـا،
همانطور كـه قرار گـذاشته بود�م، بـا سر و صدا و ترانهخـوانى براى او دست تكان داد�م و
اتوبوسهاىمـان به سـرعـت از جلوى پاسگاه گـذشت و به دنبـال آن جــ�غ شـادى بچـهها به
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هوا بلند شــد و همـه هورا كـشـ�ـدنـد. امـا بچـههائى كـه در صـندلىهاى عـقب نشـســتـه بودند
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گــزارش دادند كـه ژاندارمهـا با مـوتور ســ�كلت بـه تعـقــ�ب مــا پرداخـتــهاند و به ســرعت به
دنبـال مـا مىآ�ند. مـا با سـر و صدا و شـور و ه�ـجـان راننده را تشـو�ق مىكـرد�م كـه هر چه
مىتواند تـندتر برود. و او هم كـه عــاقل مـردى بـود كـه تقـر�ـبـاً دو برابر مــا سن داشت، و به
شـدت تحت تاث�ــر مـا قـرار گـرفـتـه بود و همراه مـا سـروصـدا مىكـرد و جـ�ـغ مىكـشـ�ـد، بر
پدال گــاز فــشـار مىداد و بـا سـرعت هـرچه تمــامتر مىراند. اتوبـوس عـقــبى هم عــ�ناً از مــا
تبـعـ�ت مىكـرد و بـه سـرعت به دنبـال مـا مىآمـد. امـا علىرغم ا�ن ســرعت، بچـهها مـرتب
گزارش مىدادند كه موتور س�كلت ژاندارمها مرتب دارد به ما نزد�ك مىشود، تا عاقبت

آنها توانستند از ما جلو بزنند و با پ�چ�دن جلوى اتوبوس، ما را ناچار به توق& كنند.
با توق& اتوبوس، بچهها كـه تا آن لحظه مشغـول ج�غ و داد و فر�اد بودند سـاكت شدند
و منتظر مــاندند تا ژاندارمها به درون اتوبس بـ�ـا�ند. چهـار ژاندارمى كـه بـه دنبـال مـا آمـده
بودند، از موتورهاىشان پ�اده شـدند و دوتا از آنها با تفنگهاىشان رو به ما زانو زدند و

نشانه رفتند و دو تن د�گر آنها به درون اتوبوس ما آمدند.
�كى از آنها استوار و د�گرى �ك سرباز بود و هر دو اسلحـه داشتند. استوار نگاهى به

جمع�ت توى اتوبوس انداخت و با لحن تندى خطاب به راننده گفت:
«چرا توق& نكردى؟ مگر ند�دى كه ا�ست دادم؟»

راننده كه ترس�ده بود مِنمِن كرد.
�كى از بچهها كه آن جلو ا�ستاده بود فوراً گفت:
«سركار ما ند�د�م كه شما فرمان ا�ست بده�د.»

استوار با عصبان�ت رو به او برگشت و گفت:
«مگر چشم نداشت�د كه بب�ن�د؟»

بچـهها بـا شن�ـدن ا�ن توه�ـن بُراق شـدند و على تد�ـن، �كى از بچـههائى كــه درس فنى
مىخـواند و بچــهها همـ�ـشـه به خــاطر خـودكـار طالئى و شـ�ك و ژستهـا�ش او را «دكـتـر»

خطاب مىكردند، از جا برخاست و با لحن پروفسورمابانه و با ژست و ادا گفت:

±±π

«مثل ا�نكه شما متوجه ن�ست�د با چه كسانى طرف هست�د!»
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استوار كه آدم الغرى بود نگاهى به تد�ن انداخت و ژست او را تحو�ل نگرفت و گفت:

«ما از ا�ن حرفها خ�لى شن�دها�م.»
تد�ن ا�ن بار با عـصـبـان�ت خـودكـار و دفـتـرچه1 مـعروفـش را در آورد و پس از نگاهى به

پالك روى س�نه1 استوار شروع به �ادداشتكردن نام او كرد و سر او فر�اد زد:
«چپق شما را كه كش�دند مىفهم�د با كى طرف هست�د.»

قــبل از آنكــه اسـتــوار فــرصت پاســخى پ�ــدا كنـد، �كى از بچــهها كــه كنار صندلـى على
تد�ن ا�ستاده بود گفت:

«آقاى دكتر خواهش مىكنم شما ناراحت نشو�د. من موضوع را حل مىكنم.»
بعد رو به استوار گفت:

«آقـا بـىخـود دردسـر درسـت نكن، مـا امــشب مـهــمـان اسـتــاندار شـ�ــراز هسـتــ�م و با�د
هرچه زودتر برس�م. حرف شما چ�ست؟»

استوار كه از ا�ن وضع�ت اندكى جا خورده بود گفت:
«من فقط مىخواهم بدانم كه شما چرا توق& نكرد�د؟ هم�ن.»

«بهخاطر ا�نكه شما به ما ا�ست نداد�د.»
«چرا ا�ست دادم.»

«نداد�د.»
«دادم.»

بچهها ناگهان با آهنگى ر�تم�ك دم گرفتند:
در غروب سرد پائ�ز ئ�ز    با نواى فتنه انگ�ز گ�ز

در كنار هم مىنشست�م ت�م    عقده1 دل مىگشود�م د�م...
على تـد�ن، در مــ�ـــان آن ســر و صــدا رو بـه اســتــوار كـــه از ا�ن ترانهخـــوانى ناگــهـــانى و

همگانى جا خورده بود كرد و گفت:
«آقا به شما گفتند كه ما امشب مهمان استاندار�م، فهم�د�د؟»

±≤∞

استوار نگاهى به بچهها كرد و رو به راننده گفت:
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«شمارهات را به ژاندارمرى مىدهم تا تصد�قت را باطل كنند.»

على تد�ن با تشر به استوار گفت:
«من هم مىدهم آن درجهها�ت را بكنند. برو پائ�ن تا نگفتهام ب�اندازنت ب�رون!»

استوار كه معلوم بود د�گر ترس�ـده است نگاهى به ما كرد و پ�اده شد. و اتوبوسها، در
م�ان ه�اهو و هورا و ج�غ بچهها راه افتاد.

ما تا مدتها بعد از آن، منتظر بود�م كه استوار از دستمان شكا�ت كند. ولى هرگز از
ا�ن موضوع خبرى نشد.

آن سفر نـوروزى، همبستگىِ ب�ن مـا را ب�ش از گذشته مـحكم كرد و بهخصوص كـسانى
كـه با هم رفـ�ق بود�م از آن پس احـسـاس رفـاقت ب�شـتـرى مىكـرد�م. رابطه من و ط�ـفـور
هم در طى ا�ن سـفر حـسابـى جور شـد و با هم اخت شد�م. و بـعد از آن، د�گر به خـانه1 هم
ن�ـــز رفت و آمــد مىكـــرد�م. و در طى ا�ـن د�دارهاى خــانـگى بود كـــه �كى دو بار كـــســان

د�گرى را در خانه1 او د�دم كه حدس مىزدم با او روابط س�اسى دارند.
در طى فـ�لمبردارىِ �ـك فـ�لم از ط�ـفـور هم كـه من�ــژه1 عـراقىزاده در آن بازى مىكـرد
روابط من و ط�فـور و من و من�ژه خ�لى مـحكم شد. من�ژه دانشـجوى مدرسـه1 ما و همكالس
ط�فور بود و بعد از آن در بس�ارى از ف�لمهائىكـه من و عالمهزاده ساخت�م هم بازى كرد.
رابطه1 من و من�ـژه پ�ـش رفت و تا آنجـا گـسـتـرش �افت كـه خـواسـت�ـم با هم ازدواج كن�م.
ولى، گ�ـجسرىها و بىقرارىهـاى من، مانع از آن بود كه بـه عنوان �ك شوهر، عـالقه1 الزم
را نشــان بدهم و به صــورت واقــعى به دنبــال تشكـ�ل خــانواده باشم. در واقع قــرار ازدواج،
حـــركـــتى بـود كـــه پ�ش آمـــده و هـردوى مـــا به نوعى بـه آن تن داده بود�ـم. ا�ن قـــرار، در
حـالىكـه ه�چكـدام بـراى آن آمـادگى نداشـتـ�م، بعـدها حـتى رابطه طـبـ�ـعى مـا را به هم زد.
�ك روز هم وقــتى با هم در هال مـدرســه نشـســتـه بود�م و من مــحـو تمــاشـاى مـ�نـو، همـان
دخـترى كـه به شكلى اث�رى دوسـتش داشتـم شده بودم، من�ـژه كه گـوئى متـوجه1 حـالت من
شـد، به حـالـت اعـتـراض از كنارم برخـاسـت و رفت. بعـد از آن، مـدتى روابط مــا سـرد شـد و
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بعـداً به قطـع ارتبـاط رسـ�ـد. و من، گـ�ج حــالتهاى ناپا�دار، در حـالىكـه بـه دنبـال رو�اهاى
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س�ـاسىام در آسمـانها به دنبال امكان �ك فـعال�ت مىگشـتم، ناگهـان در روى زم�ن و در
رابطه با طـ�ـفــور بطحــائى و پس از �كســال و هفتهشـت مـاه آشنـائى با او آن را �افــتم. با
پ�ـشنهاد طـ�فـور، مبنـى بر فعـال�ت مـشتـرك سـ�اسى جـان تازهاى گـرفتم و با امـ�ـد بس�ـار به

ش�راز برگشتم.
در د�دار بعدى كه با كرامت داشتم، از ارتباط جد�دم با ط�فور سخنى نگفتم. و ا�ن بار،
من هم مىخواستم كه او را كمتر بـب�نم، ز�را مىترس�دم تحت تعق�ب بودن او، به من و به

گروهى كه با آن ارتباط پ�دا كرده بودم سرا�ت كند و به ما ضربه بزند.
همــ�ن امــر هم باعـث شـد كــه وقــتى در رابـطه با طرح گــروگــانگــ�ــرى به دنبــال اسلحــه
مىگشـتم، ابا داشته بـاشم كه به كرامت رجـوع كنم. ز�را فكر مىكردم كـه اگر او همچنان
تحت نظر سـاواك بـاشـد، نه تنهـا مـا ضـربه خـواه�م خـورد؛ بلكه، امـكان طالئىمـان كـه كس

د�گرى از آن برخوردار نبود هم در اثر �ك بىمباالتى ساده از م�ان برود.

در د�دار بعدى بـا ط�فور كـه در سفرم بـهتهران رخ داد، مىخواسـتم از موضـوع گروهى
كه عـضو آن شـده بودم ب�ـشتـر بدانم. من غ�ـر از ط�فـور كس د�گرى از بچههـاى آن گروه
را نمىشناختم. البته روابط س�اسى و نوع ارتباط در آن زمان، بهخاطر حفظ مسائل امن�تى،
غالباً بها�ن شكل بود كه در تشك�الت ارتبـاط بهشكل زنج�رى برقرار مىشد تا در صورت
پ�ـش آمــدن خـطر، ضـــربهها بـهآســانـى بههمـــه منـتـــقل نشـــود. از ا�ن رو، مـــا خـــودبهخـــود
مىدانست�م كـه صالح در آن است كه تا وقتى ضرورتى پ�شن�امـده، راجع بهتعداد افراد و
هو�ت آنها و امكاناتى كـه در گـروه موجـود است گفـتگوئى بهمـ�ان ن�ـاور�م و در ا�ن باره
پرســـشى را مطرح نســـاز�م؛ ولى، من مـىخــواســتـم بههرحــال چـ�ــز ب�شتـرى از آن رابطه1
ساده1 �ك نفـره بدانم. اما بهنظرم مىآمد كـه زمان براى چن�ن درخـواستى هنوز زود است.
با ا�ن حـال، بار بـعـد كـه بهتهـران برگــشـتم، در د�دار با ط�ـفـور كــه پ�ـشنهـاد مطـالعـه برخى

متون را مىداد بهبحث پرداختم و گفتم:
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«من واقعاً نـمىدانم كه ما چند نفر�م و چه كـسانى در گروه ما هسـتند و چه برنامههائى
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در دسـتـور كار است. امـا من در حـال حـاضـر بهدنبـال آن ن�ـستم كـه وقـتم را صـرف بحث و
حـركـتهاى مطالعــاتى بكنم. هدف مـن از فـعــال�ت در ا�ن گـروه، انـجـام برنامــههاى كــامـالً
مــؤثر است. مـن مىخــواهم با انجــام عــمـل�ــات مــشــخص چر�كى بـهشكســتن ا�ن بـنبست
كـمك كنـم. بههمـ�ن دل�ل اگــر برنامـه1 عـمل خــاصى در دسـتـورهست، بهمـن بگو، و الى من

بهدنبال �ك ارتباط ساده مطالعاتى ن�ستم.»
ط�فور كه خود ن�ز گرا�شات چر�كى مشخصى داشت در پاسخ گفت:

«گــروه مـــا، �ك گــروه چر�كـى ست و در پىِ انجـــام عــمل�ـــات هم هست. ولى مـــوضــوع
بههمــ�ن ســادگى ن�ــست كــه تا �كى بـهعـضــو�ت گــروه درآمــد، فـوراً بهاو اسـلحـه بـدهند و
بگـو�ند بـرو فـــالنى را بزن. طـبـــعـــاً هـركس با�ـد �ك دوره1 آزمـــا�شـى را بگذرانـد و طى آن

توانائىهاى عملى و هوش�ارى س�اسى و توان نظرى خود را نشان دهد.»
بىدرنگ پاسخ دادم:

«من آزما�ش و ا�ن جور چ�زها را قبول دارم. و بههرگونه مطالهاى هم عالقهمندم، ولى
مجموعه ا�نها با�د در خدمت عمل�ات مشخص باشد.»

ط�فور گفت:
«هم�نطور هم هست.»

قرار شد كه روز بعد، او �ك اعالمـ�ه كه تازه از سوى چر�كها پخش شده بود را بهمن
بدهد. روز بعــد ط�ــفـور اعــالمـ�ــه را آورد. ا�ن مــوضـوع از نظر مـن خـ�لى مــهم بود. شــرا�ط
آنقـدر سـنگ�ن و امكان برقــرارى ارتبـاط آنقــدر دشـوار بود كــه بهدست آوردن اعـالمــ�ـه1
چر�كها، خــود، كــارى در سطح �ك عــمل�ــات چر�كى بهشــمــار مىآمــد و بهنوعى نشــانه1
ارتبـاطِ دارنده1 اعـالمـ�ـه با چر�كها بود. در آن شـرا�ط، چر�ك برفـراز سـر ذهن�ت مـا قـرار
داشت و بر روح و روان ما حكم مىراند. چر�ك عنصر نامرئىاى بـود كه قدرتى افسانهاى
داشت. قــدرتى تهـ�ج كـننده و برانگ�ــزنده. و من كــه اعـالمـ�ــه1 چر�كها را بهعـنوان سندى
مـحكم از پـ�ـوند با دن�ـائـى تازه در دست گـرفـتـه بـودم، امـ�ـدوار بودم كـه پـس از آن بتـوانم
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خ�لى كارها بكنم.
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در د�دار بعـــدى، ط�ــفــور از من خــواسـت كــه بههرشكل كـــه مىتوانم �كـى از اعــالمــ�ــه1
چر�ـكها را كـــه در بـاره1 مـــســــئله گــــرانى مـــسـكن و فـــشــــارى كـــه از ا�ـن طر�ق بـر گُـــرده1
زحـمتكشـان وارد مىآمـد بود را تكث�ـر كنم. تعـداد الزم تكث�ـر اعـالم�ـه پانصـد نسخـه بود
كـه ته�ـه1 آن بهصـورت دستنو�س كار آسـانى نبـود. راه د�گر تكث�ـر آن اعـالم�ـه، ا�ن بود
كه آن را بـا كاغذ كـپى در نسـخههاى پنج صـفحـهاى با ماشـ�ن تحر�ر تا�پ كنم كـه آن هم
كــار آسـانى نبــود و افــزون بر آن، من هنوز مــاشـ�ـن نو�سى بلد نـبـودم. در آن زمــان، هنوز
دستگاه فتوكپى در ا�ران وجود نداشت و تنها امكان غـ�رچاپىِ تكث�ر �ك اعالم�ه، دستگاه
كــپى اســـتنســ�ـل بود. براى كــار بـا ا�ن دســتگاه هـم، با�د مطـلب مــورد نظـر روى �ك ورقــه1
ز�نك نـرم با مــداد آهـنى نوشـــتــه مىشـــد و بعــد ا�ـن ز�نك آهنـى در دســتگاه اســـتنســـ�ل
قرارمىگـرفت تا با مال�ده شـدن مركب بر نوشـتههاى برجسـته1 آن، بتوان آن را كـپى كرد.
چن�ن دستگاهى آنقـدر بزرگ و سنگ�ن و گران ق�مت بود كـه تنها در اخت�ـار شركتهاى
بزرگ و �ا مــؤسـســههاى آمـوزشـى قـرار داشت و ســاواك بر خـر�ـد و فـروش ا�ن دســتگاه
نظارت مىكـرد. امـا من مىدانسـتم كـه �ك نمـونه از چن�ن دسـتگاهـى در مدرسـه1 مـا وجـود
دارد. ولى دسترسى بهآن آسان نبـود و اتاقى كه ا�ن دسـتگاه در آن قرارداشت، هم�ـشه
درش قفل بـود و براى كار با آن با�د اجـازه مىگرفتـ�م و �ك نفر براى نظارت آنچـه كپى
مىشـد با مـا مىآمد. بـا ا�نحال كـوشـ�ـدم تا از طر�قى، كل�ـد آن اتاق را كش بروم تا شـا�د
بتوانم در مواقعى كه مدرسـه تعط�ل است بهآنجا بروم و كپىهاى الزم را انجام بدهم. اما

هرچه كوش�دم نتوانستم كل�د را بهدست ب�اورم.
از ا�ن رو ط�فور پ�شنهاد كرد كه اگر مىتوانم، اقدام بهشناسائىِ امكان مصادره1 �كى از
ا�ن دســـتگاههـا كــه در �ك كـــودكــســـتـــان مــوجـــود بود بكنـم. و من در آنچند روزى كـــه
مـرخـصى داشـتـم و در تهـران بودم، با ترفندى، بهآن كــودكـسـتـان رفـتم و بهبهــانه1 سـاخـتن
فــ�لـمى از مــحــ�ط آنجــا، اقــدام بـهشناســائى همـــهجــانبــه1 مــحل آن دســتـگاه، ســاعــات كــار
كــودكــسـتــان و ا�نكــه در مــواقع تعط�ـل چگونه مىتوانـم براى كــارهاى الزم فـ�ـلمبردارى
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بـهآن مـــــحـــــ�ط رفـت و آمـــــد بكـنم و هـمچنـ�ن ا�ـنكـــــه در چنـان روزهائـى چه كـــــسـى در
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كــودكــســتــان هست كــه بـتــواند بهمن در كــارها�ـم كــمك بكند، اطـالعــات الزم را بهدست
آوردم و راههائى را كـه بـتـوان وارد اتاقى كـه دســتگاه كـپى در آن بود شــد و دسـتگاه را از
آنجا خارج كـرد را بررسى كردم. بعد همه1 ا�ن اطالعـات را در اخت�ار ط�فـور گذاشتم تا او
بتـواند بهكـمك د�گر اعـضاى گـروه كـه ظاهراً در تهـران بودند در مـوقع مناسب دسـتگاه را

�ك محل امن ببرند.مصادره كنند و به
وقتى بهشـ�راز برگـشتم، تمـام مدت در انتظار بودم كـه ط�فور بهطر�ـقى در مورد آنچه
در پ�ش بود بهمن اطالع بدهد و بگو�د كه آ�ا موفق بهانجام مصادره1 دستگاه كپى شدهاند

�ا نه؟
ا�ن عمـل�ات از آن رو براى من اهمـ�ت و�ژه داشت كه اول�ن فـعال�ت مـشخص عملـ�اتى
من بهشـمـار مىآمد و پ�ـروز شـدن در آن، مىتوانست در روحـ�هام تـاث�رات بسـ�ـار مـثبـتى
داشـتــه باشــد. امـا ط�ــفـور در آن مــدت بهمن زنگ نزد و اطالعى نـداد. من خـودم ن�ــز زنگ
نزدم و در ا�ن مــورد پرســشى نكـردم. ز�را نمىدانســتم كــه آ�ا اصــوالً پرس و جــو در ا�ن
مــورد از طر�ق تلـفن درست هست �ا نـه، و آ�ا ا�ن كــار جــزو بىمــبــاالتىهاى من بهشــمــار

نخواهد آمد؟
وقـتى بـراى بار بعـد بهتهــران آمـدم و بهســراغ ط�ـفـور رفــتم، مـتـوجــه شـدم كـه مــصـادره1
ماشـ�ن كپى با مـوفقـ�ت همراه نبـوده و رفقـاى ما ضمـن عمل�ات بـا مورد مشكوكـى برخورد
مىكنند كه آنها را از ادامه1 كار بازمىدارد و آنها مجـبور مىشوند ماش�ن كپى را جلوى
در سـاختـمان رها كنند و از آنجـا بگر�زند. ا�ن شكست، در روحـ�ه1 من تاث�ـر منفى داشت
و مـــرا نســـبت بهادامـــه1 كـــار با گـــروه دلســرد كـــرد. بهنـظر من چنـ�ن اقـــدامى مىتوانـست
بهآسـانى هـمـراه مـوفـقـ�ـت باشـد. طبق برآوردهائى كــه من كـرده بودم، واقـعــاً مـصـادره1 آن
دسـتـگاه كـار دشـوار و پـ�ـچـ�ــدهاى نبـود. و اگــر ا�ن كـار را بهعــهـده1 خــود من مىگـذاشــتند
مىتوانـســتم از پسش برآ�ـم. ولى چون گــروه مــا نتــوانســتــه بود ا�ـن كــار آســان را بهثمــر
برساند، مـرا نسبت بهتوانائىها و كـارآمدىها�ش مأ�وس كـرده بود. بنابرا�ن، حدس زدم
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كه آن گـروه، نبا�د اعضاى چندانـى هم داشته باشد. امـا در ا�ن باره با ط�فور سـخنى نگفتم
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و احسـاسم را از او پنهـان داشتم و تا وقـتى در تهران بودم د�گر بهسـراغش نرفتم و خـ�لى

زود بهش�راز برگشتم.
در ش�ـراز، در ا�ن فكر بودم كـه در پى تماس د�گرى باشم و راه د�گرى براى ارتبـاط با

�ك گروه درست و حسابى پ�دا كنم.
چند هفـته بعد، ط�ـفور بهشـ�راز آمد و سـراغ مرا گـرفت. من از آمدن او بهآنجـا تعجب
كردم. ط�فور برا�م شرح داد كه چون متـوجه ناخشنودى من شده بهسراغم آمده است. او
چند روزى را پ�ش من مـاند و چون نتـوانست تغ�ـ�ـرى در وضع من بهوجود آورد بهتهـران
برگشت. در واقع آمـدن ط�فور و بازگشت بىنت�ـجه1 او و ا�نكه كار د�گرى پ�ـشنهاد نكرد
براى من بهنشـانه1 درست بودن حـدسم در مـورد ضـع& عمـل�اتى گـروهمـان بود و مـرا ب�ش

از پ�ش از ادامه1 كار دلسرد كرد.
هوا داشت گــرم مىشـد و عــ�ـد نـوروز نزد�ك بود. در �كى از بـرنامـههاى نـمـا�ش فــ�لم
انجــمن فـ�ـلم دانشگاه، با دخــتـرى بـهنام نگار آشنا شــدم. نگار دخــتـرى بـود كـه در ب�ــشـتــر
انجــمنهـاى دانشكدهاش فــعــالـ�ت مىكــرد و من بهوســ�ـله1 او، چند دانشـــجــو د�گر را كــه
تما�الت سـ�اسى چپ داشـتند شناختم. آنها محـفل كوچكى داشـتند كه مطالعـه مىكردند
و بهمن ن�ـز پ�ـشنهـاد دادند كه بهجـمعشـان بپـوندم. �كى دوبار بهخـاطر نگار بهجـمع آنها
رفتـم و چون عالقـهام را جلب نكرد، د�گر سراغشـان را نگرفتم. نگار از ا�ـن موضوع كـمى
ناراحت شد و تصور مىكـرد كه من اصوالً اهل فعال�ت سـ�اسى ن�ستم. او خ�لى احـساساتى
و مُـقَـ�ـد بود. با ا�نكـه مىگـفت كه فـقط بهخـاطر مـسـائل سـ�ـاسى با من رابطه برقـرار كـرده
است، ولى چندى نگذشـت كه بدون مـقـدمـه از من خـواست با او ازدواج كنم. وقـتى برا�ش
شرح دادم كه من فقط بهخاطر مسائل جنـسى بهسو�ش رفتهام و در ع�ن حال از او خوشم

هم مىآ�د، رفتارش سرد شد و مدتى از من كناره گرفت.
ع�ـد نوروز فرارسـ�د و من در آن شـرا�ط كه گـ�ج و منگ بودم و دلم از همهچ�ـز گرفـته
بود و بهو�ژه از سـردى روابطم با نگار دلخور بودم، بهفكر مـسافـرت افتـادم و قصـد كردم
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ســـفــــرى بهبـندر عـــبــــاس بكـنم. در واقع، آن آواى وحـش در�ا دوباره مــــرا بهســــوى خـــود
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مىخـواند و احـسـاس مىكردم كـه بهگـردشى در �ك شب آرام و گـرم، بر آن سـاحل نقـره
فـام ن�ـاز دارم و مىخواهـم دوباره خود را بهدسـت آن افسـون غـر�ب بسـپـارم. خبـر داشـتم
كه مـبشرى ن�ز از مـسئول�ت اداره1 تلو�ز�ون بندرعـباس بركنار شده و فـرد د�گرى جاى او
را گـرفــتـه است، و من مىتوانـسـتم با خـ�ــال راحت بهآنجـا بروم و تـعط�ـالت عـ�ــد را پ�ش

حس�ن جعفر�ان كه در آن زمان در مركز تلو�ز�ونى بندرعباس كار مىكرد بمانم.

پس از ا�نكه شامم را كه باز غذاى بدمزهاى بود كه د�گر نوعاً بهآن عادت كرده بودم
خــوردم، بهز�ر پتــو خـز�دم تـا رو�اهاى شـبــانه1 آن شب مــهـتــابى ســاحل بندر را در خــاطرم
مـرور كنم و با ا�ن خـاطرات و گـرماى مـال�م پتـو و سـرگ�ـجـهاى كـه در اثر گرمـا و پر شـدن

شكم بهسراغم مىآمد در رؤ�اهاى زندانىام غرقه شوم.
در زندان، بهنوعى از رؤ�ـا و خـاطره رسـ�ـده بودم كـه با رؤ�اهاى بـ�ـرونىام فـرق داشت.
ا�ن رؤ�اها، همـه دور دست و سرگـ�جـهآور بودند و بهه�چوجـه قابل�ت تحـقق نداشتند. امـا
خــاصـــ�ت عــجــ�ـبشــان در آن بود كــه مـــرا بهشــدت گــرم مـىكــردند و بهكـلى از زندان و
سختىهـا�ش جدا�م مىساختند و فـشار تنهائى و ب�هـودهگى سلول را از ب�ن مىبردند. اما
هنوز تنم درست گرم نشده بود كه نگهبـان با سر و صدا درِ سلول را گشود. از جا پر�دم و
از ز�ر پتو ب�ـرون آمدم. استوار بخـشى، كه معمـوالً كارش پخش س�گار و رس�ـدگى بهامور
سـررشـتـهدارى بود جلوى در ا�سـتـاده بود. امـا نه آن مـوقع، وقت پـخش سـ�گار بود و نه او
جـعبـه1 سـ�گارها�ش را همراه داشت. او با لحن خـشكى از من خـواست كـه تند بلند شـوم و
بهدنـبــالش بـروم. هواى ب�ـــرون ســرد بـود و من كـــه از ز�ر پتـــوى گــرم بـ�ــرون آمـــده بودم
بهخـاطر آنكــه فـقط پ�ـراهن پارهاى بهتـن داشـتم مـور مـورم مىشـد. درآن دو هفــتـه، ه�چ
امكانى براى دوخــتن پ�ـراهنم ن�ــافـتـه بودم. كـفش صنـدلم ن�ـز كـه د�گر مىتـوانسـتم آنرا
بپــوشم، پاهاى بهــبــود �افــتـه1 و بىجــورابم را گــرم نمىكــرد. در آن تار�كى و هـواى خنك
پائ�ز، با چشمبندى كـه بوىناك بود بهدنبال استوار كـش�ده مىشدم و مى لرز�ـدم. استوار
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كه دست مرا در دست داشت و متوجه لرز�دنم شده بود گفت:
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«تو كه ا�نقدر مىترسى چرا از ا�ن كارها مىكنى؟»

در برابـر طعنـه1 آزاردهندهاش ســــاكت مـــانـدم و از ا�نكــــه ترســـ�ــــدم جـــوابش را بـدهم
�ك اتاق تـازه كه تـا آن لحظه آنجـا را ند�ده بودم برد واحـسـاس حـقارت كـردم. او مـرا به
در را بست و رفت. آنجـا اتاقى بود كـه برخـالف د�گر اتاقهاى بازجـوئى كه خـالى و سـرد
و تار�ـك بودند، داراى فـــرش و مـــبل و آ�نـه1 د�وارى بود و افـــزون بـر لوســـتـــر ســقـ&، �ك

آباژور پا�هدار ن�ز فضاى آن را با نور نارنجى روشن مىكرد.
اتاق آ�نه، �كى دو مـبـل چهـارگـوش نرم و سنگ�ن داشت ولى پا�ـههاى بقـ�ـه مـبلها�ش
نازك و لـق لقـــو بود. گـــوشــه بـاسنم را روى �ـكى از مـــبلهاى لـقلقـــو گــذاشـــتم و �ـكبرى
نشستم. بها�ن شكل آمـاده بودم اگر صداى پائى بشنوم از قبل از جـا برخ�زم؛ ز�را، نه دلم
مىخــواست جلوى پاى بـازجـوها بـلندشــوم و نه ا�نكــه با برنخــاسـتـن جلوى آنها، نســبت
بهخـودم حـسـاسشـان كنم. مـدتى در اتاق مـاندم، ولى كـسى بهسـراغم ن�ـامـد. بعـد اسـتـوار

آمد و مرا بهز�رزم�ن شكنجه برد و دست و پا�م را بهتخت بست و باز رفت.
ن�م ســـاعت در همــان حــالـت باقىمــاندم و هـزاران فكر از ذهنم گـــذشت، نمىتوانـســتم
در�ابم كـــه براى چه ابتـــدا مــرا بهآن اتـاق، و بعــد بهز�ـر زمــ�ن آوردهاند. طـى آن چندروز
بارها مرا بهبازجوئى برده و هر بار از من خواسته بودند كه تمام ماجراى فعال�ت خود را از
ابتـدا تا آخـر بنو�سم. هربار هم ا�ن بازنـو�سىها چند�ن سـاعت مـتوالـى بهدرازا كشـ�ـده و
هدف از آن هم برا�م مـن روشن نبـود. از ا�ن بازجـوئىهاى تكرارى، تـنهـا، ا�ن را در�افـتـه
بودم كـه د�گر نكتـه1 مجـهـول و ناشناختـهاى از پرونده1 مـا براى آنها باقى نمـانده است و از
همــ�ن رو، احـتــمــال ا�نكـه بـاز كـتك بخــورم را تقــر�بــاً منتـفـى مىدانسـتـم؛ بههمــ�ن دل�ل،
بهتخت بـسـتـهشــدن دوبارهام را نمى فـهــمـ�ــدم. و ا�ن، مـرا بهفكر واداشــتـه بود. ز�ر زمــ�نِ
شكنـجــه، اتاقـى بود در حــدود چهـــار در پنج مـــتــر و با د�ـوارهاى آجــرى و كـــثــ�& كـــه نور
ضـع�ـفى فـضـاى آن را روشن مىكرد و بـر د�وارها�ش انواع كـابلهاى كلفت و نازك براى
شكنـجـه آو�ـزان بود. �ك تخت دونـفـره1 فـنرى، با �ك دشك پـنبــهاى پاره پوره ن�ــز در آن
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قرار داشت كه دستهاى زندانى را بر كمانِ باالى تخت مىبستند، و پاهاى او را طورى بر



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð∂‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
كـمـان پائ�نى تخت طناب پ�چ مىكـردند كـه بتـوانند بدون مـزاحـمتِ لبـه1 تخت، بر ك& پاها
شالق بزنند. اسـتوار ن�ـز مرا بههم�ـن حالت، �عنى بهشكل برهاى كـه بخواهند كبـابش كنند
بر تخـت بســتــه بود. و من مىد�دم كــه در آن حــالت بىدفــاع، در دســتــان آنها اســ�ــرم و
آنها بههر شـكل كـه دلشــان مىخــواهد، بدون آنكــه وجـدانى قــانونمند داشــتــه باشند،
بدون در نظرگرفتن ذرهاى مـع�ار انسانى، هر رفتارى كه مىخـواهند مىكنند. و در مقابل،
ا�ن من بودم كـه ضمن آنكه با�د منتـظر شكنجه مىمانـدم، مجبـور بودم مدام با خـودم ن�ز
بجنگـم و از ترسى كـه بر وجــودم سـا�ه انداخـتــه بود شـرمنده بـاشم. گـوئى ا�ن حق قــانونى
آنان بود كــه مــرا شكـنجــه و تحــقــ�ــركنند و اعــصــاب و احــســاسم را بهبازى بـگ�ــرند. و من
نمىبا�ست هرگـز بهذهنم برسـد كـه در مقـابل آن رفـتار اعـتراض كـنم، و مىبا�ست بها�ن
راضى بـاشم كـــه هرروز كـــتـكم نزنـند. گـــوئى قـــاعـــده1 ا�ـن بازى وحـــشـــ�ـــانـه، هم از ســـوى
شكنجهگـر و هم از سوى شكنجه شـونده پذ�رفته شـده بود. روى تخت، گوشم ب�ش از هر

عضوى حساس شده بود و با شن�دن هر صداى پائى بر پلهها مىگفتم؛ «آمدند!»
صداى پاى كسى را بر پلههاى ز�رزمـ�ن شن�دم و حدس زدم كه «داودى» ست. ز�را او
چنان ه�كل گُندهاى داشـت كه وقـتى با آن گـامهاى سنگ�نش از پلههاى آجـرى ز�رزمـ�ن
پائ�ن مىآمـد پنجـره و تخت اتاق شكـنجه را بـهلرزه وامىداشت. داودى بههمراه صـانعى،
كه بازجوئى «چهـره سفيد» بود و جزو عقـابها بهشمار نمىآمد، بر آستـانه1 درِ شكنجهگاه
ظاهر شــد. ولى داودى ناگــهــان از همــانجــا برگــشت و فــقط صــانعى بهســوى من آمــد و با

لبخندى حاكى از پ�روزى بر كسى كه در مقابلش بىدفاع بر تخت بسته شده بود گفت:
«حالت خوب است؟!»

در مـقـابل ن�ـشخـند او كه در آن احـوالپرسى مـسـخـره، هدفى جـز قـدرتنمـائى نداشت
لبخند مأ�وسانهاى زدم. او كه بهحالتى پ�روزمند باالى سر من ا�ستاده بود پرس�د:

«هنوز هم مىخواهى انكار كنى كه مىخواست�د بهجان اعل�حضرت سوء قصد كن�د؟»
چشمانم را تنگ كردم و گفتم:

±≤π

«ا�ن مــوضـوع كــه براى شـمــا روشن شـده است و مـن تا حـاال چنـد بار گـفــتـهام كــه چن�ن
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طرحى نداشتها�م.»

گفت:
«ولى همه1 بچـههاى شما مىگو�ند كـه مىخواستها�د چن�ن كـارى را بكن�د، ولى تو �كى

انكار مىكنى؟»
«همه1 بچهها چه كسانى هستند؟ من فقط با ط�فور و رضا عالمهزاده و جمش�دى در باره1
گــروگــان گـــرفــتن صــحـــبت كــردهام و ا�ن را هـم تاحــاال ب�ش از پـنج بار در بازجـــوئىهاى

كتبىام نوشتهام.»
«همـه ا�نهائى كـه مىگـوئى بها�ن طرح اعـتـراف كـردهاند و حـتى كـرامت دانشـ�ـان هم

مىگو�د كه تو بهاو گفتهاى كه قصد ترور شاه را داشتهاى.»
از شن�ـدن نام دانشـ�ـان جا خـوردم و حس كـردم كـه آنها براى بهمـ�ـان كشـ�ـدن پاى او

بها�ن پرونده توطئه كردهاند.
با قاطع�ت گفتم:

«كرامت هركز جزو گروه ما نبوده و من هم هرگز با او در ا�ن مورد صحبت نكردهام.»
صانعى خند�د و گفت:

«دانشـ�ـان هـمـ�ن اآلن در همـ�ن سلولها در نـزد�كى شـمـاها ست و او هم در كـنار شـمـا
جزو توطئهگران بودهاست.»

از م�ـان پلكهاى بههم فشردهام در سكوت نـگاهش كردم. تصور ا�نكـه كرامت هم با
مــا دســتگ�ــر شــده باشــد برا�م باور كــردنى نبــود. صــانعى كــه مىد�د نـگاه من بهاو از ســرِ

ناباورى است گفت:
«به هـر حــــال ا�ن مــــوضــــوعـى ست كــــه بـا�د روشـن كنى. در ا�ـنجــــا كــــسى نـمىتـواند

حرفها�ش را نزند.»
«من، در ا�ن باره حرفى براى زدن ندارم.»

«بس�ار خوب!»
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لحنـش تهـد�ـدكننده بود. �كـى از كـابـلهاى روى د�وار را برداشت و بهســوى من آمــد.
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من كه فكـر نمىكردم كه او هم جـزو بازجوهاى شكنجـه كننده باشد، جـاخوردم و عـضالت
بدنم حــالـت دفــاعى گــرفت و  براى كــتـك خــوردن منقــبض شــد. در هـمــان وقت كــسى از
ب�ـرون او را صدا زد. صـانعى كـه داشت كـابل را در دست مىچرخـاند و خود را آمـاده1 زدن
مىكـرد، نگاهى بهسوى در انداخت و كـابل را لبه1 تـخت گذاشت و ب�ـرون رفت. چند لحظه

بعد شن�دم كه بهكسى گفت:
«فعالً ببرش تا كار من تمام بشود.»

استوار وارد ز�رزم�ن شد و مرا باز كرد و چشمبند زد و بهسلول بازگرداند.
پ�ـدا بود كـه صـانعى را عـمـداً در آن لحظـه1 صـدا زدهاند. از ا�نكـه در آن لحظه ترسـ�ـده
بودم از خـودم خــجـالت كـشـ�ــدم. حس مىكـردم كـه آنهـا بهآسـانى مىتواننـد با من بازى
كنند و با �ك ترفند ابتـدائى مرا بهوحشت ب�ندازند. مـسلماً ترس عامـلى انسانى ست و من
فكر نمىكنم كـه كسى در دنـ�ا پ�ـدا شود كـه از كتك خـوردن واهمـه نداشتـه باشد. امـا من،
ب�شتر، از ا�نكـه از بازى آنها گول خـورده و ترسـ�ده بودم خـودم را سرزنش مىكـردم.
مـاجـراى كـرامت هم گـ�ـجم كـرده بود. آ�ا واقـعـاً او را هم دسـتگ�ـر كـرده بودند؟ آ�ا او هم

جزو گروه ما بود؟ و آ�ا در باره1 ترور شاه هم چ�زى بهآنها گفته بود؟
تا �ـك هفـــتــــه كـــسى بهســــراغم ن�ــــامـــد. ولى بـا ا�ن حـــال، من مـنتظـر بودم كـــه بـاز مـــرا
بهز�رزمــ�ن ببــرند و دوباره بهتخت بـبندند و در باره1 طرح تـرور شـاه مــورد بازجـوئى قــرار
دهند. در طى ا�ن مدت كـوش�دم، راهى براى تمـاس با بچهها پ�دا كنم. اگـر صانعى راست
مىگفت و كـرامت هم در همان سلـولها بود پس با�د مىكوشـ�دم كه او را بههنـگام رفتن
بهدسـتشـــوئى از درز ســـوراخِ درِ سـلول ببـــ�ـنم. از اواخـــر هفـــتــــه1 اول كـــه زخم پاهـا�م رو
بهبهـبـودى رفـتـه و روحـ�ـهام بهـتـر شـده بود. روزها برمـىخـاسـتم و در سلول راه مى رفـتم.
ناخنهاى وَرآمدهام هنوز نـ�فتاده بودنـد ولى در جاىشان لق مىخـوردند و وقتى آنها را
تكان مىدادم درد نمىگـرفـتند. با ا�ن حـال، كـمى با احـتـ�ـاط راه مىرفـتم و در سلولم آرام
قدم مىزدم. �كى دو بار هم جرأت كرده بودم كه دا�ره1 فلزى روى سوراخ در را بهب�رون
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فـشار بدهم و از فـاصلهاى كه ب�ن آن و درِ سلـول ا�جاد مىشـد، بهقسـمتى از راهرو كـه در
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د�دم قـرار مىگـرفـت نگاهى ب�ندازم. البـتـه از آن درز بـار�ك نمىتوانسـتم مـحـل نشـسـتن
نگهـبـان را كــه مـعـمـوالً بر �ك صندلـى و در نزد�كى در ورودى راهرو بود ببـ�نـم و مطمـئن
باشم كـه او مـرا غـافلگـ�ـر نخـواهد كـرد. ولى بـا ا�ن حـال، همـ�نكـه بهخـودم آمـده بودم، با
شنـ�ــــدن صــــداى پاى بـچــــههائى كــــه بـهدستشــــوئـى مىرفــــتنـد بهســــوى در مـىرفــــتم و
مىكـوش�ـدم ببـ�نم شـا�د �ك آشنا از آنجـا رد شود. امـا تا آن لحظه ه�چكـدام از بچـههاى
خــودمـان را نـد�ده بودم. در آن راهرو دو دستشــوئى وجــود داشت و من حــدس مىزدم
كه بچـههاى ما احتـماالً در سلولهاى طرفى هستنـد كه بهدستشوئى مـقابل مىروند و من
نمىتوانم آنهـا را ببـ�نم. با ا�ن حـال ب�شتر وقتهـا را قـدم مىزدم و همـواره آمـاده بودم
كه بهسوى درز سوراخ در بروم و از آنجا ب�رون را نگاه كنم. قدم زدن حسن د�گرى هم
داشت و آن ا�ن بود كـه مرا حسـابى خسـته مىكـرد تا هرشب بتوانم بـعد از غذا بهز�ـر پتو
بخـزم و در آرامش و گرمـا و رخـوت بهرو�اهاى خود فـروبروم. من روزى پانزدههزار قـدم
مىزدم. از صـبح سـاعت هفت، بعـد از آن كه صـبـحـانه را مى خوردم شـروع مىكـردم. ولى
تعداد قـدمها را نمىشمـردم؛ بلكه، تعـداد طى شدنهاى طول سلول را كـه حدوداً بهدومـتر
مىرســ�ـــد و من آن را در چهــار قـــدم طى مىكــردم مـىشــمــردم و در �ك جـــهت هم دور
مىزدم كـه در اثر تكرار، نوعى سرگـ�جـه1 ك�&آور برا�م تول�ـد مىكرد و سـبب مىشـد كه
گـاهى تـعـادلم را بهشكـل خـوشآ�ند و مـســتـانهاى از دست بـدهم و دوباره بر خـود مــسلط
شـــوم و بهقـــدم زدن بپــردازم. بـها�ن ترت�ـب، روزى نزد�ك بـههفت، هشـت كــ�لـومــتـــر راه
مىرفـتم و ا�ن مـقـدار را در دو نوبت، �عنى �كبار قـبل از ظهـر و �كبار هم در دو سـاعت
بعـد از غذا انجـام مىدادم. در آن ب�ن ن�ـز، بهاسـتراحت بهحـالت نشـستـه مىپرداخـتم. ا�ن
برنامـه، بجز در روزهائـى كه بهبازجـوئى مىرفـتم هر روز انجام مـىگرفت و نهتنهـا ورزش
بهحـســاب مىآمـد و مـرا ســرحـال نگهمىداشت و خــسـتـهام مىكــرد كـه شب بتــوانم غـرق
رو�اهاى انتـقـام گ�ـرندهام شـوم؛ بلكه، سـبب مىشد كـه گـذشت زمـان را نفهـمم و تنهـائى و
بىكــارى كـشنـده1 سلول را پشت ســر بگذارم و ذره ذره بهآن عــادت كنم و در�ابم كــه در
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جهنم هم مىتوان زنده ماند و خود را حفظ كرد.
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بها�ن ترت�ب، تـوانسـتم پنج هفـتـه را در آن سلول بهتنهـائى سـر كـنم. در واقع من د�گر
آنجـــا تنـهـــا نبـــودم. شبها از زنـدان ب�ـــرون مىزدم و هـرجـــا دلم مىخـــواست مـىرفـــتم.
مىدانسـتم كه مـادرم ب�ش از همـه نگران من است. بارها بهسـراغش مىرفـتم و دلدار�ش
مىدادم. مىدانسـتم كـه خـ�لىها دلشـان برا�م شـور مىزند. بهآرامى بهسـراغ همـه1 آنها
مىرفتم و و غـافلگ�رشـان مىكردم. مىگفـتم بب�ن�د؛ صـح�ح و سالمم و هـ�چ اتفاقى برا�م
ن�فتـاده است. و بعد مىرفتم سر بند و �كى دو استكان عـرق خنك مىزدم و كمى شنگول

برمىگشتم بهسلولم و مىخواب�دم.
�ك شـب كـــه بـ�ش از اندازه عــــرق خـــورده بـودم، تصــــمـــ�ـم گـــرفــــتم بـراى عـــ�ــــد بروم
بندرعـبـاس. سـفر بـهبندر عـباس مىتـوانست در آن شـرا�ط برا�م خـ�لى لذت بخش باشـد.
هواى نوروزى بندر، مـثل ع�ـد دو سـال پ�ش كه براى اول بار بـهآنجا رفـته بودم گـرم بود.
منتـهى ا�ن بار تنهـا بودم. حـس�نجـعـفر�ان اتاقى در خـوابگاه خـودشـان در تلو�ز�ون برا�م
گرفت و من روزها كه او مشـغول بهكار بود بهتنهائى بهلب در�ا و بازار و ا�نور و آنور و
�ا بهجـزا�ر قشم و هرمـز مىرفـتم و مىكوشـ�ـدم در م�ـان مردم بنـدر، بهخصـوص در م�ـان
مـردم سـ�ــاه پوست آنجـا كـه احــسـاس مىكـردم بهنوعـى در ا�ن كـشـور احـســاس غـر�بى
مىكنند و گـوئـى همـ�ـشـه دلشـان مىخـواهد بهسـرزمـ�ن اجـداد خـود، بـهافـر�قـا برگـردند،
خـود را گم كـنم و همـان حس غـر�ـبـهگى در سـرزمـ�ـن خـودم بهمن دست بدهد و گــرمـاىِ

سرگ�جهاى عج�ب را در وجودم احساس كنم.
�ك روز در قشم، وقـتى از لنچ پ�اده شـدم، هوا گرم و آب مـثل ش�شـه بود و جلبكهاى
در�ائـى مــــانند ســــبــــزى گـند�ـده در ته آب، با حــــركـت مــــوجهائى كــــه زورشــــان بـهآنها
نمىرسـ�ـد بهآرامى تكان مىخـورند. از همـان فـاصله مىشـد فـهمـ�ـد كـه آب، شـور و غل�ظ
ست. پا�ـههاى چوبى اسكـله، آهك بســتــه و گــرهدار بود و در عــمق آب، رنگ ســبــز ت�ــره
داشت و در مـحل تمــاس با مـوجهاى سـاحل، بهسـفـ�ـدى مىزد. در ســاحل، در سـا�ه1 تراس
�ك رسـتوران مـحلى كه شـب�ـه قـهوهخـانه بود و م�ـز و صندلىهاى آبىرنگ و چوبىِ لكنتـه
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داشت نشستم و غذا خوردم و بهمردمى كـه در رفت و آمد بودند و بهمسافران نوروزى، و
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بهدستههاى دانشجو خـ�ره شدم. آفتاب با رنگ زرد تندى مىتاب�د و بر سف�ـدى ساختمان
رســتــوران و زردى سنگ و شن ســاحـل منعكس مـىشــد و بهصــورت لكههاى نور بـر بدنه1
لنچها بازى مـىكـرد. ولنگارى حـضـور در تعط�ـالت عـ�ـد، نه تنهـا دانـشـجـو�ان؛ بلكه، مـردم
عـادى را هم فــراگـرفــتـه بود و آنها با بىقــ�ـدى دستشــان را در اجناس بسـاطـىها كـه از
شلوار جــ�ن و ز�رپ�ـراهن و شــورت و جـوراب گـرفـتــه، تا دورب�ن عكاسى و ضــبطصـوت و
باطرى و ناخـنگـ�ــر و سنجـاق داشــتند فــرومىبردند و همــه چ�ـز را بههـم مىزدند و بدون
آنكـه چ�ــزى بخـرند مـىرفـتند. كــار اصلى پسـرهـاى الغـر و ت�ـرهپـوست فـروشنده، خــ�ـره
شدن بهدخـتران دانشـجوئى بود كـه از ذوق گرماى زودرس جـنوب، برجستـهگىهاى بدن
خــود را ب�ـرون انـداخـتــه بودند. آن دســتـههـاى دانشـجــوئىِ دخــتـر و پـسـر، با وِلـوِله1 خنده و
شـوخى با هم حـركـت مىكـردند، و سـر هر دكـان و بسـاط، اجناس را بـا بىخـ�ـالى ز�ر و رو

مىكردند و بهبساط بعدى مىرفتند.
�اد نگار افـتـادم. وقــتى بهاو گـفــتـه بودم كـه براى مــسـائل جنسـى بهاو نزد�كچند بار بـه
شـدهام، چـنان در چشـمــان من خـ�ــره شـده بود كــه انگار آدم جــانى و خطرناكى هســتم. از
ه�ـچ چ�ــز خـــشنود نـبــودم. درآن گـــرمــا، لـبها�م را بر هـم مىفــشـــردم و حس مىكـــردم
حـوصلهام از آن سفـر تنها سـررفتـه است. دلم مىخـواست برگردم. حس مىكـردم زندگى
برا�م سنگ�ن شـده است. بهمـرد پ�ـرى خـ�ـره شده بودم كـه بهكـرامت دانشـ�ـان شبـ�ـه بود.
بههمـــ�ن دل�ل، هـرطور بود دلم مـىخــواست در آن شــرا�ـط باز كــرامت را بـبــ�نم. صـــانعى
طورى از دسـتگ�ـرى او حـرف زده بود كـه فكـر نمىكـردم دروغ گـفـتـه باشـد؛ ولى هرچه از

درز درِ سلول نگاه مىكردم، نه او و نه ه�چكدام د�گر از بچهها را نمىد�دم.
شبِ بعد، باز همـ�نكه بهز�ر پتو خز�ـدم تا تخ�التم را آغاز كنم، درِ سلول با سـر و صدا
باز شــد و �ـك ســرباز مــرا بـهاتاق بازجــوئـى برد. در�افــتـم كــه عــمــداً مـــرا در آنوقت شب
بهبازجوئى مىبرند تا لرزِ سـرما روح�هام را تضـع�& كند و من نتوانم در مقـابل بازجوها�م
چهـرهاى مطمـئن بهخـود داشتـه باشم. ا�ن بار هم تا اتـاق بازجوئى از سـرمـا لرز�دم. منتـهى
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سربازى كـه مرا چشم بسـته بهدنبـال خود مىكشـ�د، نسـبت بهلرزش من واكنشى نداشت.
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او مـرا مـسـتـقـ�م بهاتاق بازجـوئـى برد و چشمبندم را برداشت، و من براى اولـ�ن بار �كى از
بچـههاى گروه خـودمان را د�دم. ا�رج جـمشـ�ـدى بر �ك صندلى و در مقـابل او دادرس بر
�ك صندلى د�ـگر نشـسـتـه بود. از د�دن او خــ�لى خـوشـحـال شـدم؛ ولـى او سـرش را پائ�ن
انداختـه بود و مرا نگاه نمىكـرد. دادرس از من خواست كه بهآنها نـزد�ك شوم و بر �ك
صندلى در برابـرشـان بنشـ�نم. جلو رفـتم و سـالم كـردم و نـشـسـتم. امـا فـقط دادرس جـواب

سالم مرا داد و ا�رج همچنان سر بهپائ�ن داشت و بهمن نگاه نمىكرد.
دادرس نگاهى بهمن انداخت و پرس�د:

«باز هم مىخواهى انكار كنى و بگوئى قصد ترور اعل�حضرت را نداشتها�د؟»
من با لبخندى از سرناچارى، گفتم:

«من كه چند�ن بار در ا�ن باره حق�قت ماجرا را بهشما گفتهام.»
دادرس در جواب من رو بهجمش�دى كرد و گفت:

«مىتوانى بگوئى كه در بازجوئى چه گفتهاى!»
جمش�دى بدون آنكه بهمن نگاه كند گفت:

«سماكار بهمن گفته است كه گروه ما قصد ترور اعل�حضرت را دارد.»
من مانند جرقه از جا جه�دم و بهاو گفتم:

«من؟ من بهتو چن�ن حرفى زدهام؟»
دادرس با هجوم بهسوى من گفت:

«اجازه ندارى با ا�ن حرفى بزنى، با من حرف بزن.»
رو بهاو گفتم:

«ا�ن حرف واقع�ت ندارد. من چن�ن حرفى بهجمش�دى نزدهام.»
دادرس گفت:

«من نمىفهـمم كه تو چرا دوست دارى كتك بخـورى؟ چرا نمىخواهى مثل بقـ�ه راحت
حـــرفت را بزنـى؟ مــا ا�ـنجــا كـــســـانى داشـــتـــها�م كـــه حـــتى �ك چـك نخـــوردهاند و همـــه1
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حرفهاىشان را زدهاند -رو بهجمش�دى ادامه داد- درست است؟»
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جمش�دى همانطور كه سرش پائ�ن بود جواب نداد.

بعد دادرس رو بهمن گفت:
«ولى تو كـــه ب�ـــشــتــر از هـمــه كـــتك خــوردهاى، هنـوز دارى مــقـــاومت مىكنـى و حــرف

نمىزنى!»
آشكار بود كه مىخواهد با تحق�ر جمش�دى بهغرور من م�دان بدهد و مرا بها�ن نت�جه

برساند كه د�گر مقاومتى الزم ن�ست.
با لحنى كه غرور در آن نبود گفتم:

«چه مقاومتى؟ نگفتن ا�ن حرف كه تخف�فى در اتهام سنگ�ن ما نمىدهد.»
دادرس گفت:

«مسئله1 ما روشن شدن حق�قت است.»
از حرف او خندهام گرفت ولى خوددارى كردم كه او متوجه تمسخر من نشود.

دادرس ادامه داد:
«بنابرا�ن انكار بىفا�ده است.»

من فقط نگاهش كـردم. او از جا برخاست و از در بـ�رون رفت. بالفاصله �ك سـرباز آمد
و جمش�دى را كه همچنان سرش پائ�ن بود همراه خـود ب�رون برد. پ�دا بود كه جمش�دى
شـــد�ـداً احـــســـاس آزردهگى كــــرده است و من نـگرانش بـودم. از او خـــداحـــافظـى كـــردم.

برگشت و لبخندى زد و رفت.
دادرس دوباره وارد شــد و ا�ن بار رضــا عـالمــهزاده را همراه آورد. با د�ـدن رضـا از جــا

جه�دم و او را در آغوش گرفتم.
دادرس كـه انتـظار چن�ن برخــورد سـرحـال و شــادى را از سـوى مـا نداشت، مــا را برانداز

كرد و گفت:
«آقا�ان قهرمان بفرما�ند بنش�نند.»

هردو نشست�م. دادرس بدون ا�نكه بهما نگاه كند گفت:
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�ك چ�ـزهائـى هست كـه با�د روشن كنـ�ـد و حـرف شـمـا دوتا �كى شــود. ا�ن �كى -به»
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عــالمـهزاده اشــارهكـرد- مىگــو�د مــا مىخـواســتـ�م شــهــبـانو فــرح را گـروگــان بگ�ــر�م، تو
مىگــوئى مىخــواســتــ�م واالحــضــرت ول�ــعــهــد را گــروگـان بـگ�ــر�م. كــدامتان راســتش را

مىگوئ�د؟»
من و رضا بههم نگاه كرد�م و رضا عالمهزاده بىدرنگ گفت:

«خـود همـ�ن موضـوع نشـان مىدهد كـه مـا حتـى هنوز فرصـت نكرده بود�م در ا�ن باره
حـرف بزنـ�م. در واقع مـا فــقط با هم حـرف زدها�م. آنهم بـهصـورت ناقص و هركــداممـان

تصورهاى جداگانه از موضوع داشتها�م.»
دادرس گفت:

«بسـ�ـار خـوب، بسـ�ـار خـوب. آقـا�ان �ك چ�ـزى هم طـلبكـار هسـتند. اصـالً الزم ن�ـست
حرفهاىتان �كى باشد.»

از روحــ�ـه و حــاضــر جــوابى رضـا در آن شــرا�ط دشــوار خــ�لى خــوشم آمــد. او سـرحــال
بهنظرمىرس�د و كت چرمى و شلوار تم�زى بهپا داشت.

دادرس نگاهى بههردوى ما انداخت و گفت:
«تو چرا ه�چچ�ز تنت ن�ست؟ چرا پ�راهنت ا�نقدر پاره است؟»

خـودشـان ز�ر شكنجـه پ�ـراهنم را پاره كـرده و در طول ا�ن مـدت كـه ب�ش از �كمـاه و
ن�م از دسـتگ�رى مـا مىگذشت و هوا كـامالً سـرد شده بود، ه�چگـونه لباسى در اخـت�ـار من

نگذاشته بودند و بعد چن�ن سئوالى مىكردند. در جواب او سكوت كردم.
دادرس رو بهرضا عالمه زاده گفت:

«خُب تو كه مالقات داشتهاى، چرا �ك پ�راهنى چ�زى نمىدهى ا�ن بپوشد.»
رضا با شتابى كه بىتقص�رىاش را نشان مىداد گفت:

«منكـه نمىدانستم ا�ن كـجا ست. همـ�ن االن كه برگـشتم هرچه الزم داشـته باشـد بهاو
مىدهم.»

دادرس پرس�د:
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«هردوى شما در انفرادى هست�د؟»



و مـا هردو بىدرنگ پاسخ مثـبت داد�م. از تصـور ا�نكه رضـا را بعـد از ا�ن همه تنهـائى
پ�ـش من بگذارنـد در پوست خـــود نمىگـنجـــ�ــدم و مـطمـــئن بودم كـــه دادرس ا�ن كـــار را

خواهد كرد.
دادرس، بهحــالتى كـه گــوئى د�گر بهدنبــال بهـانـهگـ�ــرى از مـا ن�ــست و مىخـواهد بـهمـا

امت�از بدهد گفت:
« مىگو�م شما را بهعمومى ببرند.»

شــاد و سـرحــال بهسلولم بـازگـشــتم. در طول راه د�گـر سـرمــاى هوا را حس نمىكــردم.
سرباز كه در را برو�م بست، دو سه تا مشت مـحكم كاراتهاى توى هوا زدم و گفتم «هِى!».
گـرمِ گرم بودم و تند تـند راه مىرفتم. ا�نبار طـول سلول ب�ش از سه قـدمم نبـود. با هر باز
و بسـتــه شـدن درى مىا�ســتـادم و گـوش ت�ــز مىكـردم كــه صـداى پائى را بهســوى سلولم
بشنوم. ن�م سـاعـتى بههمـان سرعت و حـدت راه رفـتم و ا�سـتادم. دلم نمىخـواست غـذا�م
را كـه حـتـى برخـالف همـ�ــشـه خـوشخـوراك هم بـهنظر مىرسـ�ـد و در غــ�ـابم آورده و در
سلول گــذاشــتــه بودند بـخـورم. امــا خــبــرى نبــود. باز بهراه رفــتن ادامــه دادم. د�گـر آهنگ
قــدمها�م بهشــدت قــبل نبــود. عــاقـبـت درِ سلولم باز شــد و نگهــبــان چند لبــاس تا شــده را

بهسو�م دراز كرد و گفت:
«ا�نها مال تو است.»

لبــاسها را داد و در را بست و رفـت. جـا خــورده بودم. اعــصــابم از بازى پل�ــد آنها گُــر
گــرفـتــه بود. نشــســتم و لبــاسها را روى زانوها�م گــذاشــتم. رضـا بـرا�م �ك پ�ــراهن، �ك
جـفت جوراب و �ك پلـ�ور فـرستـاده بود. احـساس خـسـتگى مىكـردم. گرسنهام شـده بود.

شامم را در سكوت مطلق خوردم و بدون ه�چ رو�ائى خواب�دم.
¿ ¿ ¿
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�كى از سلولهاى رد�& وسـط او�ن بردند. ا�رج جـمـشــ�ـدى و �كى ازشبِ بعـد، مــرا به
همكاران شــاعـرش در روزنـامـه1 كــ�ـهــان در آن سلول بودند. هردوى آنهـا خـ�لى مــحـتــاط
رفتـار مىكردند. بهو�ژه ا�رج كه هنوز تحت تاثـ�ر حادثه1 شب قبـل بود و انتظار نداشت كه
من با او گـــرم برخــورد كنـم با صــدائى فـــروخــورده جــواب ســالم مـــرا داد. ولى من او را در
آغوش گـرفتم و بوس�ـدم. سلول جد�د بهنسبت سلول قـبلى من بزرگتر و د�وارها�ش از
بتــــون بود و رنـگ روغن شـكالتى بـر خـــود داشـت و ســـه چـهـــار نـفـــر مـىتوانـســـتـند در آن
بخــوابند. نگاهـى بهد�وارهاى سلول كــه ه�چگــونه نوشــتــهاى بر سطح بتــونى خــود نداشت

انداختم و از ا�رج پرس�دم:
«چند وقته كه تو ا�ن سلولى؟»

«تازه آمدهام.»
«قبالِ تو انفرادى بودى؟»

«آره �ك چند روزى. بعد آمدم ا�نجا.»
پرس�دم:

«كِى دستگ�ر شدى؟»
مكثى كرد و گفت:

±≥π

«چهارشنبه ٢٩ شهر�ور.»
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«چطور شد كه دستگ�ر شدى؟ مىدانى ما از كجا لو رفتها�م؟»

شانهها و دستها�ش را از هم گشود و گفت:
«نمىدانم. وقتى مرا گرفتند، همه چ�ز را مىدانستند.»

«نمىدانى اول چه كسى را دستگ�ر كردهاند؟»
«نه. ولى وقتى مرا گرفتند همه چ�ز را مىدانستند.»

«تو را كجا كرفتند؟»
«در تهران.»

«هم�ن طورى آمدند تو را گرفتند؟ در خانهتان؟»
«نه، من رفـتـه بودم همـدان. از همـدان كـه برگـشـتم جلوى خـانهمـان منتظرم بودند و مـرا

گرفتند.»
«پس تو هم مسافرت بودى.»

«آره، رفتـه بودم همدان... -كـمى مكث كـرد و بعد ادامه داد- تـهران كه بودم، قـرار بود
دوشنبهاش بروم اسلحهها را تحو�ل بگ�رم.»

با ه�جان پرس�دم:
«پس تو قرار بود اسلحهها را تحو�ل بگ�رى؟ چىشد، گرفتى؟»

«نه.»
«چرا؟»

«روزى كـه بهســر قـرار رفـتم، ترســ�ـدم. تا آن لحظه مــوضـوع برا�م آنقـدر جــدى نبـود.
ولى سـر آن قــرار، وقـتى فكر كـردم كــه لحظهاى د�گر اسلحــهها را تحـو�ل خــواهم گـرفت
بهترد�د افـتـادم. مـوضـوع كـامـالً جـدى و سنگ�ن شـده بـود و من حس مىكـردم توان انجـام
ا�ن كار را ندارم. قرار بود اول �ك عالمت سالمتى بر �ك ت�ر چراغ برق بزنم و بعد حدود
ن�م سـاعت بعد از همانجـا بگذرم و بب�نـم آ�ا طرفِ مقابـل هم عالمت سالمـتى زده است �ا
نه. بعـد اگر عـالمت طرف هم مـثـبت بود، با�د بهمحـل تحو�ل اسلحـهها مىرفـتم و آنها را

±¥∞
مىگرفتم.»
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كمى مكث كـرد. آهنگ صدا�ش پائ�ن بود و مىشد فهـم�د كه تمـا�ل چندانى ندارد كه

همه چ�ز را شرح دهد. با ا�ن حال گفتم:
«خُب بعد؟»

«ه�چى... ، عالمت نزدم. از همانجا برگشتم. رفتم همدان.»
«همدان؟ براىچى همدان؟»

«... آن جا فـام�ل داشتـ�م. فكر كردم اگـر بخواهند ما را بگ�ـرند، كسى بهدنبـالم بهآنجا
نمىآ�د.»

«چرا بگ�رند، مگر چ�ز مشكوكى د�ده بودى؟»
«نه. ولى،... ترس�ده بودم.»

«خُب بعد؟»
«بعدش ه�چى، برگشتم تهران.»

«ه�چ خبر داشتى كه كسى را گرفتهاند �ا نه؟»
«نه، خبر نداشتم.»

«چرا برگشتى؟»
«نمىدانم. فـكر كـردم كــه خـبــرى نشـده و من بىخــود فـرار كــردهام. فكر كــردم فـرارم

مىتواند موجب لو رفتن ما بشود.»
«وقتى رفتى همدان، اصالً بهكسى خبر دادى؟»

«نه.»
«به ه�چكس؟»

«به ه�چ كس چ�زى نگفتم...»
«بعـد از تحو�ل اسلـحهها، قـرار بود آنها را بهچه كـسى بدهى؟ بهط�ـفور؟ -و بالفـاصله

اضافه كردم- البته مجبور ن�ستى بها�ن سئوال جواب بدهى.»
براى لحظـهاى فكر كـرده بـودم كـه مــمكن است او بعــضى حــرفها را بهســاواك نگفـتــه

±¥±
باشد و صـالح هم نباشـد كه همهچ�ـز را جلوى شاعـر كه نمىدانستـم چهجور آدمى ست از
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او بپرسم. ولى جمش�دى گفت:

«نه، مـسـئله1 پنهـانى در م�ـان ن�ـست. سـاواك همـهچ�ز را مىدانـد. قبل از آمـدنِ من همـه
چ�ز را مىدانست.»

«حتى مىدانست كه تو بههمدان رفتهاى؟»
«نه ا�ن را نمىدانست.»

«پس تو تحت تعق�ب نبودهاى.»
«فكر مىكنم كه تحت تعق�ب نبودهام.»

«پس در ا�ن فاصله چه پ�ش آمده و چه كسى اول دستگ�ر شده است؟»
«من فكر مىكنم ط�فور بهعنوان اول�ن نفر دستگ�ر شده است.»

«از كجا ا�ن را مىگوئى، مگر ط�فور را د�دهاى؟»
«نه، ولى...»
«ولى چى؟»

«دادرس مىگفت كه ط�فور نفر اول بوده است.»
«خودش گفت؟»

«نه، �ك طورى حرف مىزد كه من فهم�دم ط�فور نفر اول بوده.»
«نمىدانى ط�فور چطور دستگ�ر شده است؟»

«نه.»
بع�د مىدانستم كه ط�فور نفر اول دستگ�رشده باشد.

گفتم:
«فكر نمـىكنى كـه دادرس عــمــداً مـوضــوع را طورى گـفــتـه كــه تو فكر كـنى ط�ـفــور اول

دستگ�ر شده و همه را لو داده است؟»
سـاكت شـد. مـعلوم بود مىترسـد و نمىخـواهد جلوى شـاعـر در ا�ن جـور مـسـائل اظهـار

نظر كند. با حالتى بىتفاوت گفت:

±¥≤
«نمىدانم.»
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گفتم:

«نمىدانى آنهـاى د�گر...، شكوه فــرهنگ، مـرتضـى سـ�ـاهپـوش �ا كـســان د�گر...، كِى
دستگ�ر شدهاند؟  اصالً چند نفر توى گروه ما بودهاند؟»

«من نـمىدانـم چند نـفــــر در گــــروه بودهانـد. من فــــقط شـكوه، مــــر�ـم، و ســــ�ــــاهپوش را
مىشناسم. نمىدانم آنها كِى دستگ�ر شدهاند.»

«مر�م د�گر ك�ست؟»
«مر�م اتحاد�ه. تو ك�هان كار مىكرد. دوست شكوه و من بود.»

«خُب...،  قــــرار بود اسـلحــــهها را بهكـى بدهى؟ فـكر نكـردى اگـــر بـههمــــدان رفـــتـنت را
بهكسى خبـر ندهى بچهها ممكن است نگران شوند و فكر كنند كه تو مـوقع تحو�ل اسلحه

دستگ�ر شدهاى؟»
«نه...»

«عجب...، �عنى قرار بود بهبچهها خبر بدهى و ندادى و رفتى همدان؟»
«آره.»

«خُب شـا�د هم�ن مـوضوع بـاعث دستگ�ـرى بچهها شـده باشـد. اگر خـبر مىدادى شـا�د
خودشان را جمع و جور مىكردند.»

جمـش�دى سـاكت شد. فكر مىكـردم اگر با چن�ن آدمى در عـمل�ات شـركت مىكرد�م،
حتماً با شكست مواجه مىشد�م.

پرس�دم:
«اسلحه ا را از چه كسى قرار بود بگ�رى؟»

«فكر مىكنم از چر�كها.»
«پس آنها هم دستگ�ر شدهاند؟»

«نمىدانم.»
«پس چه جورى با آنها قرار گذاشته بودى؟»

±¥≥
«من قرار نگذاشته بودم. ط�فور با آنها رابطه داشت.»
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�عنى تو با كسى تماس نمىگرفتى؟»»

«نه، قــــرار بـود بعــــد از ا�ـنكــــه آنها عــــالمـت ســــالمــــتى را زدنـد، من بـهچند خـــــ�ــــابان
آنطرفتر بروم و ك�& اسلحهها را كه از �ك ماش�ن كه صندوق عقبش باز بود بردارم.»

«حتماً ماش�نهم دزدى بوده.»
«فكر مىكنم.»

مـعلـوم بود كـه چر�كهـا حـسـاب دقــ�ـقى براى تحــو�ل اسلحــه كـردهاند كـه تـمـاسهاى
غ�رضـرورى را بهحداقل برسانند. دلم مىخواسـت باز درباره1 جزئ�ات مسائـل مختل& از او
سئـوال كنم؛ ولى، هم جمشـ�دى و هم شاعر حـوصلهاشان سر رفـته بود. بهو�ژه شاعـر حال
چندان مــســاعـدى نداشـت و در خـودش فــرورفــتـه بود. او از ا�ـنكـه با كــســانى كــه پرونده1
سنگ�نى داشتند در �ك سلول قـرار گرفته بود احـساس وحشت مىكرد. بع�ـد نمىدانستم
كه او را براى خبـر گرفتن از وضع ما بهآن سلـول آورده باشند. از نحوه1 برخورد جمـش�دى
با او ن�ــز در�افــتم كــه آنها �كد�ـگر را بهخــوبى مىشناسـند، ولى گــوئى هر دو از ســخن
گـفــتن نزد هم ابـا دارند. البـتــه من از شـاعــر چندان توقــعى نداشــتم. او بهشكلى اتفــاقى در
مـسـ�ــرمـا قـرار گـرفـتـه بـود. ولى از جـمـشـ�ـدى كــامـالً دلخـور بودم. مـعلوم بـود او بهمـحض
دســتگ�ــر شــدن خــودش را باخــتــه و تمــام جــزئ�ــات روابطـش را شــرح داده است. طبــعــاً با
وحـشتى كـه هنگام تحـو�لگرفـتن اسلحه دچارش شـده است، رفـتارى غـ�ر از ا�ن ن�ـز از او
بعــ�ـد بـود. در واقع، از ط�ــفـور دلخــور بودم كــه چن�ن آدمى را بـراى شـركت در عــمل�ــاتِ

بهآن مهمى بهمن معرفى كرده بود.
رابطه1 مـن و ط�ــفــور تـا مــدتى قطع بـود. در ســفــر بعــد بـهتهــران، ط�ـــفــور را د�دم و او از
طرحى بـراى انفــجــار آنـتن تلو�ز�ـون شــ�ــراز در زمــان برگـــزارى جــشن هنـر حــرف زد. با
بىم�لى بهحـرفهاى او گوش كردم و قـول ه�چگونه همكارى ندادم. ز�را نمىدانسـتم كه
آ�ا واقـعـاً گـروه توان انجـام عمـل�اتـى را دارد و �ا نه؟ امـا ط�فـور با حـرارت شـرح مىداد كـه
اگر بتـوان�م بههنگام افـتتاح مـراسم جشن هـنر، و در حالىكه خـبرنگاران داخلـى و خارجى

±¥¥
مشـغول ته�ـه گزارش از گـشا�ش مراسم در حـضور فرح هـستند آنتن تلو�ز�ون را منفـجر
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كن�م و سـبب قطع برنامـههاى مـربوطه بشو�ـم، ضربه1 بزرگى بهحـ�ـث�ـت س�ـاسى رژ�م وارد
خواهد آمد. او معتقد بود كه همزمان با ا�ن عـمل�ات، با�د �ك گروه تبل�غى ن�ز اعالم�هاى
را در شهر و در مـ�ان مردمى كه در مـراسم شركت كردهاند پخش كند و هدف افـشاگرانه1
عــمـل�ــات را توضـــ�ح بدهد. در ا�ـن اعــالمــ�ـــه مىبا�سـت بهفــقـــر و فــالكت زندگـى مــردم و
همچن�ـن بهمـخــارج هنگفــتى كــه صـرف بـرگـزارى جــشن هنر مىشــود ن�ــز اشـاره شــود. و
بهو�ژه با اشـاره بهبرگزارى جـشنهاى دوهزار و پانصـدساله كـه سال قـبل از آن در ش�ـراز
برگـزار شـده و آثار و عواقـبش هنوز باقى بـود و با اشاره بهجـشن هنرِ جـارى و بودجـههاى
هنگفت آن و مـقا�سـه1 آن با بودجـه و امكانات ز�ستى و رفـاهىِ زندگى مـردم و عدم تامـ�ن
حـداقل احـت�ـاجـات اول�ـه1 آنها، بهخـصوص در مناطق خـشك و بى بَر جـنوب كشـور، زمـ�نه1

رسوائى هرچه ب�شتر رژ�م شاه را فراهم آورد.
طبــــعــــاً اجــــراى چنـ�ن طـرحى ســــر و صــــداى ز�ادى بـر پا مىكــــرد و بـهعنوان پـاســــخى
بهسـانسـور و بسـتن دهان مـخالـف�ن، ضـربهاى اسـاسى بهرژ�م مـحـسـوب مىشـد. بهو�ژه با
توجــه بهســركــوب و كـشــتــارى كــه رژ�م از چر�كها كــرده بود، ا�ن حــركت مىتـوانست
سبب ا�جـاد روح�ه1 تازهاى براى جنبش باشد. با تمـام ا�نها، من در ترد�د بودم كه در ا�ن
طرح شـركت داشـته بـاشم. اما دو روز بعـد، وقـتى بهشـ�ـراز برمىگـشتم، پـذ�رفتـه بودم كـه
هرطور شــده نقــشــه1 تلو�ز�ون شــ�ــراز را براى كــمك بهانجــام ا�ن عــمل�ــات فـراهـم كنم. و
اول�ن اقــدامم در شـ�ــراز ا�ن بود كـه توجــ�ـه الزم را براى بهدسـتآوردن نقـشـهســاخـتــمـان

تلو�ز�ون ب�ابم.
ساخـتمـان مراكـز تلو�ز�ونى در ا�ران، مـثل ساخـتمـان تلو�ز�ون بندرعـباس و شـ�راز، از
طرح و شـكلى ز�بـــا بـرخــوردار بـود و نشـــان مىداد كـــه مـــعـــمـــار طراح ا�نســـاخـــتـــمـــانها
بهز�بـائىشناسى سنتى توجـه داشتـه و طرح خود را با تـوجه بهروحـ�ه و آب و هواى مـحلى
ر�خـتهاند. تلو�ز�ون شـ�راز، از چهـار بازوى بلند كـه سهتاى آنها �كد�گر را در �ك مـحل
با زوا�اى نـود درجـه قـطع مىكــردند تشـك�ل شــده بود و بازوى اولى، كــه بـالفـاصـله بعــد از

±¥μ
سالن ورودى بهسمت راست مىپ�چ�د بها�ن مجموعه اضافه مىشد.



ورودى محوطه و                       
آسا�شگاه نگهبانان ژاندارمرى

اطالعات

 آنتن٦٠ مترى 
محوطه چمن
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در دو طرف ا�ـن بازوهـا، بهتنـاسب، اتـاقهاى بزرگ و كــــوچـكى ســــاخــــتــــه شــــده بود و
ساختـمان استود�وها ن�ـز بهشكل چند ضلعىهاى بزرگ، طرح غ�رقـر�نهاى را با ز�بائىاى
بچشمآمدنى در ترك�ب حجمهاى موجود در مجـموعه1 بنا ا�جاد مىكرد. ا�ن نقشه در كل

شكل ز�ر را داشت.

اســتــود�وهـا، هردو در انتــهــاى بـازوى چپ باال، و با ابعـــاد مــخــتل& ســاخـــتــه شــده بود و
فـضـاهاى خالى، بـهصورت حـ�ـاطهاى چمنكـارى ب�ن آنها و ب�ن راهروها قـرار داشت كـه
پنجره1 اتاقهاى متعـدد بهآنها باز مىشد و از آنها نور مىگرفت. بر باالى ورودى اصلى
ساختمـان ن�ز، چند اتاق بهعنوان دفتر مد�ر مـركز ساخته بودند. ا�ن مجـموعه، با �ك آنتن
بزرگ بهارتفـاع شـصت مـتر كـه پشت سـاخـتـمان و تـقر�بـاً در سـمت راست آن قـرار داشت

تكم�ل مىشد.
�ك روز كــه فـرصـت الزم را گـ�ــرآوردم، چندبار بـههمـه1 گــوش و كنار ســاخــتـمــان و هم
چن�ن بهمــحل آنتن تلو�ز�ون ســرك كـشـ�ـدم، تا در درجـه1 اول امكان عــملى بودن طرح را

بررسى كنم.

±¥∂
پس از بررسـىهاى اول�ــه كــه انجـــام طرح را بهنظرم عـــملى نشــان مىداد، كـــوشــ�ــدم تا

ورودى اصلى ساختمانى
استود�وها

ساختمان ادارى

چمن ب�ن ساختمانها

بخش فنى

اتاق ف�لمبرداى در بخش تول�د
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اطالعـات الزم را فـراهم كنم. قـرار بود نقشـه تلو�ز�ـون را بهدست آورم و آن را در اختـ�ـار
بچـهها قرار دهم تا عـمل�ـات توسط آنها انجـام شود. افـزون برا�ن، قـرار بود قطر پا�ههاى

فلزى آنتن را ن�ز حساب كنم تا مواد منفجره1 مورد ن�از براى آن محاسبه شود.
با پرسشهاى غ�ـرمسـتق�ـمى كه از ا�ن و آن در باره1 معـمار و طراح سـاختمـان مىكردم
تا جـسـتـجــوى مـرا براى بهدست آوردن نقـشـه لو نـدهد، مـتـوجـه شـدم كـه اصل نـقـشـه قـابل
دسترسـى ست. امـــا من بـا�د طورى آن را بهدسـت مىآوردم كـــه توجـــه هـ�چ كس جـلب
نشود. امـا نقشه ساخـتمان در �كى از اتاقهاى بخش ادارى قرارداشت كـه ه�چ وقت خالى
از جــمــعــ�ت نبــود. براى تـوجــ�ــه رفت و آمــدم بهآنجــا با �كى از كــارمـندان آن اتاق گــرم
گرفـتم. در �كى از رفت و آمدها، كل�د كمـدى را كه نقشـه در آن بود بلندكردم ودر اول�ن
فرصت �ـكى از روى آن ساختـم و بعد آن را سرجـا�ش برگردانـدم. سپس، در بعـد از ظهر
�ك روز پنجشنبـه بـهآن اتاق رفـتم و مـوقع خـروج، بهطورىكـه دوسـتم مـتـوجـه نشـود �ك
پنجـره1 رو به چمن ب�ن ساخـتمـانها را باز گـذاشتم تا بعـداً بتوانم از راه آن وارد اتاق شـوم.
بخش ادارى روزهاى جـمـعـه تعط�ل بود، ولى من بـهدل�ل كـار فـ�لمبردارى و پخش برنامـه1
تلو�ز�ـون در هر سـاعـت از شب و روز بهتلو�ز�ـون رفت و آمـد مـىكـردم. صــبح روز بعــد،
خ�لى زودتر از معمول بهتلو�ز�ون رفتم. درِ اصلىِ ساختمان باز بود، ولى هنوز در آن روز
جـمــعـه كـسـى از مـامـوران اطالعــات پشت مـ�ــز كـارش حــضـور نداشت. حــدس مىزدم كـه
مـــامــور كـــشــ�ـكِ آن روز، در را باز كــرده تـا اگــر كـــسى كـــار داشت بتـــواند داخل شـــود، و
خـودش، احـتمـاالً نزد دوسـتـانش بهقـسـمت اتاق نگهـبانـى كه پشـت ك�ـوسك جلوى زنجـ�ـر
ورودىِ پارك�نك قـرارداشت رفته است. اصـوالً موقعـ�ت داخلى تلو�ز�ون و بهو�ژه رفت و
آمد من كه بهصورت مـرتب انجام مىشد توجه و حساسـ�ت كسى را جلب نمىكرد. من با
اطمــ�نان از ا�ـن مـوضــوع، فــوراً بهاتـاق فـ�ـلمبردارى در بخش تـول�ــد رفــتم و با كل�ــدى كــه
همواره در اخـت�ـار داشتم در را باز كـردم واز پنجره1 آن بهمـحوطه1 چمنب�ن سـاختمـانها پا
گـذاشـتم و بهحـالتى عـادى شروع بـهقدم زدن كـردم و خـودم را بهپنجـره1 مـربوطه رسـاندم.

±¥∑
هوا نســـبــتــاً خـنك بود و صــداى گنـجــشكهائـى كــه در مــ�ــان شـــاخ و برگِ بههم فـــشــرده1
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درختها بال و پر مىزدند، در آن سكوت صبحگاهى روز جمعه بهگوش مىرس�د.

نگاهـى بهاطراف انداخــتم و با ظاهرى آســوده و مطمــئن، مــانند كــسى كــه مىخــواهد از
هواى خـوب و آفتـابى لذت ببرد، دور و برم را وارسى كـردم. وقـتى مطمئن شـدم كه كـسى
در آن حــوالى ن�ــست، بهپنـجـره تـك�ــه دادم و و آن را بهداخل فــشـار دادم. ولـى پنجــره باز
نشـد. فوراً دسـتگ�ـره1 آنرا كـه خنك بود و ذرات شـبنم مـال�مى را بر خود داشـت گرفـتم و
چرخاندم؛ اما دستگ�ره هم حركت نكرد. نگاهى بهپنجره1 بعدى انداختم و د�دم كه اشتباه
نكردهام و درست مقابل همان پنجـرهاى قرار دارم كه روز قبل از داخل بازش كرده بودم.
از پنجـره نگاهى بهدرون انداخـتم. همهچ�ـز سـر جاى خـودش قـرار داشت و سكوتى مطلق
فـضـاى اتاق را انبــاشـتـه بود. با ا�ن حـال بهســراغ پنجـره1 بعـدى رفـتم و دســتگ�ـره1 آن را هم
امـتــحـان كــردم. آن هم بسـتــه بود. فـهــمـ�ـدم كــه كـسى پنـجـره را بســتـه است. هنگامـى كـه
برمىگـشــتم كـه بهاتاقم بروم، ناگــهـان با نگهـبــان كـه داشت مـرا از پنجـره1 اتـاق خـودم نگاه

مىكرد روبرو شدم و بهشدت جا خوردم.
او تا مرا د�د گفت:

«ببخش�د، آمدم بب�نم اگر مىخواه�د بهاستود�و برو�د در را براىتان باز كنم.»
من كه نفسهاى عم�ق مىكش�دم و داشتم خودم را كنترل مىكردم گفتم:

«نه نه، با استـود�و كار ندارم. امروز ف�لمبردارى دار�م، آمـدم باطرىها را بگذارم شارژ
شوند. د�روز �ادم رفته بود.»

بعد براى آنكه رفتنم را بهح�اط توج�ه كنم گفتم:
«ولى عجب هوائى ست! آدم هوس مىكند روى ا�ن چمنها دراز بكشد.»

نگهبان گفت:
«بله هواى خوبى ست.»

بعد كه حضور خود را در آنجا اضافه د�د گفت:
«اگر با من كارى ندار�د، بااجازه مىروم.»

±¥∏
رفت. از پنجـره بهاتاقم رفـتم و تا مـدتى از غـافلگـ�ـر شدنم گـ�ج بودم. با ا�ـن حال بعـ�ـد
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بود كه او بـهچ�زى مشكـوك شده باشد.د�دم عـاقالنهتر بود كـه بههنگام ورود مىگـذاشتم

نگهبان مرا بب�ند تا خود را موظ& نب�ند كه بهدنبالم ب�ا�د.
در د�دار با بـطحــائى در تـهــران، بهاو اطالع دادم كـــه بهدست آوردن نقـــشــه مىتـواند با
خطر همراه باشد، و بهـتر است راه د�گرى براى حل مسـئله پ�دا كنم. و پ�شنهاد كـردم كه
خـودم �ك نقـشـه از مـجـمـوعه1 سـاخـتـمـان بكشم و بهاو بدهـم. ط�فـور ا�ن فـكر را پسند�د و
گـفت كه در ضـمن، با�د مـحلهاى نگهـبانى و تـعداد نگهـبـانها و مسـ�ـرى را كه آنها قـدم
مىزنند و مـدت و حركت تناوبـى نگهبـانىدادن آنها را، تمـاماً بررسى كنم و در اخـت�ـار او

بگذارم.
ا�ن بار باكلى كـار بهش�ـراز برگشـتم. ته�ـه1 نقشـه1 ساخـتمـان تلو�ز�ون، در مقـابلِ بررسى
وضعـ�ت نگهبانها كار بسـ�ار سادهاى بهنظر مىرسـ�د. و من در انجام همان كـار ساده هم
موفق نشده بودم. اما براى بررسى وضع نگهبانها الزم بود اقدامات گوناگونى انجام دهم.
مـــدتى را در كـــمـــال آرامش بـهبررسى مـــوضـــوع گـــذراندم و عـــاقـــبت �ك روز دوربـ�ن
فـ�لمبردارىام را برداشتم و ضـمن قـدم زدن در محـوطه1 چمن تلو�ز�ون، و فـ�لمبردارى از
گل و گــ�ــاه و ســاخــتــمــان، بـه مــحل نگهــبــانى نـزد�ك شــدم و بهگــفــتگـو و خــوش و بش با
نگهــبـــانها كــه جــزو گــروهان ژاندارمــرى بـودند پرداخــتم. آنها مـــرا بهخــوردن چاى در
اتاقك خود دعـوت كردند. بىدرنگ پذ�رفتـم و وارد اتاق شدم. فرصت مناسـبى بود كه از
كار و وضـع�ت و گـرفتارى و سـختى نگهـبانى و ا�نكـه در دل شب آدم ناچار است هر چند
ساعت بهچند ساعت برخ�زد و بهنگهبانى و قدم زدن در هواى تابستان و زمستان بپردازد
صــحـبـت كـردم. اتاق نـگهـبــانها دو رد�& تـخت ســه طبـقــه داشت كــه با پتــوهاى ســربازى
آنكادر شده بود، اما رسمـ�ت و نظم پادگانى را بهخاطر مح�ط غ�ـرنظامىِ كار فاقد بود و بر
�ك چراغ والور، �ـك كـتــرى و قـورى وز وز مـىكـرد و بهآنجــا منظره1 �ـك اتاق روسـتــائى

مىداد.
از سـختـى كار خـودمـان كه شـب و روز با�د حاضـر بهكـار باشـ�م ن�ـز سخن گـفـتم و براى

±¥π
نگهبانها شرح دادم كه در زمان سربازى، مـثل خود آنها نگهبانى دادهام و طعم نگهبانى



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð∑‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
در هواى سرد و گـرم را چش�ـدهام و بهسخـتى كارشـان واقفم. همدلى من با آنها هـرگونه
حــســا�ـتى را نســبـت بهپرس و جــوها�ـم از ب�ن مىبـرد. بها�ن ترت�ـب در�افــتم كـــه شبها
مــواعــد نگهــبــانى و مــسـ�ــر حــركت آنها چـگونه است و كــالً چند نگـهـبــان در آنمــحــوطه
كـشـ�ك مىدهند. براى تهـ�ـه نقـشه1 سـاخـتـمـان ن�ـز مجـبـور بودم ابعـاد واقـعى آن را در نظر
داشته باشم، بههم�ن ن�ت، روزها بهقدم زدن در اطراف و در درون سـاختمان مىپرداختم
تا اندازهها دسـتم ب�ـا�د. بعـد از مـدتى عاقـبت توانسـتم نقـشـه1 نسـبـتاً تر و تـم�ـز و مـرتبى در
اندازهاى مناسب بكشم. امـا باز از نتـا�ج كـار خشنـود نبودم. بههمـ�ن خـاطر، ا�نبار بهبهـانه1
مطالعه1 روى نوع مـعمارى ساخـتمان تلو�ز�ون و فـراهم كردن مواد اول�ه براى سـاختن �ك
فـــ�لم مـــســتـند، دورب�ن عـكاسىام را راه انـداخــتم و از هـمــه1 زوا�ـاى ســاخـــتــمـــان، از مـــحل
نگهـبـانى، از خـود نگهـبـانها و از آنتن، و از باالى آنتن از همـه1 مـحـوطه، عكسهاى فـراوان
در نورهاى مـخــتل& انداخـتم و همــه1 آنها را بهاضـافـه1 اطالعــات مـربوط بهامـور نگهــبـانى با

خودم بهتهران بردم.
ط�فـور از نتا�ج كـار خشنود شـد. اما پس از مطالعه همـهچ�ز مـسئلهاى را مطرح كـرد كه
من خود ن�ـز بارها بهآن فكر كرده بودم. او مـعتـقد بود كه در صـورت انجام عـمل�ات، طبـعاً
سـاواك مــتـوجــه1 كـارمنـدان تلو�ز�ون خــواهد شـد و مىكــوشـد در مــ�ـان آنها ســر نخى از
عــامـل�ن انفـــجــار پـ�ــدا كنـد و من اول�ن نـفــرى هســـتم بهاو شـك خــواهنـد برد. ز�را نســـبت
بهد�گران، از هر نـظر شـرا�طم براى شــركت در چن�ن كـارى ب�ــشـتـر است. بنـابرا�ن امكان
دارد كـه حـتى مــرا بگ�ـرند و بهز�ر شـكنجـه ببـرند. بها�ـن ترت�ب، احـتـمـال آن بـود كـه همـه
چ�ـز لـو برود و نه تنهـا مـن؛ بلكه از طر�ق من، پـاى ط�ـفـور و بـعـد د�گران بهمــ�ـان كـشــ�ـده
شـود. از ا�ـن رو پ�ـشنهــادش ا�ن بود كـه من بـالفـاصله بعــد از عـمل�ــات، زندگى مـخــفى در

پ�ش بگ�رم.
من راضى بها�ن كار نبودم و زندگى مخفى را مـانند مرگ مىدانستم و پا�ان خوشى در
آن برا�م مـتصـور نبود. گرچـه خودم را حتـى براى كشـته شدن ن�ـز آماده كـرده بودم؛ ولى،
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كــشــتــه شـدن �ـك آن بود؛ در حــالىكــه، هول و هراس زندگى مــخــفى مىتـوانست روزى
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صدبار مرا بكُشد.

به هم�ن دل�ل، براى فرار از شـر چن�ن پ�شنهادى گفتم كـه مىتوانم براى شبِ عمل�ات،
برنامـه فــ�لمبردارى در �كى از مــراسم جـشن هنر بگذارم و بـها�ن ترت�ب �ك سـپــر ا�منى
براى خـودم بسازم و اثبـات كنم كـه بههنگام انفـجار در تـلو�ز�ون حضـور نداشـتهام. افـزون
بر ا�ن، مــخـفى شـدن مـن بعـد از عـمـل�ـات بهمــثـابه1 آن بود كــه بهدست خـودم، شــركـتم در
عمل�ات را اعالم كردهباشم. ولى عاقبت نتوانستم در مقابل خطرِ دستگ�رى و استداللى كه
در ا�ن زمـ�نه وجـود داشت مـقـاومت كنم و با�د در ا�ن باره تصـمـ�م عـاقـالنهاى مىگـرفـتم.

بهم�ن دل�ل، پاسخ بها�ن پ�شنهاد را بهمدتى بعد موكول كردم.
ا�ن بار وقــتى بهشــ�ـراز برمـىگـشــتم، كـامــالً گــ�ج بودم و مىبا�سـت مـهمتر�ـن تصـمــ�م
زندگىام را مىگـرفـتم. مـرتب ا�ن جـمـله1 مـعـروف را كـه «عمـر چـر�ك كـوتاه است» تكرار
مىكـردم و مىكوشـ�دم خـودم را قانع كنم كـه چارهاى جز پذ�رش آن ندارم. امـا مىد�دم

كه پ�ش از آن، هرگز واقع�ت تا آن حد برا�م سنگ�ن نبوده است.
دو هفـته نگذشـتـه بود كه سـر و كله1 ط�ـفور در شـ�ـراز پ�دا شـد. او ظاهراً نتـوانستـه بود تا
پا�ان مـاه كـه مـوعـد قـرار مـا بود صـبـر كند وزودتر آمـده بود تا از تصـمـ�م من در ا�ن مـورد
آگاه شـود. و پس از آنكه فهـم�ـد كه من با موضـوع توافق دارم از خوشحـالى انگشتـان مرا

مدتى چالند.
چند هفـتـه بعـد، باز ط�ـفـور بـهش�ـراز آمـد و گـفـت كه بـا توجـه بهخط�ـر بودن مـوقـعـ�ت و
آشنا نبـودن بچهها بهمـح�ط تلو�ز�ون شـ�راز، گـروه بها�ن نت�ـجه رسـ�ده است كـه ا�ن كار
خطرات ز�ادى دربَردارد، و بنابرا�ن، �ـا خود من با�د انجـام آن عملـ�ات را بهعـهده بگ�ـرم

و �ا از آن صرفنظر كن�م.
ا�ن بار در مقـابل ا�ن پ�شنهـاد و براى پذ�رش انجام عـمل�ات توسط خودم، نـ�از چندانى
بهفكر كردن نداشتم. و حتى قبالً بهطور ضـمنى مىخواستم ا�ن پ�شنهاد را بكنم. ز�را، در
زمـانى كـه بهزنـدگى مـخـفى مىاند�شـ�ــدم، با خـود مىگـفـتم كـه اصـالً چه نـ�ـازى هست كـه
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د�گران براى انجـام آن عمل�ات، خـود را در �ك مح�ط نـاآشنا بهخطر ب�ندازند. طبعـاً وقتى
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با انجــام ا�ن عــمل�ــات، زندگى من در خـطر قـرارمـىگـرفت، د�ـگر چه ن�ــازى بود كــه د�گر
اعضاى گروه در خطر قرار گ�رند و بهخاطر ناآشنائى آنها با مـح�ط، احتماالً عمل�ات ن�ز با
شكست مـواجه شـود. بها�ن ترت�ب، انجـام عملـ�ات را پذ�رفـتم و ط�ـفور از شـادى پ�شنهـاد

كرد كه شب مهمان او باشم و �ك عرقخورى حسابى راه ب�نداز�م.
من آن نقـشه را بـعداً از مـ�ـان بردم، اما عكسها و فـ�لمهائى كـه از سـاختـمـان تلو�ز�ون
گرفته بودم، در كمد وسائلم در تلو�ز�ون تهران نگه داشتم كه تماماً بهدست ساواك افتاد
و بار بعـد كه بهبازجـوئى رفـتم، موضـوع بر سـر كش& رمـز و راز همـ�ن محـتـو�ات كمـد من
در تلو�ز�ون بود. گـو�ا ا�ن مدارك، در بازد�دى كـه مـسئـول�ن قسـمت ف�لمبردارى بعـد از
دستگ�رى مـن از كمد وسائلم كرده بودند، كـش& و بهآگاهى ساواك رس�ـده بود. بههم�ن
دل�ل، دوبـاره مـرا بـهبازجــوئى بردند تـا از علت وجــود آن عكسها و فــ�ـلمها در كــمــد من
ســـردرآورند. البـــتـــه ســـاواك مــتـــوجـــه مـــوضـــوع خــاصـى در آن عكسها نـشــده بـود، ولى
مىخـواسـتند بدانند كـه من بهچه ن�ـتى آن چ�ـزها را دركمـدم نگهداشـتـهام. بههمـ�ن دل�ل،
بعـد از ا�نكـه بار د�گر مـرا بهتخت شـكنجـه بسـتند، بهشكلى غـافلگـ�ـر كنندهاى مـوضـوع

عكسها و ف�لمها را مطرح كردند و علت وجود چنان چ�زهائى را در كمدم پرس�دند.
اما من كـه در طول آن روزها احتـمال كش& مـحتـو�ات كمدم را مـىدادم پاسخ آمادهاى
داشتم و فوراً گـفتم كه آن عكسها بخـشى از مطالعات من در باره1 معمـارى ست و ف�لمها
هم مـتـعلق بهبرنامـهاى ست بـراى بچـهها كـه من در شـ�ـراز بهاتفـاق �كى از تهـ�ـه كنندگـان
آنجــا مىســـاخــتم. و همـــانطور كــه روى تخـت بســتــه شـــده بودم، اطالعــات فـنى و شــرح
مفصلى هم راجع بهنوع ف�لمبردارى و ته�ـه برنامههاى تلو�ز�ونى دادم و حسابى بازجو�م
را كـه داود خ�ـاطى بود گـ�ج كـردم و او قانع شـد كـه موضـوع مـهمى در جـر�ان نبـوده است.
حـتى بهحالتى ن�ـمه مـعتـرض گـفتم كـه چرا براى هر پرسش و پاسـخى مرا بهتخت شكنجـه

مى بندند؟ و آخر سر خشنود بودم كه موضوع لو نرفته است.
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�ك مــاه بـعــد، براى همــه چ�ـــز آمــاده بودم. فــقط ســه هفـــتــه تا شــروع جــشن هـنر وقت
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داشت�م. و من منتظر بودم كـه طبق قرار، دو هفته پ�ش از شروع جشنها وسـائل انفجار در

اخت�ارم قرار گ�رد.
اما ناگـهان اجـراى طرح بههم خورد. ط�ـفور چند روز زودتر از موعـد بهش�ـراز آمد و در
�ك د�دار اضطـرارى برا�م شـرح داد كـه بچــههاى گـروهى كــه قـرار بوده مـواد منفــجـره را

بهما بدهند دستگ�ر شدهاند و بها�ن ترت�ب امكان اجراى طرح وجود ندارد.
من كــه از چن�ن پ�ـشآمـدى جــاخـوردم، خــواهان اطالعــات ب�ــشـتــرى شــدم و خـواســتم
مطالـب ب�ــشــتــرى درباره1 آن گــروه بـهمن گــفــتــه شــود تا اگــر ضــربـه بهمــا هم منـتــقل شــد،
توجــ�ــههاى الزم را براى ارتبــاطهاىمــان داشــتــه باشم. امــا ط�ــفــور بهمن اطمــ�نان داد كــه
ه�چكس از اعـضـاى آن گـروه از وجـود من، و از طرح انفـجـار آنتـن تلو�ز�ون شـ�ـراز اطالع
ندارد، و آن گروه فـقط قرار بوده مواد را براى �ك انفجـار نامشخص در اختـ�ار �ك رابط و
از آن طر�ـق در اخـــتـــ�ـــار گــروه مـــا قـــرار دهـد. از ا�ن رو، ه�ـچگـــونه خطرى مـــا را تـهـــد�د

نمىكند.
تا چند روز حـالم گـرفـتـه بود. طـ�ـفـور كه رفـت، بهمـجـمـوعـه1 روابطى كـه تا آن زمـان با او
داشــتـم فكر كــردم و كـــوشــ�ــدم �ك ارز�ـابى از حــاصل فـــعــال�تهـاى آن مــدت بكنـم. امــا
اطالعــات من براى آن ارز�ابى كــافى نبـود و مـن واقـعـاً نـمىدانسـتم اشـكاالتى كـه بـهوجـود
آمده بود تا چه حد قابل اجتناب بوده است. نت�جه ا�نكه در اثر بررسىهاى خود فقط داغ
مىكـردم و بـ�ـشـتــر گـ�ج مىشــدم. آن چند هفـتــه خـ�لى زود گــذشت، و جـشن هنر بـا همـه1
ظواهر و عــواقـبش آغــاز گـشت و شلوغـى و ه�ـاهوى آن براى مــدتى مـرا بهخــود مـشــغـول

داشت و سبب شد تا از ماللم ب�رون ب�ا�م.
ش�راز خـود را براى جشن هنر مه�ـا مىكرد و در تلو�ز�ون، بهعنوان ستاد تبـل�غاتى آن
غلغلهاى برپا بود. بخش تـول�د تلو�ز�ون تهـران هرسالـه بهكمك تلو�ز�ون شـ�راز مىآمـد
و افـــراد و وســا�ـل بســـ�ــارى را بـراى فــ�ـلمبردارى و ضـــبط تلـو�ز�ونىِ مـــراسم جـــشن هـنر
بهش�ـراز مىفرستاد. بسـ�ارى از دوستـان و همشاگردىهاى پ�شـ�ن من ن�ز بهش�ـراز آمده
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بودند تا در اجـراى برنامهها شركـت كنند. در مدت جشن هـنر، هتلهاى شهـر براى اقامت
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هنرمنـدان مـهــمـان كــه از نقــاط مـخــتل& دن�ــا بهشــ�ـراز مـىآمـدند رزرو مىشــد و خــوابگاه
دانشگاه ن�ـز كـه مـعـمـوالً در مـاههاى مـرداد و شـهـر�ور خـالى از دانشـجـو بود براى سكونت

خبرنگاران و كاركنان راد�و تلو�ز�ون در اخت�ار جشن هنر قرار مىگرفت.
در �ك كـالم، از �ك هفتـه پ�ش از آغـاز جشن هنـر، چهره1 شـهر تغـ�ـ�ر مىكـرد و در هر
كـوى و برزن مىشـد با چـهـرههاى تازه وارد�ن روبرو شـد. رسـتـورانها و مــراكـز تفـر�حى
ش�راز ن�ـز خود را براى برخورد با ا�ن جشن آمـاده مىكردند. مردم عادى ن�ـز خواهناخواه
بها�ن مـوج مهـمانان برمـىخوردند و از آنان مـتاثر مىشـدند؛ ز�را، مـحل اجراى نمـا�شها،
تمامـاً سالنهاى دربسـته و محـ�طهاى و�ژه نبود؛ بلكه سـازمان جشن هنر، از تـمام امكانات
و مـحـلهاى مـمكـن، مـثل حــافظ�ــه و سـعــد�ه، بناهاى تار�خـى و كـوچه و بازار بـراى اجـراى
مـراسم اسـتـفـاده مىكـرد و جـشنها عـمــالً در مـعـرض د�د و قـضـاوت مـردم مـحل ن�ـز واقع

مىشد.
طبـعاً در رابـطه با جشن هـنر، بهو�ژه در م�ـان روشنفكران و دانـشجـو�ان عـقا�ـد مخـال&
بس�ارى وجود داشت كـه ه�چكدام �اراى اظهار وجود نمىكردند و گـروههاى مخال&، اگر
هم در درون خــفــ�ـهگــاههاى خــو�ش بهبحث و اظـهـار نظـر درباره1 آثار و نتــا�ج ا�ن جــشن
مىپرداخــتند، ولـى امكان ه�چگــونه اظهــارنظـر علنى نداشــتند و از تـرس زندان و شكنجــه
ناچار بـهسكوت بودنـد. در مــقــابل، مـــ�ــدان براى جلـوهفــروشىهاى مـــوافــقــان و عــاشـــقــان
سـ�نهچاك جـشن هنر باز بود. و تحت تاثـ�ر تبلـ�غـات و سـر و صـداها و شلوغى جـشن هنر،
جمعـ�تهاى تماشاگر و هنرمند و آرت�ـست، در تب مدهاى تازه، خود را مجـاز مىدانستند
بههر شكـلى كـه مىخــواهند درب�ـا�ـند و بهسـر و گــردنشـان دسـتــمـالهاى رنگى بـبندند و
گلهاى درشـت پُر برگ بزنـند و شلوارهاى جـــ�نشــان را تا زانو جــر بـدهند و پابـرهنه راه
بروند و وَلَع خـود را در ش�ـراز با سـرك كشـ�دن بهتمـام سوراخ سـنبههاى بازار و مـسجـد و
بناهاى قد�مى و خـر�دن خرمُهره و گلوبـند چرمىِ كُجىدار و نعل اسب و افسار خـر ارضاء

كنند.
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دوره1 عـــجــــ�ـــبى بـود. �ك طرف، فــــقـــر و گـــرسـنگى بـىداد مىكـــرد، جـنگ و قـــحـطى و
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بىعدالـتى دن�ا را گرفـته بود و بهخـاطر جنگ و�تنام، اعتـراض و غوغـا بهپا بود و تظاهرات،
حـتى شـهـرهاى شلـوغ آمـر�كا را هم درمىنورد�د؛ و �ك طرف د�ـگر، تب مـدرن�ـسم در و
د�وار و زمــ�ن و زمــان را در تســخــ�ــر خــود داشت و نســبت بهســرنوشـت بشــر دهنكــجى
مىكـرد. در ا�ن دوره، «هنر براى هـنر»ىها با احـسـاسى از پ�ـروزى و رونق بازار، راه خـود
را سـرافـرازانـه از «هنر مـتـعــهـد»ىها جـدا مىكـردنـد و از سـوى رژ�مها تقـو�ـت مىشـدند.
نمـا�شهاى «نو»، مـوسـ�ـقى «نو»، شـعـبـده بازىهاى «نـو»، كـابارههاى «نو» و همـه1 چ�ـزهاى

«نوِ» د�گر با خود موجى مىآورد كه خ�لىها را هوائى كرده بود.
هنرمندان غـربى كه بهعنوان مهـمان مىآمـدند، بس�ـار مغرور بودند و چاپلـوسان ا�رانىِ
خـود را كـه دور و برشـان مىپلك�ـدند آدمهـاى بىمـا�هاى مىدانسـتند. در مـقـابل، مـسـابقـه1
عـجــ�ـبى ب�ـن خـ�لىها براى نـزد�ك شـدن بهآنها وجــود داشت، و در ا�ن راه بههر رفــتـار
عـج�ب و غـر�بى دست مىزدند كـه خـودشان را مـانند ا�ن هنرمندان، مـدرن نشـان بدهند.
اشـــتــوكهـاوزن را از آن ســر دنـ�ــا آورده بـودند كــه بـا د�گ و كـــمــاجـــدان و خـــاكانداز و
ك&گ�ر مـوز�ك بزند. او بساطش را توى بازار ش�ـراز پهن مىكرد و جماعتِ مـبهوت، دور
و برش را مىگــرفــتنـد و او با اســبـاب و آالتـى كــه بهنظر تمــاشــاچ�ــانش مــســخــره مىآمــد
مـوز�ـك عـجـ�ـب و غـر�بش را اجــرا مىكـرد. تـمـاشـاچـىها�ش فـقط آدمهـاى نظام فـتــ�له و
هنرمندان گـ�وه و عرقگـ�رپوش نبـودند. گارىچىها و خـركچىهاى بازار، پسربـچههاى
بپــاى دكـــانها، حــاجىهـاى ر�شــو و شكـم گنده كــه دم دكـــانها مىنشـــســتند و بـا بادبزن
خـودشان را باد مىزدند هم مـشتـرىهاى او بهشمـار مىآمـدند. زنهائى كه با زنبـ�ل براى
خر�د آمده بودند مىا�سـتادند و با ح�رت بهحركات مـح�رالعقول و سروصداهـاى عج�بى
كه نـوازندههاى اركسـتر اشـتوك هاوزن با وسـائل آشپـزخانه1 آنها ا�جـاد مىكردنـد گوش
مىدادند و ز�ـر چادر از خنده تـكان مىخــوردند. شـــاگــرد خــ�ــاطها براى اشـــتــوك هاوزن
ســوت مىكــشــ�ــدند و دست مىزدند. حــتى كــهـنهجــمع كنها و حــمــالها لحظـهاى توق&
مىكـردند و ز�ر بار سـنگ�نشـان لبـخند مىزدند و چانـههاىشـان را در سكوت بهسـوى او
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تكان مىدادند؛ مـعلوم بود در دلشان چ�زهـائى راجع بهاو مىگو�ند. دوره1 آخـر زمان بود



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð∑‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
و همــــه چ�ـــز مـــســــخـــره بهنظـر مىآمـــد. مــــردم بهخنده مـىافـــتـــادنـد و كـــ�& مىكــــردند.
اشتوكهاوزن هم از همه1 ا�نها ك�& مىكرد. در ا�ن مـ�ان تنها مداحان و هنرمندان نوجو
بودند كـه از ا�ن همـه بـىفـرهنگى و تمـسـخـرِ شـرندهپرندهپوشهـا، و از ن�ـشـخند حـمـالها

آزرده مىشدند.
آمــر�كائىها هم بـىكـار نبــودند. در �كى از نـمـا�شهـا كـه فكـر مىكنم مــال آنها بود،
�ك مــــشت آدم آبـىپوش، با كــــالههاى لبــــه تخـتِ كِـــشــــتى مــــانند، و واكــــســـ�ـل و �راق و
دكـمــههاى طالئى، تفـنگهائى بهدوش داشــتند كـه دود ســفـ�ــدى از آنها خـارج مـىشـد و
عــدهاى د�گر كــه حــســابى صــورتهاىشــان را ســفــ�ــداب مـالـ�ــده بودند و لبهاى قــرمــزِ
رنگكـرده داشـتند، دست را روى قلبشـان مـىگذاشـتنـد و خـود را بهزمـ�نمىانداخـتند و
در �ك نمـا�ـش بىسـر و صـدا، اداى صـحنـههاى جنگ داخلى را درمىآوردند. بـعـد طبل و

ش�پور كوتاهى مىنواختند و توجه همه را بهپا�ان صحنه جلب مىكردند.
پ�ـتـر بروك، و تئـاتـر«عـروسكها» از لهـسـتـان غـوغـا مىكـردنـد. عـروسكها، اجـرائى از
تئـــاتـر بود كـــه بـ�شتر از همــــه غـــوغـــاســـاالرى مىكــــرد و تئـــاتر پـ�ـــتـــر بروك بـا آن همـــه
مـــــدرنـ�ـــــسـماش، با آن هـمـــــه حـــــركـتهاى كُـند و طـوالنىاش در رقــــــابت هـرگـــــز بهپـاى
«عروسكها» نمىرس�د و نمىتوانست آنچنان «هنرى» بهنظر آ�د. ا�ن تئاتر از همه رقم
تمـاشـاچى داشت، چون هـنرپ�ـشـهها�ش كـه ب�ـشـتـر زن بودند، لـختِ مـادرزاد وسط صـحنه
مىدو�دند و هـمـه1 نقــاط مـمنوعــه را با دست و دلبازى در مــعـرض نگـاه جـمـاعـتِ  مـشــتـاق
مىگـذاشـتند. قـرار شـده بود ا�ن تئـاتر جلـوى فرح پـهلوى در اسـتـود�وى تلو�ز�ون شـ�ـراز

بهاجرا درآ�د و ضبط تلو�ز�ونى شود كه من هم �كى از مسئول�ن دوربينهاى آن بودم.
روز دوم، بعد از شـروع جشن هنر، وقـتى از ف�لمبردارى �ك صـحنه1 خبـرى بهتلو�ز�ون
برمىگـشــتم، جلوىِ ورودىِ اصلى سـاخــتـمـان، ناگـهـان بـهمـ�نو، همـان دخـتــرى كـه از زمـان
دانشـجــوئى بهشكلى اث�ــرى دوسـتش داشـتم و دخــتـر رو�اها�م بود بـرخـوردم. از د�دن او
دسـت و پا�ـم را گـم كــــــردم و زبانـم بـند آمـــــــد. گــــــرچـه در طول آن روزهـا بســـــــ�ــــــارى از
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دانشـجــو�ان هممـدرسـهاى قـبـلىام را د�ده بودم، ولى هرگـز انـتظار نداشـتم با مــ�نو روبرو
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شوم. او چمدانى جلوى پا�ش بود و تا مرا د�د با شادى بهسو�م آمد و گفت:

«سالم عباس جان.»
من مات و منگ جلو�ش ا�ستاده بودم. ناگهان بهخودم آمدم و گفتم:

«سالم، تو ا�نجا چهكار مىكنى؟»
�ك ســاعت است كــه رســ�ــدهام. همــه1 اتاقهـاى خــوابگاه دانشگـاه پُر است. جــا ندارم.»

آمدم ا�نجا سراغ ترا گرفتم، گفتند رفتهاى ف�لمبردارى. گفتم بمانم تا ب�ائى.»
چمدانش را برداشتم و راه افتادم و گفتم،

«حـــــاال بـ�ـــــا بـرو�ـم تو، مـن با�ـد فـــــ�ـلمهـا را تحــــــو�ل البـراتوار بـدهم. بـعـــــد بـرا�ـت جـــــا
گ�رمىآورم.»

بعد از تحـو�ل ف�لمها بهالبراتوار، وقتى داشـت�م بهاتاق ف�لمبردارها مىرفـت�م، چند تا از
بچـههاى راد�و كــه از اسـتـود�و ب�ـرون آمـده بودند، با د�ـدن چن�ن دخـتـر خـوشگلـى لبـخند
زدند و مـا را برانداز كردند. دسـت�ـارم ن�ـز بىدرنگ پشت سر مـا بهاتاق آمـد و وسائل فـ�لم

بردارى را كه از ماش�ن آورده بود در كمد گذاشت و رفت.
نگاهى بهم�نو كه خ�لى خودمانى روى م�ز من نشست كردم و گفتم:

«بگذار اول چندتا تلفنكارى بكن�م كـه اتاقت جور بشود، بعد مىرو�م بـوفه �ك چ�زى
مىخور�م.»

سرش را بهچپ و راست تكان داد و گفت:
«من چ�زى م�ل ندارم. مهمتر�ن چ�ز برا�م گرفتن اتاق است.»

جلوى او بر روى مــ�ــز نشـســتم و گــوشى تلفن را برداشــتم و بهقــد بلند و چهــره1 درشتِ
ز�با�ش چشم دوختم. لباس تابستانى آبىرنگ و سَبُك و گَل وگشادى بهتن داشت كه او
را خــ�لى رســ�ـده نشــان مىداد. چشــمــان آبى مـورب و پـوست صـافش حــالتى بـچـهگــانه و
راستگـو بهاو مىبخـشـ�ـد. پ�ـدا بود خـودش نـمىداند كـه وقـتى دمـاغش را باال مىكـشـد و

گونهها�ش چال مىافتد، چقدر خوشگل مىشود.

±μ∑
پرس�دم:
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«از كجا مىدانستى كه من ش�رازم؟»

«از بچههاى خـوابگاه شن�دم. گفـتند عباس ا�نجـا ست. برو پ�شش حتـماً برا�ت جا گـ�ر
مىآورد.»

گفتم: 
«بگذار بب�نم.»

به مسئول خوابگاهِ جشنهنر زنگ زدم. نبود. گفتند كه فردا مىآ�د. گوشى را گذاشتم
و بهفكر فرورفتم.

م�نو بالفاصله پرس�د:
«چى شد؟ �ارو ن�ست؟»

«نه، االن د�ر وقت است. فردا مىآ�د.»
با لحن ملتمسانهاى گفت:

«پس من امشب كجا بخوابم؟... خانه1 تو جا ن�ست؟»
با ا�نكه منتظر چن�ن پرسشى بودم، دستپاچه شدم. با شتاب گفتم:

«چرا، چرا. من و رضى دو تـا اتاق دار�م كـه �كىش همــ�ـشـه خـالـى ست. ا�ن روزها هم
همهاَش پ�ش بچههاى خوابگاه�م. اگر بخواهى مىتوانى بهخانه1 ما ب�ائى.»

بسـ�ـار خـوشـحال شـد و تشكـر كرد. بـرخاسـتـ�م و بهسـوى خـانه راه افـتـاد�م. وقـتى براى
راهنمائى، جـلوتر از او از پلهها باال مىرفتم، چهـره1 بچهگانه1 او در ذهنم  بـود. پشت سرم با

قدمهاى سنگ�ن باال مىآمد و نگذاشته بود چمدانش را بردارم.
در ا�ن فكـر بودم كــه آ�ا هـرگــز مىتوانـم بهاو اظهــار عـــالقــه كنم؟ مـگر �ك دخــتـــر چه
مىتوانست بخـواهد؟ بع�ـد بود كه چن�ن مـوجود خـوشگل بىش�له پ�لهاى بـ�هوده بخـواهد
در برابر كسـى كه آن چنان د�وانهوار دوستـش داشت بجنگد. حدس مىزدم كـه حتى آن
نگاههاى عاشقـانه1 من در مدرسه1 ف�لم را هم در�افـته بود؛ ز�را بارها خواستـه بود غافلگ�رم
كند، و من نگاهم را دزد�ده بودم. مىشـد فهـمـ�د كـه از نگاههاى من هراسى نداشت و چه

±μ∏
بسـا از من خوشش مىآمـد. امـا هر بار كه بـهشكلى جدى بهاو مىانـد�ش�ـدم، دست و پا�م
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شُل مىشد. انگار اجازه1 كاسته شدن از حرارت سوزان ا�ن رابطه وجود نداشت.

در خـانه، اتاق نشـ�ـمن و مـحل رختخـوابهاى اضـافى و حـمـام و وسائلـى را كه احـتـمـاالً
ن�ـاز داشت نشـانش دادم و كل�ـد ذخ�ـره1 خـانه را بهاو دادم تا هر وقت دلش بخـواهد بتـواند
ب�ـا�د و برود. و �ك آن در چشـمان آبى ز�ـباى او خـ�ـره شدم. در آن دم، دل دل مىكـردم
كــه بنشــ�نم و ببــ�نـم فـرصـت �ك گــفتگــوى و�ژه فــراهم مىشــود �ا نه. ولى او گــفت كــه
مىخـواهـد بهحـمـام برود و من هـم مـانند كـسى كــه غـافلگـ�ــر شـده باشـد، با دسـتپاچگى
اعالم كردم كه با�د بهتلو�ز�ون برگردم و گفتم؛ مىتواند بعداً ب�ا�د و مرا آنجا پ�دا كند.

وقتى از پلهها پائ�ن مىآمدم كه از خانه خارج شـوم، �اد شعر معروف «�ار در خانه و ما
گرد جـهان مىگـرد�م» افتادم و خندهام گـرفت. موجـودى در خانه1 من بود كـه همچنان كه
از آنجــا دور مىشــدم، انگار تـارهاى مــتـصـل بهقلبم كــه بهآن وصـل بود، مــرا باز بهآنجــا
مىكشـ�د و درونم را تهى مىكرد. جـرأت نكرده بودم با او در خانه تنهـا بمانم. شب را هم
در خـانه نخواب�ـدم. همخـانهام ن�ز پ�ـدا�ش نبـود. آخر شب، مـ�نو را كـه مىخواست بهخـانه
برود با ماش�ن �كـى از بچهها رساندم و خودم بهخوابگاه برگـشتم. اما وقتى خـواب�دم، تمام
مــاجـــراى آن روز جلوى چشـــمم بود. در تار�ـكى بهد�وار بـتُنى اتاق خـــوابگاه خــ�ـــره شــده
بودم. انگـار مىخـواســتم از پـسِ آن، توى اتاق خــانهام را ببــ�نم. و حس مىكــردم كــه تنهــا
گذاشتن مـ�نو دور از آئ�ن دوستى بود. ن�مه شب، وقـتى دوستم برخاست كه بهدسـتشوئى

برود د�د من در رختخواب نشستهام.
شب بعـــد، قــبل از شــروع تـئــاتر عــروسـكها كــه قــرار بود در اســـتــود�و تلـو�ز�ون و در
حـضـور فــرح پهلوى اجـرا شـود، ســاواكىها تمـام اتاقهاى فــرمـان، اسـتـود�و، كنـتـرل فنى و
حتى بخش ادارى تلو�ز�ون را گشته بودند تا خ�الشان از بىخطر بودن مح�ط جمع شود.
ا�ن اقـدامات امنـ�تى قـبل از آمـدن فرح بهاسـتـود�وى تلو�ز�ون، انجـام شـده بود و طبعـاً در
طى مـراسم ن�ز آنها در اطراف او و در مـحلهاى د�گر وضعـ�ت آماده بهخـود مىگرفـتند
و مـراغب هر حـركت مـشكـوكى بودند. ولى آنها، اصـوالً در تلو�ز�ـون و �ا در مـحـ�طهائى

±μπ
نظ�ر آن خاطرى آسوده داشتند و بهما، بهمثابه1 همكاران دست دوم خود نگاه مىكردند.
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آنشب، جلـوى سـاواكى هـا كـه بـازرسىهاى اول�ــه را انجــام داده بودند و قــبل از آمــدن
فـرح بهتلو�ز�ون، فـرصت �افـتـهبودند كـه در اتاق فـرمـان بهتمـاشـاى نحـوه1 پخش برنامـهها
با�سـتند، طورى رفتـار مىكردم كـه تصو�ر �ك هنرمند تلو�ز�ونـىِ بىخ�ال و اهـل هپروت
را راجع بهخــودم در آنها ا�جــاد كنم. ارائه1 چن�ن تـصـو�ر بىآزارى، بـهمن كـمك مـىكـرد
كـــه در آن بىتابى روحـى، بىمــزاحـــمت مـــراغــبتهـاى كنجكـاوانه1 ســاواكـىها، در فــاصـله1
نزد�كى از فرح، در ذهنم بهترسناكتر�ن تصو�رهاى عمل�اتى بپردازم و امكانات و�ژهاى
را بررسى كـنم. از ا�نرو، �ك ســـوتســوتك كــه با دمـــ�ــدن در دهانه1 آن، لوحـــه1 كــاغــذى
جه�د بهدست گرفته بودم و مرتب در آنبار�كى مثل زبان آفتابپرست از آن ب�رون مى

مىدم�دم.
به مـــحض ا�نكـــه فــرح آمـــد، برنامـــه شـــروع شــد. كـــارگــردان و دســـتــ�ـــارانش و انبـــوه
بازىگران كـه از قبل آماده بودند و هر لحظه براى اطالع از ورود فـرح سرك مىكشـ�دند،
بازى خود را آغـاز كردند. از همان اول، همانطور كـه وصفش را شن�ده بودم، حـركات تند
زنان لُخــتى كــه در صـحنه مـىدو�دند و جــ�غ مىكـشــ�ــدند شـروع شــد و باز�گران مــرد، با
بدنهاى لخت و عـضـالت ورز�ده، و باز�گران زن، با بدنهاى نرم و پوسـت سفـ�ـد اروپائى
و پسـتــانهاى برجـســتـهاى كـه در حــركـات  بهشـدت مـىلرز�د از البالى مـ�لـههاى آهنى و
آنتروپزهائى كه در صحنه نصب شده بود ب�رون مىآمدند و بهم�ان صحنه مىپر�دند. در
م�ان رقـاصههاى برهنه1، �كى بود كه پ�راهنى از فلسهاى بنفـش بهتن داشت كه تا قوزك
پاها�ش مىرسـ�د و مجـبورش مىكـرد با قدمهاى كـوتاه تندتند راه برود. �ك كوتولـه1 پ�ر
هم كـه انگار صـدا�ـش از توى گـرامـافـونهاى قـد�مى در مىآمـد، پـشت سـر او با قـدمهاى
كــــــوتاه مـىدو�د و بـا تـكان دادن دسـتهاى بـههم قــــــفـل شـــــدهاش بـهچپ و راسـت، اداى
بالر�نهاى فـ�ـلمهاى صـامت را در مىآورد. كـوتوله، كـاله سـ�لنـدر و دسـتكشهاى سـفـ�ـد

داشت و صورت كوسها�ش را سرخاب سف�داب مال�ده بود.
من بر �ـك بلندى مـــتناسب پـشت دورب�ن شـــمــاره1 ٢ بودم، و از آنجـــا مىتوانســـتم هر

±∂∞
تصو�رى را از باز�گران و تماشاگران كه در دو ضلع د�گر اسـتود�و جاگرفته بودند بگ�رم.



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð∑‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
فرح ن�ز بههمراه رضا قطبى مـد�ر عامل راد�و و تلو�ز�ون، در م�انه1 ضلع اول بر دو صندلى

و�ژه نشسته و محو تماشاى بازى بودند.
من براى مــ�نو ن�ـز �ك كــارت مـجـانـى جـور كـرده بودم. ولـى او را قـبل از شـروع بـرنامـه
ند�دم. مـ�نو صـبح بهتلو�ز�ون آمـده و مـرا د�ده بود. همـان روز، هر طورى شـده بود اتاقى
برا�ش در خـوابگاه دست و پا كـردم كه ب�ـشـتر بتـوانم او را ببـ�نم. ز�را خـودم هم اغلب در

خوابگاه بودم.
ناگـهان، بازىگـران صحنه، چند حـركت بامزه كـردند و تماشـاگران را بهخنده انداخـتند.
من بالفــاصله تصــو�ر تمــاشـاگــران را گـرفــتم و از راست بهچـپ روى آنها حـركت كــردم.
كـارگـردان برنامـه هم كـه در اتاقِ فرمـان نشـسـتـه بود و تصـاو�ر دورب�نهاى مـخـتل& را در
مــون�ــتــورهـا مىد�د، فــوراً تصــو�ر دوربـ�ن مــرا انتــخــاب كــرد و در گــوشى دوربـ�ن، از من
خــواسـت كــه بهحـــركــتـم ادامــه بدهـم و بعــد بـا حــركت زوم بـهعــقب، تـصــو�ر را بـاز كنم و
بازىگــران را هم بهدرون تـصـو�ـر ب�ــاورم. همـان طـور كـه داشــتم از چـپ بهراست حــركت
مىكردم، ناگـهان چهـره1 ز�باى م�نو را در تصـو�ر د�دم و روى آن متـوق& شدم و كوشـ�دم
بهكـمك عـدسى تله، رو�ائىتـر�ن حـالتها را بهآن بدهم. امـا كـارگـردان كـه انتظار داشت

من بهحركتم ادامه بدهم، تند تند تذكر داد:
«دورب�ن دو، باز كن، باز كن. دورب�ن دو...»

ولى من روى آن تصـو�ر باقى مانده بودم و انگار چ�ـزى نمىشن�ـدم. وقتى دسـته1 زوم را
بهجلو فـشـار مىدادم تا تصـو�ر مـ�نو درشتتر شـود، احـسـاس مىكـردم حـركت عـدسىها
در لوله1 لنز دورب�ن توش و توان خاصى دارند و �ك ن�روى غـ�رمادى در درونشان هست
كـه بهاخــتـ�ـار تصــو�ر در مىآ�د تا رؤ�اها شكـل بگ�ـرند. تصــو�ر درشت و شـفـاف مــ�نو در
بـطن زمـــــــ�ـنـهاى تـار، همچـون رؤ�ـا و آرزو بود. و درسـت در لـحظـهاى كـــــــه حـس كـــــــردم
كــارگـــردان تصــو�ر مـــرا قطع خـــواهد كــرد و بروى تـصــو�ر دورب�ـن د�گرى خـــواهد رفت،
سـ�نههاى برجـستـه1 �كى از زنان باز�گـر، بهدرون تصو�ر دوربـ�نم خز�د و مـن فوراً وضـوح

±∂±
دورب�ـن را روى ا�ن ســــ�ـنههـا آوردم و بها�ن وســــ�ـله تـصــــو�ر ز�ـبــــاى د�گـرى ارائه دادم.



كـارگـردان كـه داشت از بىتوجـهى من عـصـبـانى مىشـد، از ا�ن تصـو�ر ز�بـاى غـ�ـرمنتظره
خـوشش آمـد و آن را حــركـتى از پ�ش طرح شـده تـصـور كـرد و با چندبار «به بـه» گـفـتن از
من قــدردانى كــرد. امـا من در فـكر قـدردانـىهاى او نبــودم؛ بلكه، بها�ن مـىاند�شــ�ـدم كــه

چگونه تصو�ر رو1�اى برهنه1 م�نو را در عدسى دورب�نم زنده ساختهام.
كــارگــردان بىدرنگ از من خــواسـت كـه تـصــو�ر ن�متنـهاى از فـرح نـ�ــز بگ�ــرم. امــا من
تصـــو�ر درشـــتى از او گـــرفـــتم، و بـهجــزئـ�ــات چـهـــره1 او دقــ�ـق شــدم. در آن حـــالت بـها�ن
مىاند�شـ�دم كـه در ذهن چن�ن زنى چه مىگـذرد و او چه نگاهى بها�ن مردم دارد. همـان
روز شن�ده بودم كه لوئى آرابال كـه از هنرمندان صاحب نام و برجستـه1 فرانسوى بود و در
جشن هنر حضـور داشت، از فرح درخواست كرده بود كـه رضا رضائى را كه دسـتگ�ر شده
و در دادگاه نظـامى بهاعدام محـكوم شدهبود، مورد بخـشش قرار دهند و از اعـدام او چشم
بپوشند. امـا فرح در پاسخ او گـفته بـود كه ا�نگونه امـور در اختـ�ار دستگاه و پل�س امـن�تى
ست و او در ا�ن تصــمـ�ـمگـ�ــرىها نقـشـى ندارد. اگـر اقــدام در همـ�ـن �ك مـورد بهنتــ�ـجــه
�افت، من مىتوانسـتم بپـذ�رم كـه جـشنمىرسـ�ـد و جـان رضـائى از خطر اعـدام نجـات مى
هنر با همــه1 مـصـ�ـبـتها�ش، باز مىتواند قــابل تحـمل باشـد و حــتى آدمى مـانند مـن، مـجـاز
است در شـكل گـــرفــتـن برنامـــهها�ش نـقش بازى كنـد؛ ولى در آن شـــرا�ط چه؟ من چـكار
داشـتم مىكـردم؟ من كـه قـرار بود بـا انفـجـار آنتن تلو�ز�ون، سـ�ـاستهاى بـ�گانه با مـردم
رژ�م را افـشــا كنم و صـداى مـانده در گـلوئى را بهفـر�اد برســانم، بهمـوجـودى تبــد�ل شـده

بودم كه مشاطهگر تصو�ر پر�ان دروغ�ن بود.
¿ ¿ ¿

±∂≤
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د�گر از لباس نظامى پوشـ�دن و احساس چابكى كـردن و مانند فنر از جا جهـ�دن كارى
سـاخـته نبـود. با پوت�ـنهائى كـه مىپوش�ـدم و همـواره احـسـاس مىكـردم مىتوانم با آنها
بجــهم و ن�ـروى پا�ـانناپذ�رى را كـه در جــسم وجـانـم مىدو�د بهپرواز بدل كنـم، با شلوار
نظامى تـنگ و چسـبــان پوشــ�ـدن، با عــرقگـ�ــر كلفت و ز�ـتـونى ت�ــره رنگ بهتن كــردن، و
نمـا�شى از جوانى و تـحرك كـه ب�شـتـر از هر چ�ز مـىخواست توجـه دخـترهاى خـوشگل را
كـه در جــشن هنر فـراوان بـودند جلب كند، داشــتم بهكـجــا مىرفـتم؟ در واقع، مـن بهجـاى
مبارزه، بهجاى صرف آن ن�ـروى پا�انناپذ�ر براى تحقق آمالم، دلم را بهبازى هاى جذاب
را�ج خـوش كرده بودم و نـقش عامل �ارى دهـنده و تبل�غـاتى آن دسـتگاه جـهنمى را بازى

مىكردم.
آ�ا من د�وانه بودم و مىخواستم خـود را رنج بدهم و از چ�زى لذت نبرم، و از امكاناتى
كــــه در اخــــتــــ�ـــارم بـود دورى گــــز�نـم، و �ا آن درد د�ر�ـنه داشت ر�ـشــــههاى درون مــــرا

مىسوزاند وآرامش را از من مىگرفت؟
آنشب حـسابى گـر�ه كردم، مـست مست بـودم و بههمه چ�ـز فحش مىدادم، بچـهها را
مـسـخره مىكـردم، حـتى توى جـوى آب خـواب�دم و وقـتى مـرا بهزور ب�ـرون آوردند با همـه
دعـــوا كــردم. چنـان بىتاب شـــده بودم كـــه امــواج درد از وجـــودم بهبـ�ــرون فـــوران مىزد.
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اشكها�ـم شـور بـود و چشــمــانم را مىســوزاند و د�دم را تار مـىكــرد. هرچه مــژه مىزدم
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پرده1 تـار پ�ش چـشـــمـــانـم كنار نـمىرفت. حـــتـى مـــ�نـو هم نمـىتوانسـت آرامم كنـد. غـــرق

گر�هاى بىاخت�ار بودم كه از اعماق وجودى كه متعلق بهمن نبود سرچشمه مىگرفت.
در آن حـال و هـوا، و درنومـ�ــدتر�ن روزها دوباره نگـار را د�دم. مـدتها بود بـا هم قطع
رابطه كـرده بود�م و �كد�گر را نمىد�د�م. وقـتى مرا د�د، مـثل كـسى كه گـمشـدهاش را
�افـتـه باشد، بهسـو�م آمـد و دسـتـانش را دور گردنم انـداخت و مرا بوسـ�ـد. رفـتارش كـامـالً
فـرق كــرده بود و گـوئى آن دورى ارزشهاى مــرا براى او باز نمـوده بود. باز�ـافت او برا�م
غن�ـــمت بود. بـهاو ن�ــاز داشـــتم. مىخـــواســتم بهچـ�ــزى پنـاه ببــرم. گـــ�ج و منگ بـودم. فكر
مىكـردم با او مىتوانم مـ�نو را فـرامـوش كنم، با او مىتوانم آن سـرگـ�جـه را از خـودم دور
سـازم. با مـ�ل بهسوى نـگار رفتم. مىخـواسـتم او را با خـودم بههمـهجا بـبرم و بههمـه نشـان
بدهم. او هم بهمن ن�از داشت. ما بههم آرامش مىداد�م. اما او نه حاضر بود بهآن تئاترها
و كنســـرتها ب�ــا�د و نـه با من در مــالء عــام د�ـده شــود. از جــشن هـنر مــتنفـــر بود. و چون
برا�ش شرح داده بودم كه تنظ�م برنامههـاى ف�لمبردارى از جشن هنر دست خودم است،
چندبار بهمـن انتـقـاد كـرده بود كــه چرا وقـتى كـه مـجـبــور ن�ـسـتم، باز بهفــ�لمبردارى از آن
مـراسم مىپردازم. مـعـتـقـد بود كـه زندگى مـا ناپـا�دار است و مـرا نصـ�ـحت مىكـرد و بهـتـر
مىد�د كه روابط خصـوصى بر مبارزهاش سا�ه ن�ندازد. چند بار بهخـانه1 او رفتم و د�دم كه
زندگى مــرتبى دارد و در پســتـوى اتاقش �ك پـوسـتــر بهد�وار كـوب�ــده است كـه �ـك عـده
كارگر را بازو در بازو و در حـال �ك پ�شروى پرصالبت نمـا�ش مىدهد. ا�ن تصو�رى بود
كـــه مــدام در ذهـن من شكل مـىگــرفـت و مــحـــو مىشـــد، و حـــتى در آن سلـول چندنفـــره،

دركنار جمش�دى و شاعر ن�ز برا�م تكرار مىشد.
همــانروز جـمــشـ�ــدى را از سلول مـا بـردند و مـرتضى ســ�ـاهپـوش را بهجـاى او پ�ـش مـا
فـرسـتـادند. مـرتضى ن�ـز از دوستـان شكوه فـرهنـگ بود كه در كـ�ـهـان بهعنوان گـزارشگـر
كــار مىكـــرد و توسط او بهطـ�ــفــور مــعـــرفى شــده و ط�ــفـــور هم او را براى انجـــام برخى از
عمل�ات پشت�ـبانى در نظر گرفته بود. بعد �كى از دانشجو�ـان خارج كشور بهنام عدالت را
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هم بـهسلـول مــــا آوردنـد. او براى د�دار كـــــوتاهـى بها�ـران آمــــده و در رابطـه با گـــــروه مــــا
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دسـتگ�ـر شـده بود. او پسـر با روحـ�ـه، فـعـال و آگـاهى بود و بـراى اول�ن بار اطالعـات دست
اولى از جنبش كنفدراس�ـون، تار�خ و مبارزات آن براى ما گفت كه خـ�لى جالب بهنظرمان
مىرسـ�ـد. در آن چند روزى كـه با هم بـود�م، بهجـز شـاعـر، جـمع سـه نفـرى مـا خـ�لى گـرم
شد. من نتوانسـته بودم اطالعات چندانى از جمـش�دى در مورد نوع فعـال�تش با افراد د�گر
بگ�ـرم. حضـور شـاعر در كنار مـا و احـت�ـاطكارى جـمـش�ـدى مـانع از بحث روى ا�ن موضـوع
بود. امــا سـ�ــاهپوش روحـ�ــه بهـتــرى داشت و تا آنجــا كـه مىدانسـت مـاجــراها را براى من

توض�ح مىداد.
او از سوابق كار بچهها چندان اطالع نداشت. فـقط ا�نقدر مىدانست كه ابتدا قرار بوده
است شكوه فـرهنـگ، با همكارى ط�ـفـور بطحـائى و بهاتـفـاق مـر�م اتحـاد�ه كـه از خـو�شـان
اردشــ�ــر زاهدى بود و بـهدربار رفت و آمــد داشت، اطالعــاتى در مــورد امـكان بهگــروگــان
گرفتن شهناز پهلوى براى آزادى زندان�ان س�اسى فراهم آورند و سپس عمل�اتى بههم�ن
منظـور صــورت دهنـد. خــود ســ�ـــاهپوش قــرار نبـــوده در ا�ن عــمـل�ــات كــه در مـــراحل اول
شـناســــــائـى بوده اسـت نـقــــــشى بـازى كنـد. امــــــا، وقــــــتى ا�ـن طـرح بهخــــــاطـر انجــــــام طـرح
گروگانگ�رى رضا پهلوى منتفى مىشود، قـرار مىگذارند كه او ن�ز در عمل�ات ما شركت

كند و در بخش پشت�بانى كارهائى انجام دهد.
�اد روزى افتادم كه طرح گروگان گ�رى را براىبا شن�دن ا�ن اطالعات، من بالفاصله به
ط�فور شرح دادم. آن روز او بس�ار خوشحال شـد و برا�م بهصورت مختصر توض�ح داد كه
خودشـان هم طرح مشابهى داشـتهاند كه با پ�ش آمـدن طرح ما آن را منتفى اعـالم خواهند
كـرد. و من در آن لحـظه در سلول زندان در�افـتم كــه منظور از «طرح مـشـابه» هـمـ�ن طرح

گروگانگ�رى شهناز پهلوى بوده است.
البــتــه من بها�ن آســانىها مــوضــوع گــروگــانگـ�ــرى رضــا پهلوى را بـا ط�ــفـور در مــ�ــان
نگذاشــتــه بودم. بعــد از جـشـن هنر ســال پنجــاه و �ك، با توجــه بهآن روحــ�ـه و حــالتى كــه
داشــتم تصــمــ�ـم گــرفــتم بهتهــران برگــردم. دوبـاره با نگار بههـم زده بودم و حــال خــوشى
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موفق نشده بود، چند بار بداخالقى كرد و باز بهحـالت دعوا از من جدا شد. بعد من در �ك
حالـت عجوالنـه بهسراغ كـرامت رفتم. امـا او را ن�افـتم. براى تماس با او نه تلفـنى در اختـ�ار
داشتم و نه محل مشخصى براى قرار وجـود داشت؛ بلكه، ا�ن كرامت بود كه هم�شه بهمن
زنگ مىزد و بهسـراغم مىآمـد. اما من خـانه1 او را كه پ�ـش پدر و مادرش زندگى مىكـرد
بلد بودم. او چون كـار نمىكـرد توان پـرداخت كـرا�ه خـانه1 مـجزا را نـداشت و ه�چوقت هم
�كـى از مـحـالت شلوغحـاضـر نبــود كـمك مـالى مـرا بپـذ�ـرد. �ك روز عـصـر راه افـتـادم و به
جنوب شـهـر شـ�راز كـه او در آن زندگى مىكـرد رفـتم. مـحله1 كـثـ�& و پرجـمعـ�ـتى بود كـه
كـوچههاى بار�ك پر رفت و آمـد و جوىهـاى پُر از لجن داشت، و از همـه جا بوى شـاش و
پ�ـاز داغ و گــوشت ن�مپز بهمـشــام مىرسـ�ـد. زنها در دســتـههاى دوسـهتائـى جلوى درها
نشستـه بودند و تخمه مىشكسـتند و همه1 چشمها عبور مـرا بهمثابه1 آدمى غر�بـه مىپائ�د.
وقـتى او را ن�ـافـتم برگـشـتم و تصـمـ�م گـرفـتم د�گر بـهآن محـله نروم تا خـود كـرامت با من

تماس بگ�رد. اما از او خبرى نبود.
چندى بـعــد تصــمــ�م گــرفــتم بهتهــران منتــقـل شــوم و در آنجـا كــه مــحــ�ط بـازترى بود
بهفعال�ت بپردازم. اما براى انتقال بهتهران، الزم بود كه �كى از ف�لمبرداران تهران بهجاى
من بهمـركز تلو�ز�ونى شـ�راز ب�ـا�د. وقتى با سـ�روس هدا�ت، مـد�ر تلو�ز�ون در ا�ن باره
صحبت كـردم، او خ�لى متاس& شـد. روابط ما با هم خ�لى خوب بود و او از شـ�وه1 كار من و
توانائىهاى فنىام خـشنودى كـامل داشت و من كه بسـ�ـار فعـال بودم و بهاتفاق رضـا رضى
كه او ن�ز از ف�لمبرداران همدورهام در مدرسه1 سـ�نما بود همه1 كارهاى نور، استود�و، ضبط
برنـامــههـاى تلو�ـز�ونى، كـــارهاى البراتـوار، و پخش بـرنامـــههاى مـــحلى و فـــ�لـمبردارى از
مناطق و شهرستـانهاى استان فارس را بدون آنكه س�روس هـدا�ت حتى از جزئ�ات و �ا
نوع برنامـهر�زىها�ش اطـالع داشتـه باشـد بهانجـام مىرسـاند�ـم. از ا�ن رو، هدا�ت نگران
بود كـه اگر فرد د�گـرى بهجاى من بهآن مـركز تلو�ز�ونى ب�ـا�د نتواند ا�ن كـارها را بدون
دردسر انجـام دهد. بههم�ن خاطر بهمـن پ�شنهاد كـرد كه از رفتن بهتهـران خوددارى كنم

±∂∂
و او در مـقـابـل، بعـد از �كسـال، �ك بورس تـحـصـ�لى فـرانـسـه براى من در نظر بگـ�ـرد كـه
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بتـوانـم در رشـتـههاى د�گـرى از سـ�نمـا در مــدارس آنجـا درس بخـوانـم و با سـ�ـســتم كـار
تلـو�ز�ونهـاى اروپائى آشـنا بشــــوم. امـــا من كــــه رؤ�اهـاى د�گرى در ســــر داشـــتم، د�ـگر

نمىخواستم حتى براى �ك مدت كوتاه هم در ش�راز بمانم.
اول�ن كـسى كـه حـاضـر شـد بهجـاى من بهشـ�ـراز بـ�ـا�د، ط�ـفـور بطحـائى بود كـه مـهـرمـاه
همــان ســال، �عنى �كـى دو هفـتــه بعــد از جــشن هنر شــ�ــراز، از مــدرسـه1 ســ�نمــا در تهــران
فارغالـتحـص�ل مىشـد و س�ـروس هدا�ت او را هم مىشناخت و موافـقت كـرد كه جـاى مرا
در تلو�ز�ون شـ�راز بـگ�رد. بها�ن ترت�ـب، بهتهران برگـشـتم و عمـالً رابطه1 سـ�اسىام ن�ـز با

ط�فور قطع شد.
طبـعاً مـحـ�ط بزرگ تهران مىتوانـست امكانات تازهاى در اختـ�ـار من بگذارد. بىدرنگ
بعـد از بـازگـشت، در قـسـمـت كـمـرامنهاى اســتـود�وهاى تلو�ز�ـون مـشـغـول بهكــار شـدم.
تقس�م كـار تلو�ز�ون تهران، بهدل�ل فراوانىِ تول�ـد و وجود انبوه برنامهها و افـراد حرفهاى
حـــســاب و كـــتـــاب دقــ�ـــقى داشت و مـن مــاننـد شــ�ـــراز نمـىتوانســـتم بههركـــارى كـــه دلم
مىخـواست بپردازم؛ بلـكه، در عرصـه1 مشـخص و مـحدودى كـه عـبارت بود از فـ�لمبردارى
در استود�وهاى تلـو�ز�ونى كار مىكردم و د�گر از دامنه1 حركـات و فعال�تهاى آزادم در
مـح�ط كـارى خبـرى نبود. ا�ن كـار ضمن داشـتن مـعا�ب، مـحاسنى هم داشت كـه من آن را
بهفــال ن�ـك مىگــرفــتم و تصــور مىكــردم كــه بـها�ن ترت�ب وقـت ب�ــشــتــرى براى كــار در

زم�نههاى مورد عالقهخودخواهم داشت.
كوش�دم كه ارتباطهاى تازهاى برقـرار كنم. بهسراغ حس�ن زندباف رفتم و در دا�رهاى
از بچـههاى د�گر گـشتم و بررسـى كردم كـه ببـ�نم در م�ـان كـسـانى كه از قـبل مىشناخـتم
چه امكان فـعال�ت مشـخصى مىتوانم پ�ـدا كنم. از نت�ـجه جـستجـوها�م تقر�بـاً ناام�ـد شدم.
ب�ـــشــتـــر بچـــههاى تـلو�ز�ون و �ـا كــانون پـرورش فكرى و �ا بـچــههـاى كــارگـــاه نمـــا�ش و
سـ�نمـاى آزاد مـشغـول بهكـار خـود بودند و بهفـعـال�تهاى سـ�ـاسى توجـه نداشـتند. بهو�ژه
بچــههاى تلـو�ز�ون، و خــ�لى از همدورهاىهاى قــبلـ�م در مــدرسـه1 ســ�نمــا، با پـا�ان �افــتن

±∂∑
دوره1 دانشـجـوئى و مـشـغـول شـدن در مـشـاغل مـعـ�ـ�ن و در�افت حـقـوقهاى مـاه�ـانه1 قـابل
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توجه بـهراه و روال تازهاى پا گذاشتـه بودند كه آنها را از روح و خـصلت دوران پ�ش دور
مىكــرد. عـدهاى از بـچـههاى كــارگــاه نمـا�ش، مــثل فــر�بــرز سـمنـدر پور، اسـمــاعــ�ل خلج،
هوشنگ توز�ع كه من زمانى با آنها قاطى و ا�اغ شـده بودم در دن�اى و�ژه1 نما�شِ صرف
غـرق بـودند و بهسـ�ــاست عــالقـهاى نشــان نمىدادند. چندتـائى مـثل جــمـ�لـه1 ندائى و زاهد،
فرهاد مجدآبادى هم بودند كه ضمن نشان دادن گرا�ش بهفعال�تهاى س�اسى، باز دا�ره1
ارتباطاتشـان عمدتاً با همـان آدمهاى غ�رسـ�اسى بود و براى كـار مع��ـن چر�كى نمىشد
بهآنها پ�شنهـادى داد. البته در م�ان ا�نها، من بـا جم�له ندائى ب�شتـر نزد�ك بودم و بعد
از �ك فـــ�ـلمبردارى مـــســــتند از زندگـى خـــانوادگى او، بـا او ا�اغ شـــده بودم و گــــرا�شـــات
راد�كال و تـندى در او مىد�دم. ولـى ا�ن رابطه ن�ـــز بهجــائى منـجــر نشــد. آنهـا �كجــور
بهتئاتر مـعتاد شده و جادوى آن توى تنشـان رفته بود. اما من ا�نطور نبـودم. نه ادب�ات و
نه ســ�نمــا آنقــدر روى من تاث�ــر نگذاشــتـه بـود كـه از عــشق آنها ســر از پا نشنـاسم. ولى
آنها انـگار بعـــد از تئــاتـر هم توى صـــحنه بـودند و ادامـــه1 نقششـــان را بازى مىكـــردند. و

زندگى مرتب نقشهاى تازه جلوى شان مىگذاشت كه بازى كنند.
در ا�ن مـدت، تنها توانسـتم با ناصـر زراعتى، شـهـال اعتـدالى و �كى دونفـر د�گر كه بعـداً
�كىشـان بهنام علـى هاشـمى كـه با ز�بـا (زهرا) كـاظمى ازدواج كـرده بود و سـاواكى از آب
در آمد و بهآن دخـتر هم كلى ضـربه زد، ارتباطى برقـرار كنم و قرارهائى براى فـعال�ت در
نوعى سـ�نماى ز�رزمـ�نى بهسبك آمـر�كاى الت�ن بگذارم؛ اما، با عـدم حضـور من در اول�ن
جلســـه1 آنها، و بهو�ژه پس از ضـــربه خــوردن آنها بعـــد از آن جلســه، ا�ن ارتـبــاط هم از
مـ�ـان رفت. از دانشگاه تهـران هم خـبـرهاى تازه نمىرسـ�ـد. عـمـده1 روابط من در ا�ن زمـان
مـحـدود بهعـرقخـورىها و گـشت و گـذارهاى شـبـانه بـا حـسـ�ن زندباف و فـرهاد قـ�ـصـرى،
داود �وسـفـ�ان و �ـكى دوتاى د�گر از بچـههاى كـانون پرورش فكرى بود. زندباف، بعـد از
زندان، د�گر تمـا�لى بهكـار س�ـاسى نشـان نمىداد. ولى، اخالق و خـصـوص�ـات فرد�ش مـرا
جلب مـىكــرد و ســبب تداوم ارتـبــاطمــان شــده بود. زنـدباف كــه بعــد از زندان ز�ـر فــشــار

±∂∏
ســـاواك بود و امـكان اســـتـــخـــدام در جـــائى را نداشت، تـوسط ســـفـــارشهاى من بـهبرادرم
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حـس�ن سـمـاكار، شـغل خـوبى در كانون پرورش فكـرى گرفـته بـود و دوست دختـرى بهنام
آذر (كـه بعــد از انقـالب فـهـمــ�ـد�م سـاواكى بـوده است) هم از كـارمندان كــانون داشت كـه
بهجمع ما پ�وسته بود و همهجا همراه ما مىآمد. فـرهاد ق�صرى هم، كه جوان خوش س�ما
و شجـاعى بود، و بهخـاطر جدائى پدر و مـادرش مدتها زجـر كش�ـده و تقر�بـاً آواره بود و
در خـانه1 بچــههاى مـخـتل& زنـدگى مىكـرد، باز امكان شــغلى خـوبى در كـانون پـ�ـدا كـرد و
رابطهاش بـا من خــ�لى مــحكم بود. بـرادر من حــسـ�ـن، ضـمـن ا�نكــه با عــقـا�ـد من توافــقى
نداشت ولى از هـرگـونه كـمـك بهدوسـتـان و بـچـههائى كــه من سـفــارش اسـتـخــدامشـان در

كانون را مىكردم خوددارى نمىكرد و بهتر�ن امكانات را بهآنها مىداد.
ارتبــاط من با ا�ن بچــهها و توجــهم بهفــعـال�ـتهاى كـانون ســبب شــد كـه من هـم بهفكر
فـعال�ت در آن مـح�ـط ب�فـتم. كار در اسـتـود�وى تلو�ز�ون تهـران، و شركت در برنامـههاى
اسـتـود�وئى كـه سطـح هنرى و كـ�ـفىاش نسـبت بهكـار فـ�لـمبردارى در ب�ـرون از اسـتـود�و
پائ�نتر بود مرا آزار مىداد. رشته1 اصلى من در مدرسـه س�نما ف�لمبردارى با دورب�نهاى
فــ�لـم بود نه با دورب�ـن و�دئوئى. ا�ن مــوضـــوع تا زمــانى كــه من در شـــ�ــراز كــار مىكــردم
چندان نمـودى نداشت. ز�را من آنجـا بههركـارى كـه دوست داشـتم دستمىزدم. امـا در
تهــران، كـار مـحــدود اسـتـود�ـوئى مـرا بىزار كــرد و واداشت كـه اسـتــعـفــا بدهم. از ا�ن رو،
روزى بهمـد�ـر قـسـمت و�دئـو كـه فـر�دون باغ شــمـالى بود رجـوع كــردم و گـفـتم كــه د�گر
حاضر ن�ـستم در ا�ن قسمت كـار كنم و �ا بهقسمت ف�لمبرداران خـارج از استود�و مىروم
و �ا استـعفا مىدهم. باغشمـالى كه مرد جا افـتاده و مهربانى بود، از من خـواست كه در ا�ن
كار عجله نكنم و �ادآورى كرد كه من بهدل�ـل تعهدى كه بهتلو�ز�ون دادهام، با�د حداقل
پنج سـال در آنجـا كــار كنم تا اجـازه1 اسـتـعــفـا داشـتـه باشم. ولى گـوش مـن بها�ن حـرفها

بدهكار نبود و بعد از گفتگو با او د�گر بهسركار نرفتم.
در ا�ن فـاصله، عـ�ــد نوروز دوباره فـرارسـ�ـد  بهشـ�ـراز رفـتم و در آنجــا مـهـمـان ط�ـفـور
بودم. ا�ن بار مـوفق شـدم كرامت را هـم بب�ن�م. كـرامت از د�دن من خـ�لى خـوشـحال شـده

±∂π
بود و دو ســه روزى كــه آنجــا بـودم مــرتب پ�ش مــا مـىآمــد. در فــرصــتى، بهتنـهــائى با او
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بهگـفتگو پرداخـتم و از روزى كـه بهدر خانهاش رفـتـه بودم صحـبت كـردم، و ماجـراهائى را
كــــه در آن مــــدت گــــذرانده بودم بـرا�ش شــــرح دادم و درباره طـ�ــــفـــور هـم بدون آنكــــه
بهفـعال�ت مـشتـركم با او اشاره كنـم حرف زدم و نظرش را درباره1 او پرسـ�دم. كـرامت نظر
خـ�لى مـثـبـتى نسـبت بهط�ـفـور ابراز كـرد. و چـون من براى نظر او اعـتـبـار ز�ادى قـائل بودم
بها�ن نت�ـجه رس�دم كـه دور شدنم از ط�فور اشـتباه بوده است. و بههم�ن دل�ل در فـرصتى
كــه پ�ش آمــد ابراز عــالقــه كـردم كــه دوباره بـا ط�ــفـور ارتـبـاط ســ�ــاسى داشــتــه باشم و در
فعال�تهـائى كه احتمال مىدادم همچنـان درگ�رشان است شركت كنم. طـ�فور هم از ا�ن
تغ��ـر روش من استقبال كرد و رابـطه س�اسى ما دوباره برقرار شـد. منتها ا�ن بار، برعكس

گذشته، من در تهران بودم و ط�فور در ش�راز.
پس از اسـتعـفا از تلو�ز�ون، مـدتى بىكار مـاندم و عـاقبت برادرم حـس�ن، پ�ـشنهاد كـرد
كــه بهعنوان فــ�لمبردار و �ا هـر عنوان د�گرى كــه بخــواهم در كــانون پرورش فكرى كــار
كنم. من پ�ــشنهـاد او را پذ�رفــتم و بهعنوان مـعـلم سـ�نمـا بـراى بچـهها در كـتــابخـانههاى
كـــانـون مـــشـــغــــول بهكـــار شــــدم. كـــار با بـچـــهها مــــرا بهدن�ــــاى تازهاى وارد كـــرد. دنـ�ـــاى

راستگوئىهاى بىباكانه، و شفاف�ت نگاههاى مشتاق و جستجوگر.
پ�ش از آن مـن با ا�ن دن�ــا از طر�ـق برادر كــوچكتــرم مــهــدى، كــه در كــتــابخــانـهها با
بچـــهها كـــاركــرده بود آشـنا بودم. مـــهــدى مـــجــمـــوعــهاى از نوشـــتــههـاى ا�ن بچـــهها را از
كـتابخـانههاى سـراسـر تهـران گردآورده بود كـه بعـد از تمـاشاى فـ�لمهائى كـه براىشـان
نشـــــان مىداد نـوشــــتــــه بـودند. بچـــــهها در ا�ن نـوشــــتــــههـا، دن�ـــــائى از تخـــــ�لهـاى ناب و
برخــوردهاى سـالم و طـبـ�ــعى �ك انســان را با مـســائل تصــو�ر كـرده بـودند كـه خــواننده را
شـد�ـداً بهه�ـجــان مىآورد. من هم به كــتـابخــانههاى مــخـتل& مـىرفـتم و در دن�ــاى ناب
بچـهها در مىغلط�ـدم. بعـد وقـتى تا خـانه پـ�اده بـرمىگـشتـم، تمـام طول راه را بهطرحهائى
كـه مىخـواســتم در ا�ن باره تهـ�ـه كنـم مىاند�شـ�ـدم. بچــهها در مـقـابل سـ�نمــا، ا�ن دن�ـاى
مــرمـوزِ جــذاب، واكنشى تخــ�لى-واقــعى داشــتند و تخــ�ل و واقـعــ�ت، در نگـاه آنها چنان

±∑∞
�افت كه من داشتم واقع�ت س�نما را از منظر آنها باور مىكردم.ترك�بى مى
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داســتــانهائى در نظـر داشــتم كــه در آنها بچــهها، بهجــاى كــوچـه، از خـانـههاىشــان پا
بهدرون سطح نازك و شكننده1 دن�ـاى ف�لم مىگـذاشتند و اگـر غفلت مىكردنـد، زم�ن ز�ر
پاى شان مىشكـست و آنها با سر بهزم�ن واقـع�ت فـرومىافتادند. دن�ـاى رنگ�ن و لط�&
بچهها مـرا از آن تفكرات خشن انقالبى دور مىكرد كـه ناگهان، بعد از دومـاه، �ك روز كه
براى د�دار �كى از بچـهها بهتلو�ز�ون رفـته بودم، باغشـمالى، مـرا د�د و دستم را گـرفت و
كلى از د�ـدنم ابراز خــوشــحــالـى كــرد، و مــرا بهزور پ�ش، فــر�ـدون مــ�ــالنىن�ــا مــد�ـر فنى
تلـو�ز�ـون برد. مـن نمـىخــــواســـــتم بروم. ولـى او اصــــرار داشـت كــــه مـن با�ـد همچـنان در
تلو�ز�ون كــار كنم. با هم بهنزد مـ�ـالنـىن�ـا رفـتـ�م و او هم از نبـودن من در تـلو�ز�ون ابراز
ناراحـتى كرد و از من خـواست كه بـهكارم برگـردم. در پاسخ آنها گفـتم كـه حاضـر ن�سـتم
بهمـح�ط خـشك استـود�وها برگـردم. و م�ـالنىن�ا پذ�رفت كـه علىرغم دسـتور رضـا قطبى
كـــه خـــواســـتـــه بود بـراى پنجســـال تمـــام كـــمـــرامـنهاى تمـــام مـــراكـــز تـلو�ز�ونـى ا�ران از
فارغالتحص�الن ف�لمبردارى مدرسـه1 س�نما تام�ن شوند، من بهقسمت ف�لمبرداران بروم و

امكان كار در ب�رون از استود�و را داشته باشم.
به ا�ن ترت�ب دوباره بهتلو�ز�ون برگشتم و درست درهمان روزها بود كه با رضا عالمه
زاده كــــه از فــــ�لمبـردارىهاى مــــســــتنـدش در شـــمــــال بـرگـــشــــتــــه بود بـرخــــوردم و طرح

گروگانگ�رى را ر�خت�م.
در ا�ن زمـان، از ارتباط دوباره1 من با ط�ـفور بـ�ش از دوماه نمىگـذشت و ما بعـد از سفـر
عـ�ـد، دوبار ب�ــشـتـر همد�گر را ند�ده بـود�م. امـا با پ�ش آمـدن طرح گـروگــان گـ�ـرى، من
بهتر د�دم كـه درباره1 رابطهام با ط�فور و گروهى كـه جزوش بودم ارز�ابى تازهاى بكنم. از
آنجا كه همكارى با ط�فور، و فعال�تدر آن گروه مىتوانست خطرهائى برا�م پد�د آورد
كـه منجـر بـهدسـتگ�ـر�م شـود و اجـراى طـرح مـشـتـركم با رضـا عـالمــهزاده را از مـ�ـان ببـرد،
تصـــمـــ�م گـــرفــتم رابـطهام را با او قـطع كنم و فـــقط بهفـــعـــال�ت بـراى تحـــقق طرح تازهمـــان

بپردازم.

±∑±
از ا�ن رو در اول�ن د�ـدار با ط�ـفـور اعــالم كـردم كـه د�گـر نمىخـواهم فــعـال�ت ســ�ـاسى
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كنم. الـبــتـــه، در ابتــدا كـلى مــقـــدمــهچـ�نى كـــردم و طورى از ارزشهاى زندگـى روزمــره و
مــعــمــولى كــه پ�ش از آن �كســره در نفىاش حــرف مـىزدم، سـخـن گـفــتـم كـه احــتــمــال
هرگـونه سوءظن را از مـ�ان ببـرم. طورى سخن گـفتم كـه گوئى شـرا�ط تازه1 زندگى در من
تغــ�ـ�ــراتى بهوجــود آورده و مــرا ن�ــز مـانند بـسـ�ــارى بهســوى آسـا�ـشطلبى كــشـ�ــده و از

گرا�شات و كوششهاى پُرخطر س�اسى دور ساخته است.
ط�ـفور كـه باور نمىكرد آن حـرف ها از دهان من درآ�د، نگاه تأس&بارى بهمن كـرد و
در خـود فـرورفت. او بهشـدت از ا�نكـه شـرا�ط و مـوقـعـ�تها توانسـتـه بود آدمى مـثل مـرا
هم از رده خـارج كند و از كوشش هـاى س�ـاسى باز دارد افـسرده بود و با دلخـورى و اندوه
از من جدا شـد. وقتى رفت، مـدتى در خود فـرو رفتم. واقـعاً، نمىتوانسـتم بدانم كـه آ�ا كار
درسـتى كردهام و آ�ا ن�ـاز بودهاست كه طورى حـرف بزنم كـه او را ا�ن چن�ن ناام�ـد كنم؟
از ا�نكه در ذهـن او چهره1 �ك آدم بر�ده را بهخـود گرفـته بودم رنج كـش�دم. ولـى با خود
اند�ش�ـدم كه بعـدها، وقتى از نتا�ج كـار ما آگاه شـود، بهارزش فداكـارى من و رنجى كه از
دادن آن تصو�ر مبتذل از خودم كش�دهام پىخواهد برد و ارزش واقعى من، و ارزشهاى

نهفته در دل شرا�ط دشوار مبارزه را بهتر خواهد شناخت.
امـا چندى بعـد كـه در رابطه با تهـ�ـه1 اسلحـه براى انجـام عـمل�ـات با مـشكل روبرو شـد�م،
بها�ن نت�جه رس�ـدم كه جز مراجعه بهط�فور راه د�گرى ندارم. همـانطور كه گفتم، رجوع
بهكـرامت دانشـ�ان را بهخـاطر احـتمـال تحت تعـقـ�ب بودن او خطرناك مىد�دم و ا�ن تنهـا

امكان ما براى ته�ه اسلحه بود.
امـا بهتـر د�دم كـه قبل از ا�جـاد ا�ن ارتبـاط، ابتـدا با رضاعـالمـهزاده در ا�ن باره مشـورت
كنم. هرچند، نمىتوانـستم اسم و مـشـخصـاتى از گروه بـهاو بدهم؛ ولى، چون امكان داشت
كـه از ا�ـن طر�ق مـا دچار خطـر بشـو�م و ا�ن حـق رضـا بود كـه خــود، آگـاهانه و بـهدلخـواه
بهسوى خطر برود، نه آنكه بهناچار در آن قرارگ�ـرد، موضوع را با او مطرح كردم و گفتم
كه آ�ا موافق است كـه من براى بهدست آوردن اسلحه بهگروه س�ـاسىاى كه با آن ارتباط

±∑≤
دارم رجـوع كـنم؟ عـالمــه زاده كـه در ا�ن بـاره ه�چ اطالعى نداشت، در مــقـابـل پرسش من
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مدتى سكوت كرد و بعد گفت:

«من نمىدانم تو در چه گروهى فعال�ت مىكنى و ا�ن گروه چقدر امكان ته�ه1 اسلحه را
دارد؛ ولى، چون مـا خـودمـان دوتائى امكان چن�ن كـارى را ندار�م، پـس �ا با�د از ا�ن طرح
صرف نظر كن�م  و �ا بها�ن خطر تن بده�م و تو براى ته�ـه1 اسلحه بها�ن گروه رجوع كنى.
و من چـون بهتو اطـمـــ�نان دارم، راه دوم را انـتـــخـــاب مىكنـم. برو ببـــ�ـن چهكـــار مىتـوانى

بكنى.»
من از تصـمـ�م او خـوشـحـال شـدم و با ط�ـفـور تـمـاس گـرفـتم و از او خـواسـتم كـه هروقت
مىتواند بهتهـران ب�ـا�د. ط�ـفور فـوراً آمـد. حدس زده بـود كه من دوباره مىخـواهم تمـاس
س�ـاسىام را با او برقرار كنـم. ا�ن بار من د�گر مانند �ك آدم بر�ده با او روبرو نـمىشدم؛

بلكه، با �ك پ�شنهاد مع��ن س�اسى بهسو�ش مىرفتم.
در د�دارمان كه عمداً خارج از تلو�ز�ون و در �ك رسـتوران انجام شد، بهاو گفتم كه از

گفتارهاى قبلىام پش�مان شدهام و دوباره مىخواهم بهفعال�ت س�اسى بپردازم.
گفتم:

«مىدانى، راســتـش چون دو مــاه از رابطه1 مــجــدد مــا مىگــذشت و تـو در آن مــدت ه�چ
فـعال�ت مـشـخص بهمن پ�شـنهاد نكردى، من دچار تـرد�د شدم و فكر كـردم كـه فعـال�ت با
شـما بـهدرد نمىخورد؛ ولى، بـراى ا�نكه نكنـد شمـا بعـداً گرفـتـار شـو�د و احتـمـاالً از رابطه1
من با خــودتان حــرف بزن�ــد و من هم در بههمــ�ن خــاطر دســتگ�ــر شـوم، تـرجـ�ح دادم كــه
طورى حـرف بزنم كـه شـمـا از من قطع امـ�ـد كن�ـد و بها�ن طر�ق خطرهاى احـتـمـالى از ب�ن
برود. امـا بعـداً از ا�ن كـار پشـ�ـمـان شـدم. چون د�دم ترا بد جـورى ناراحت كـردهام. و حـاال
مىخــواهم واقـعـاً بـدانم كـه آ�ا گــروه شـمــا امكان فـعــال�ت چر�كى دارد و �ا نـه؟ اگـر دارد،
خواهش مـىكنم ا�ن را با صراحت بهمن بگو و اگـر ندارد، باز خواهش مىكنم بگـو كه من
بدون كلك و ناراحت كـردن كسى بهسراغ زندگـى خودم بروم. چون من اهل فعـال�تهاى

مطالعاتى و پخش كردن اعالم�ه وتكث�ر و ا�نجور كارها ن�ستم.»

±∑≥
ط�فور كه از حرفهاى من خوشحال شده بود، نگاه محبتآم�زى بهمن كرد و گفت:
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«مىدانستم. مىدانسـتم كه حرفهاى آن روز تو واقعـ�ت ندارد. نمىتوانستم باور كنم
كـه ا�ن تو هستى كـه ا�ن حـرفها را مىزنى. معلوم بـود كه �ك جـاى كار عـ�ب دارد. ولى
نمىدانسـتم كـجـا و امـ�ـدوار بودم كـه باز برگـردى. بههمـ�ن دلـ�ل تا تلفن زدى حـدس زدم

كه زمانى كه انتظارش را خ�لى بعدتر داشتم، بههمان زودى فرارس�ده است.»
در ا�نجـــا مكثى كــرد و ســـ�گارى از جــ�ـــبش در آورد و آتش زد و دودش را با فـــشــار

بهسوى زانوها�ش فرستاد و سرش را باال آورد و گفت:
«ولى، با�د بـگو�م كـه تو خـ�ـلى عـجله مىكنـى. امـا مطمـئن بـاش كـه مـا همـه نـوع امكانى

دار�م.»
بىدرنگ پرس�دم:

«حتى اسلحه؟»
«بله. حتى اسلحه.»

«واقعاً؟... من مىتوانم آن را بب�نم.»
«براى چى بب�نى؟ بهحرفهاى من اطم�نان ندارى؟»

«چرا، ولـى دلم مى خــــواهد �ـك بار هم كــــه در عــــمـــرم شــــده �ك اسـلحــــه را در دست
بگ�رم.»

باپلكهاى تنگ شده نگاهى بهمن انداخت و لبخند زد و گفت:
«موضوع چ�ست؟ واقعاً بـراى ا�ن كه فقط اسلحه را دست بزنى مىخواهى آن را برا�ت
ب�ـاورم؟ �ـعنى تو نمىدانى كــه چن�ن كــارى چقـدر خطر دارد و مــحـال است كــه �ك گـروه
فــقط بهخــاطر مــ�ل �كى از افــرادش دست بها�ن خـطر بزند؟ و �ا ا�نكــه مــوضــوع د�گرى

درم�ان است؟»
ا�ن بار با چشمان كامالً گشادهاى كه منتظر پاسخ بود و با همان لبخند بهمن نگاه كرد.

سرم را پائ�ن انداختم و گفتم:
«فرض كن�م كـه من بخواهم بهعمل مشخـصى دست بزنم. آ�ا شما حاضـر�د �ك اسلحه

±∑¥
بهمن بده�د؟»
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بى درنگ گفت:

«چرا كه نه، ولى براى چه كارى اسلحه مىخواهى؟»
«ا�ن را نمىتوانم بگو�م.»

ط�فور لبها�ش را مك�د و بهفكر فرو رفت:
«من با�د با بچـهها صـحـبت كنم. اگـر مـوافق باشند حـتـمـاً اسلحـهاى را كـه مىخـواهى در

اخت�ارت خواه�م گذاشت.»
سه هفته گذشت تا ط�فور دوباره بهتهـران باز گشت. در ا�ن مدت، با توجه بهام�دى كه
براى تهــ�ـه اسلـحـه پ�ــدا كـرده بودم بـهدنبـال تهــ�ـه د�گـر مـقــدمـات كــار برآمـدم. بهكــانون
پرورش فكـرى رفـتـم و بدون آنكــه بهبرادرم رجــوع كنم، براى ا�نكــه در آ�نـده، خطرى
مـتــوجـه1 او نشــود كـوشـ�ــدم از طر�ق همگانـى و مـانند د�گر فــ�لمسـازانـى كـه با كـانـون كـار
مىكـردند، طرح ته�ـه1 �ك ف�لم مـستـند از مراسم گـشا�ش جـشنواره1 كودكـان را بهقسـمت

س�نمائى بدهم.
براى حـضـور خـودم در جشنـواره و همراه بردن دورب�ن و وسـائل كـار احتـ�ـاج بهداشـتن
كارت مـخصوص و مجـوز ف�لمبردارى از مراسم  افـتتاح داشـتم. همچن�ن اگر مىخواسـت�م
كس د�ـگرى را وارد كــــار كن�ـم با�د بـرا�ش كــــارت ورودى مىگــــرفـــتــــ�م. در آن زمــــان،
ابراه�م فروزش مـد�ر قسمت سـ�نمائى كانون بود و چون مـرا مىشناخت و چند�ن بار هم
با هم عرقخورى كرده بود�م و بارها بهخـانه1 ما آمده بود، بدون درنگ طرح مرا پذ�رفت.
با ا�ن حــال مـن براى ا�نكــه طرحـم بهاشكاالت بعــدى بـرنخــورد و بتــوانم خــودم بـهعنوان
كارگردان و فـ�لمبردار در ف�لم كار كنم و بق�ه1 همكارانم را هم خـودم انتخاب كنم و ناچار
بهپذ�رش افراد فنـى پ�شنهادى كـانون نشوم، گفـتم كه احتـ�اج بهتصـو�ب بودجه براى ا�ن
ف�لـم ندارم و خودم، تمـام وسا�ل كار و گـروهم را همراه خواهـم آورد و حتى مونـتاژ آن را
در تلو�ز�ـون انجـام خـواهـم داد. و بها�ن ترت�ب انجــام ا�ن طرح ه�چگــونه مـخــارجى براى

كانون نخواهد داشت.

±∑μ
فروزش گفت:
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«به ا�ن ترت�ب اصالً ن�ازى ندارى كه طرحت را بهكـانون بدهى. خودت مىتوانى شخصاً

آن را ته�ه كنى.»
گفتم:

«ولى براى مــراسم گــشـا�ش براى خــودم و گــروه فـ�لمبـردارى احـتــ�ـاج بهمــجـوز كــار و
كارت ورودى دارم.»

«بس�ار خوب. ا�نكه د�گر كارى ندارد. بدون طرح هم مىشود.»
«ولى من مىخواهم با طرح و بهصورت رسمى انجام شود، نه با پارتىبازى.»

فروزش خند�د و گفت:
«ا�نكـه پارتى بازى ن�ـست. �ك كـار معـمـولى ست. با ا�ن حـال، بسـ�ار خـوب بهصـورت
رسـمى انجام مـىده�م؛ �ك تقاضـا بنو�س، و اسم گـروه را بده، مىدهم كـارتهاى الزم را

ته�ه كنند.»
�ك عرق فروشـى رفتمبه ا�ن ترت�ب با خـوشحـالى از كانون ب�ـرون آمدم و بهتنهـائى به
و �ك چـتــــول عــــرق ســــرپائى زدم و بـهســــوى تلـو�ز�ون روانـه شــــدم. �كى از اصـلىتـر�ن

مشكالت كار براى حضور گروه عمل�ات در مراسم گشا�ش فست�وال بر طرف شده بود.
در د�دار بعدى، ط�فور از ترس بر�دن دوباره من با احت�اط هرچه تمامتر گفت:

«گـروه براى آنكـه اسلحـه در اخـتـ�ـار كـسى بگذارد حـتـمـاً بـا�د از طرحى كـه مىخـواهد
بهانجام برسد اطالع داشته باشد.»

من كه باز با �ك مشكل تازه مواجه شده بودم گفتم:
«ولى براى چه؟ آ�ا شما جز بهخودتان بهكس د�گرى اطم�نان ندار�د؟»

«مـوضوع بر سـر اطم�نان ن�ـست. ما نمىخـواه�م ضـربههاى احتـمالى عـمل�ات �ك گـروه
د�گر بهمـا منتقل شـود. اگر مـا از نوع عمل�ـات و زمان انجـام عمل�ـات آگاه باشـ�م مىتوان�م
پ�شگـ�رىهاى الزم را بكن�م تا اگـر شمـا موفق نشـد�د و ضربه خـورد�د، ما بتـوان�م از ز�ر

ضرب در برو�م. ا�ن اصل كار گروههاى چر�كى ست.»

±∑∂
�ادم آمد كه بگو�م:در مقابل ا�ن استدالل ساكت شدم، اما بىدرنگ به
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«من گروه ن�ستم. �ك نفرم.»

«د�گر بدتر. در ا�ن صـورت گروه با�د احـتمـال پ�ـروزى در عمل�ـات را هم بررسى كند.
ز�را تو بهخاطر بىتجربهگى حتما ضربه خواهى خورد.»

مكثى كــردم و گـفـتم با�د در ا�ـن باره فكر كنم. چه بســا از ا�ن كـار منصــرف شـوم. ولى
خـواهش مىكـنم با بچـهها صـحـبـت كن و ببـ�ن آ�ا تحت هـ�چ عنوان حـاضـر ن�ـســتند بدون

داشتن اطالع از طرح من، اسلحه در اخت�ارم بگذارند؟»
«باشــد، من حـتـمــاً در ا�ن باره با آنها صــحـبت مىكـنم. ولى تو هم فكرهـا�ت را بكن و
بهر�سـك نزن. از گــفــتن طرحت بـهمــا هم ابائى نداشــتــه باش. اگــر قــرار بـاشــد كــسى ا�ن

چ�زها را بداند، از ما مطمئن تر كسى ن�ست.»
با نگـرانى از ط�ـــفــور جــدا شـــدم و بهتفكـر عــمــ�ـــقى فــرو رفــتـم. اگــر در اثر افـــشــاى راز
عـمل�ـاتمـان بهآنها ضـربه مىخـورد�م وحشـتناك بـود. ولى چاره1 د�گرى نداشـتم. با ا�ن
حــال بـاز بهرضــا مـــراجــعــه كـــردم تا نظر او را هـم درا�ن باره بدانـم. او باز با�د بـهمن اُوكى
مىداد كــه آ�ا حـاضـر اسـت خطر را بپـذ�رد و بـراى تهـ�ــه اسلحـه، طرح عــمل�ـاتمــان با ا�ن

گروه در م�ان گذاشته شود؟
رضا باز مانند بار پ�ش گفت:

«عـبـاس جــان، ر�ش و قـ�ـچى دست تو سـت. من كـه چ�ـزى از ا�ن گــروه نمىدانم. پس
چارهاى ندارم جـز ا�نكــه هرچه كـه تو پ�ـشنهـاد مـىكنى بپـذ�رم. مگر ا�نكــه بخـواه�م از

ا�ن طرح صرفنظر بكن�م.»
«نه، نمـىخـواهم از ا�ـن طرح صــرفنظر بكن�ـم. ولى تو با�د بـدانى كــه مـمكـن است ا�ن
كـار خطرى را مـتوجـه1 مـا بكند و ا�ن خطـر را آگاهانه بـپذ�رى و بعـداً از من انتـقـاد نكنى كـه

چرا ترا در موقع�ت ناخواسته گذاشتهام.»
رضا بازوى مرا فشار داد و گفت:

«مطمـئن باش كـه من هرگز از تـو چن�ن انتـقادى نخـواهم كـرد. برو ببـ�ن چكار مىتوانى

±∑∑
بكنى.»
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�ك هفته بعد، باز ط�فور مجبور شد بهتهران ب�ا�د. بهشوخى بهاو گفتم:

«بالخره مـرا بهاعتـراف واداشت�ـد. ولى خواهش مىكنم بـگو و بهمن اطم�نان بده كـه جز
تو چند نفـر د�گر از مـوضوع طرحى كـه مىخـواهم برا�ت بگو�م اطالع خـواهند �افت و آ�ا

واقعاً فكر نمىكنى كه ا�ن موضوع براى ما خطرى ا�جاد كند؟»
«ط�فور بهمن اطم�نان خاطر داد و گفت:

« فقط دو نفر د�گر از ا�ن موضوع با خبـر مىشوند. آنها از رهبران گروه هستند و ا�ن
كار هم الزم است.»

دستانم را مانند ا�نكه بخواهم بشو�م و سر غذا بروم، بههم مال�دم و گفتم:
« بس�ار خـوب. ما مىخواه�م رضا پهلوى را در مـراسم گشا�ش جشنواره فـ�لم كودكان

تهران گروگان بگ�ر�م و خواستار آزادى زندان�ان س�اسى بشو�م.»
ط�فور از جا�ش پر�د و بازوهاى مرا گرفت و گفت:

«طرح فوقالعادهاى ست.»
بعد هردو دستش را بههم فشرد و باز گفت:

« فــوقالـعــاده است. مـــا ها چقـــدر بههم شـــبــ�ـــه هســـتــ�م. مـــا هم طرح مـــشــابـهى دار�م
منظورش همـان طرح گروگـان گرفتن شـهناز پهلوى بود- بسـ�ار خوب.  عـالى ست. طرح-

شما حرف ندارد. چند نفر�د؟ با چند نفر مىخواه�د ا�ن كار را بكن�د؟»
«دو نفر�م.»

«دو نفر؟ كم است. با دونفر بهه�چ وجه نمىشود ا�ن كار را كرد.»
«چرا مىشـود. مـا حـسـاب كـردها�م كـه مىشـود. بعـد هم كس د�گرى را نمىشـود پ�ـدا
كـرد كـه بتـواند در چن�ن كـار سنگ�ـنى كـه احتـمـال دسـتگ�ـرى و كـشـتـه شـدن دارد شـركت

كند.»
ط�فور فكرى كرد و گفت:
«نفر دوم چه كسى ست؟»

±∑∏
لحظهاى در گــفــتن اسم رضـا تـرد�د كـردم. ولى بـا توجـه بـه رو بودن همـه1 قــضــا�ا، د�گر
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پردهپوشى در باره1 نام او مشكلى را حل نمىكرد.

گفتم:
«رضا عالمهزاده.»

«چى؟ رضا؟ فكر مىكنى او اهل ا�ن كار باشد؟»
«معلوم است كه هست. او اصالً خودش پ�شنهاد دهنده بوده است.»

«بس�ار خـوب. اگر تو مىگوئى باشد. چون من تـا بهحال فقط برخوردهاى بسـ�ار كمى با
رضا داشتهام و اصالً او را درا�ن زمـ�نهها نمىشناسم... . ولى او امكان آمدن بهجشنواره را

دارد؟»
«مــعلـوم است كــه دارد. �ك فــ�ـلمش در جــشنـواره اســپــان�ــا بـرنده جــا�زه شــده و فـــ�لم
د�گرش هم احـتـمـاالً در هم�ن جـشنواره برنـده مىشود. و لـ�لى ام�ـر ارجـمند هم پ�ـشنهـاد

كرده كه جا�زه1 ف�لم او در اسپان�ا در ا�ن جشنواره توسط فرح بهاو داده شود.»
«زمان جشنواره روز دوم آبان است نه؟»

«بله. دوم آبان، روز تولد رضا پهلوى.»
«خــ�لى خـوب. پـس تو و رضـا در طرح شــركت دار�د. بهاحــتــمـال ز�اد من هـم مىتوانم
�كـى دو نفــر را بـراى ا�ن مـــوضــوع در نظـر بگ�ـــرم. ولى تو هـم بگرد ببـــ�ن چـه كــســـانى را
احـتمـال دارد بتـوانى براى همكارى در ا�ن عـمل�ات پ�ـدا كنى. طرف با�د حـتـماً تو ا�نجـور
كارها باشـد كه حضورش در آنجـا شك برانگ�ز نشود. �عنى �ـا با�د از بچههاى تلو�ز�ون

و كانون و ا�نجور جاها باشد و �ا اهل روزنامه و خبرنگارى.»
«بســ�ــار خــوب. من مىگــردم بـبـ�ـنم چه كس د�گـرى را مىتوانم پ�ــدا كـنم. ولى بعــ�ــد

مىدانم آدم مناسبى پ�دا شود.»
«در ضــمن بـا�د در مــورد مــســائل د�گـر هم صــحــبت كـن�م. ا�ن كــار، گــروه پـشــتــ�ــبــان
مىخـواهـد. طرح و نقـشـه دقــ�ق مىخـواهد. بـا�د دقـ�ـقــاً مـعلوم شـودكــه امكانات اسلحــه1 مـا
چقــدر است و بعــد نقـش افـراد بـهدقت تعــ�ــ�ن شــود و مــا مــقـدارى هـم تمــر�ن ت�ــراندازى

±∑π
بكن�م.»
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گفتم:

«بسـ�ـار خـوب، تو با بچـهها صـحـبت كن، ببـ�ن چه امكانـاتى براى ا�ن كـار دارند، من هم
راجع بهمسئله و ش�وه1 كار فكر خواهم كرد. دنبال �ك نفر هم خواهم گشت.»

تنهــا كــسى كــه بـهنظرم آمــد براى آن كــار مناسـب باشــد، فــرهاد قــ�ــصــرى بود. ســابقــه
عـمل�ــاتى او را مىدانسـتم. ولـى نمىدانسـتم در آن شــرا�ط چقـدر آمـادگى بـراى پرداخـتن
دوباره در ا�ـن كــارها را دارد.  ز�ـرا فــعـــال�ت تخـــر�بى او مـــربوط بهچـند ســال پـ�ش از آن

مىشد.
از آن بهبعد تماسهاى مع��ن هفتگى و بعـضاً دو هفته �كبار با ط�فور داشتم. آمدن او
بهتهران طب�ـعىتر بود و كمتر شك برانگ�ز مىشـد؛ در حالى كه رفتن من بهش�ـراز مسلماً
توى چشم مىزد. بـا ا�ن حـال، براى كـاســتن از خطر، مـا هرگــونه تمـاس با هم را درمــحـ�ط
تلـو�ز�ون قطـع كـــرد�م و �كد�گـر را در كـــافــههـا و رســـتـــورانهاى مـــخـــتل& مىد�ـد�م.
همچن�ن ب�ن بـچهها شـا�ع كـرد�م كـه بهشـدت با هم دعـواىمـان شده است تـا احتـمـال هر

گونه انتقال ضربههاى غ�رمستق�م بههم را از م�ان ببر�م.
ط�فور در د�دار بعدى مستق�م روى نقشه1 كار رفت و نظر من را در ا�ن مورد پرس�د.

گفتم:
«اول�ن مـوضـوع، امكان حـضور مـا در مـراسم گـشـا�ش است كـه من مقـدمـاتش را فـراهم
كردهام و مىتوانم براى �ك گروه سه چهار نفـره كارت ورود بهمراسم گشا�ش جشنواره
را تهـ�ـه كنم. بعد مـسـئله1 نحـوه1 عـمل�ات است كـه با�د در بارهاش صـحـبت كن�م، و بعـد هم
�ك كـشور خارجى ست كـه با�د تع�ـ�ن شود ومسـئله1 بردن گروگـان بهفرودگاه و پرواز به
درباره1 بـقـــ�ــــهاش هم د�ـگر هنـوز فكرى نـكردهام؛ ز�را تـا همــــ�نجـــا�ـش كلـى مـــســــائل و
مـشكالت و پ�ـچـ�ـدهگى دارد و نـ�ـاز بها�ن هم هست كـه مـا دقـ�ـقـا بدان�م چـند نفـر�م و چه

امكانات اسلحهاى و پشت�بانى دار�م.»
ط�فور گفت:

±∏∞
«عـالى ست. تو تقـر�بـاً بهكل�ـات مـسـئله درست فكر كـردهاى. حـاال مىمـاند نقـشـه1 دقـ�ق
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عـمـل�ـات و امكانـات و وضع و تعـداد افــراد شـركت كـننده. خـ�لـى خـوب است كــه مىتوانى
كارت ورودى براى بچـهها بگ�رى. تا ا�ـنجا �كى از اصلىتر�ن مـسائل حل شـده است. اما
در مــورد افــراد شـركـت كننده، من فكـر مىكنم كــه اگــر شــمـا در ســالن چهــار نفــر باشــ�ــد
بهراحـتى مىتـوان�ـد هم عـمل�ـات را انجــام ده�ـد و هم در داخل سـالن از امكـانات پوشـشى

برخوردار شو�د. بهنظر تو چه كسى مىتواند عامل اصلى باشد؟»
«طبـ�عى ست كـه خـود من. چون من از مـراسم ف�لمبـردارى مىكنم و تنهـا كسى هسـتم
كــه مىتـوانم خــ�لـى طبــ�ــعـى، كــامــالً بهرضـــا پهلوى نـزد�ك بشــوم و بـعــد دورب�نـم را كنار
ب�ـندازم و او را بگـ�ــــرم. اسلحــــه را هم اول مـىتوانم در دوربـ�نـم جـــاســــازى كنـم و در �ك
فـرصت مناسب آن را ب�ـرون ب�اورم و در جـ�ـبم بگذارم. مىتوانم اسلحـه بچـههاى د�گر را
هم همراه وسـائـلم بهسـالن ب�ـاورم. بـا�د د�د؛ شـا�د هم ن�ـاز نـبـاشـد ا�ن كـار را بكـن�م. با�د

بب�ن�م كه شدت كنترل چقدر است. ا�ن چ�زها را از قبل مىشود فهم�د.»
«چطور مىشود از قبل ا�ن چ�زها را فهم�د؟»

«من تجــربه1 كــافـى در ا�ن زمــ�نه دارم. مــعــمــوالً از ســاعتها قــبل از شــروع مــراسم، مــا
مىتوان�م بهآنجا برو�م و چند بار بهسالن برو�م و باز بهبهـانه1 آوردن وسائل ف�لمبردارى
بهب�رون برگـرد�م. در ا�ن فرصت، مىشود شدت و ضـع& كنترل را سنج�ـد و اسلحهها را

در بىخطرتر�ن شكل و موقع�ت بهسالن برد.»
ط�فور مـانند كسى كه حل �ك مـسئله سنگ�ن ر�اضى را پ�ش رو داشته باشـد، لبانش را

بر هم فشرد و با چشمهاى تنگ كرده گفت:
«خُب، اگر كنترل شد�د بود چى؟»

«منظورت چ�ست؟»
«منظورم ا�ن است كه اگر كنترل شد�د بود، چطورى اسلحهها را بهسالن مىبر�م.»

«ســـــاده است. من چـندبـار مىروم و بـرمىگـــــردم و هربـار دورب�ـنم را هـمــــراه مـىبرم و
مىآورم و بها�ن وس�له اسلحهها را بهسالن مىآورم.»

±∏±
�عنى دورب�نت را كنترل نمىكنند؟»»
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«چطورى مىتواننـد دورب�ن را كنتـرل كنند؟ آنها �ادگـرفـتـهاند كـه اگـر درِ كـاستهاى

دورب�ن را باز كنند، ف�لمها نور مىب�ن بها�ن دل�ل آن را باز نمىكنند.»
«ولى علىرغـم ا�ن مـا با�د چن�ـن احـتـمـالـى را بده�م و امكانات د�گـر را هم براى بردن

اسلحهها بهدرون سالن بررسى كن�م.»
«باور كن حـــتى مىشــود اسلحـــهها را در جــ�ب گــذاشت و بـهســالن رفت. من بهتـجــربه
د�دهام كـه براى بـار اول آدم را خـ�لى شـد�د كنـتـرل مىكنند. حـتى تـوى فـالنجـاى آدم را
هم مىگردند. ولى وقتى چند بار رفتى و برگشـتى، چنان عادت مىكنند كه اگر بار اسلحه
را هم بهســالـن ببــرى كــار�ت ندارنـد. ا�ن را بارها تـجــربه كــردهام. و بارها هـم پ�ش خــود
گفـتهام؛ آخـر خاك برسرهـا! من كه اگر مىخـواستم مىتوانسـتم همه1 شـمارا بفـرستم روى

هوا!»
ط�فور خند�د و گفت:

«بعــداً مىتـوان�م ب�ــشــتــر روى ا�ن مــوضــوع دقــ�ق شــو�ـم. نقش افــراد د�گر را هـم با�د
روشن كن�م. وقتى تو رضا پهلوى را گرفـتى، رضا عالمهزاده هم چون صدا�ش كلفت است
مىتوانـد با فـر�ـاد همــه را تهــد�د كند كــه اگــر حـركـت اضـافى كـنند، بهرضــاپهلوى شـل�ك
خـواهد شـد و بعــد، با چند شل�ك هوائى ســاواكىها را بتـرسـاند و از همـه بـخـواهد كـه فـوراً

سالن را ترك كنند.»
ط�ـفور سكوت كـرد. بهمن نگاه مىكـرد و من را نمىد�د. بهنظر مىرسـ�ـد صحنه دقـ�قـاً

پ�ش چشمان او دارد اتفاق مىافتد:
«بعد،... بق�ـه1 بچهها هم كه حداقل با�د غـ�ر از تو و رضا دو نفر باشند و در نقـاط مختل&
ســالن قـرار بگـ�ـرند، با�ـد با چند شل�ـك هوائى و فـر�ـاد زدن، د�گران را وادارند كــه هرچه
ســر�عتر ســالـن را ترك كنند. آنوقـت مىشــود خــواست كــه �ك هلىكــوپـتــر ب�ــا�د روى
�ك كـشور د�گرسق& سـ�نما و همـه را بهفرودگاه ببـرد. از آنجا هم مىشود با هواپ�ـما به

رفت.»

±∏≤
من با كمى ترد�د گفتم:
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«البـتـه مــمكن است مـوقع سـوار بـههلىكـوپتـر و �ا هواپـ�ـمـا بخـواهند مــا را از دور بزنند.

�عنى ب�شتر مرا كه رضا پهلوى را گرفتهام.»
«مـــمكـن است. ولى فـكر نمىكـنم حـــاضـــر بهچـن�ن ر�ـسكى بـشـــوند. از كـــشـــتـــه شـــدن
رضـاپهلوى خ�لى مىترسـند. شاه بها�ن خطر رضـا�ت نمىدهد. با ا�ن حـال ما با�د مـواظب

باش�م و بچهها چنان دور تو را بگ�رند كه آنها اگر خواستند هم نتوانند ترا بزنند.»
«در ضمن، توانستى كسى را براى آمدن بهسالن پ�دا كنى؟» 

�كى را در نظر گرفتهام، اما با�د امتحانش كنم. چون هنوز ترد�د دارم.»»
« كى را؟»

«الزم است اسمش را بگو�م؟»
«معلوم است.»

«آخـر مىخـواسـتم هر وقت خـودم مطمـئن شـدم كه مـناسب است، اسـمش را بگو�م. در
غ�ر ا�نصورت ضرورتى ندارد تو او را بشناسى.»

«درست اسـت. ولى در طرحـى بها�ن مــــهــــمى، خــــوب است مـــا در تـمـــام مــــراحل بـا هم
مشورت كن�م كه كـمتر دچار خطا بشو�م. در ضمن در ا�ن عمل�ـات، كار ما از ا�ن حرفها
گذشته. ما چه پ�روز بشو�م و چه شكست بخور�م، بعد از ا�ن عمل�ات، رژ�م صدها نفر را
در دور و بر مـــا دســـتگ�ـــر خـــواهد كـــرد و همـــه را ز�ر شـكنجـــه خـــواهد برد تـا ســرنـخها و

ارتباطها را درآورد.»
گفتم:

«بس�ار خوب. من فرهاد ق�صرى را در نظر گرفتهام.»
«فرهاد؟... فكر مىكنى او واقعاً بتواند چن�ن كارى را بكند؟»

«فكر مىكنم؛ بتواند. چون قبالً �ك ماش�ن پل�س را جلوى كالنترى آتش زده است.»
«كِى؟»

«در جـر�ان اعـتصـاب اتوبوسرانى. حـسن فـخـار براى بچهها فـسـفـر سفـ�ـد آورده بود و

±∏≥
آنها هم تصم�م مىگ�رند با آن �ك نفربر شهربانى را جلوى كالنترى كالج آتش بزنند.»
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«فرهاد با كى؟»

�ك مـ�له مى بندد و آن را در �ك«با چندتا از بچـههاى د�گر. فـرهاد فـسـفر سـفـ�ـد را به
ش�شه نفت مىگذارد، و آن را جلوى كـالنترى در مىآورد و توى ماش�ن پل�س مىاندازد.
بچههائى كـه همراه او رفته و از طرف مقابل خـ�ابان مواظبش بودند، تعر�ـ& مىكردند كه
چطور بـدون آنكــه هول شــود و �ا شــتــاب كـند، فــســفــر را از توى شـــ�ــشــه درآورد و توى
ماش�ن پلـ�س كه خالى بوده انداخت و با خونسـردى از آن محل دور شد. مىگفـتند ما كه
ا�ن ور خـ�ـابان بود�م ترس برمـان داشـتـه بود و تند تـند راه مىرفـتـ�م؛ ولى فـرهاد انگار نه
انگار كه اتفاقى افتاده است. س�صـد چهار صد قدم دور شد و بعد با آرامش برگشت و د�د
كه دود سـف�د تمـام خ�ـابان را گرفتـه و نفربر شهـربانى دارد مىسوزد و پاسـبانها دور و بر

آن مىدوند و نمىدانند از كجا ضربه خوردهاند.»
ط�فور كه بهنظر مىرس�د فرهاد را براى شركت در عمل�ات پذ�رفته است، گفت:

«خُب، بها�ن ترت�ب ترد�دت براى چ�ـست؟ مىتوانى مـوضوع را با او در م�ـان بگذارى.
او بهتر�ن آدمى ست كه بهدرد كار ما مىخورد.»

گفتم:
«ولى هنوز نه. ا�ن موضوع مال سه چهـار سال پ�ش است. من االن نمىدانم كه او چقدر
تمـا�ل دارد دوبـاره از ا�ن جـور كـارها بكند. مـىدانى، پول و درآمـد و شـغل خـوب مــعـمـوالً

بچهها را بىخ�ال مىكند.»
«مگر تو د�گر با او را رابطه ندارى و از تما�التش خبر ندارى؟ »

«چرا با او رابطه دارم و خـ�ـلى هم مى ب�نمش؛ ولى، در باره1 ا�ـن نوع كـارها با او صـحـبت
نكـردهام. با�ـد �واش �ـواش شـــــروع كنـم و اول ببـــــ�نـم او اصـــــوالً هنـوز دوست دارد از آن
كارهاى قبلى بكند، و بعد، در صورت مثبت بودن جـوابش، موضوع ا�ن عمل�ات رادر م�ان

بگذارم و بخواهم با ما كار كند.»

±∏¥
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±∞ g�Ð
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به ا�ن تـرت�ب مــرسزدن را �اد گــرفــتم و كــرامت بىدرنگ شــروع بهمــرس زدن روى
د�وار سلول بغلى كـرد. او از بس تمر�ن كـرده بود چنان تند مىزد كه من در همـان حرف
اول باقى ماندم و دنبـاله حروف را گم كردم. از آن سـوى د�وار ن�ز صدائى آمـد و بالفاصله
كسى با ش�وه1 مشابهاى بهد�وار زد. من كـه در فكر بودم كه مرس زدن مان كش& نشود و
دل دل مىكـــردم كـــه ا�ن را بهكـــرامت بگـو�م �ا نه، د�ـدم كــه نـاگــهـــان او از شــادى بـههوا
جـهـ�ـد. مـانند آدمهـاى بىسـواد بهاو نگاه مىكـردم و ناچار بودم صـبــركنم كـه از ه�ـجـان و
شـدت دقتش روى صـداى مـرس مقـابل كم شود تـا علت خوشـحـالىاش را بپرسم. كـرامت

نگاه شادمانى بهمن انداخت و بازوى مرا فشار داد و گفت:
«شكرالله پاك نژاد در سلول پهلوئى ست.»

با شن�ـدن نام پاكنژاد من هم خوشـحال شـدم. پاكنژاد �كى از اعـضاى گـروه فلسط�ن 
بود كـه بههمراه ناصـر كـاخـسـاز، هدا�ت سلطانزاده، مـحـمـدرضا شـالگونـى و چند تن د�گر
دسـتگ�ـر شده بودند. ا�ـن گروه، بهخـاطر مـقـاومت در بازجـوئى و دفاعـ�ـات دادگـاه شهـرت
داشت. ولى پاكنژاد در ا�ن مـ�ان از هـمه1 آنها مـعروفتر بود و در ذهـن ما انسـان بس�ـار
مـبارز و بسـ�ار مـهمى جلوه مىكـرد. از ا�ن رو، ب�ن او و كـرامت الفتى د�ر�ن وجـود داشت

كه آن غ�بت �كى دوساله كرامت از زندان باعث شدت آن شده بود.

≤±≤

سلول ما در بـخش وسط او�ن، در قسمت حـمامها قـرار داشت و بهسبب دورى از دفـتر 
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نگهـبـانى رفت و آمـد بهآن كم بود. بههمـ�ن خـاطر، جـاى مناسـبى براى حـرفزدن با د�گر
زندان�ــان بهشــمــار مىآمــد، و چن�ـن بهنظر مىرســ�ــد كــه حـتـى اگـر مــا هنـگام بازگــشت از

دستشوئى، درِ سلولهاى د�گر را باز كن�م ن�ز نگهبانها متوجه نمىشوند.
پاك نژاد باز هم مـرس زد و كـرامت فـرصت نداشت براى من ترجـمـه كند. آنها بها�ن
�اد گذشتـهها شروع كـرد بهخواندنترت�ب كلى با  هم صـحبت كردند و ناگـهان كـرامت به
سـرود «بهـاران خـجـستـه باد»  كـرد و پاكنژاد نـ�ز از سـلول بغلى با او همصـدا شـد. من هم

كه ا�ن سرود را بلد بودم با آنها خواندم.
هوا دلپذ�ر شد، گل از خاك بردم�د              پرستو بهبازگشت، بزد نغمه1 ام�د

به جوش آمده ست خون درون رگِ گ�اه     بهار خجسته فال خرامان رسد ز راه
�ارانِ... بهخو�شان، بهدوستان، به

اكنون هم، هرسـاله بههنگام بهـاران، با شن�دن نغـمه1 تـرانه1 «بهاران خـجسـته باد» خـاطره1
مـ�ل�ــونها تن از مـردم سـرزمــ�ن مـا بهدوردستِ بهــاران انقـالب پرواز مىكنـد و �ادِ آغـازه1
بهـارآزادى و شـورِ زندگى در دلها زنده مىشـود. شن�ـدن ا�ن ترانه، �اد كـرامت دانشـ�ـان
را هم در دلها زنده مىكند؛ چون خـ�لىها گمـان مىكنند كه شـعر ا�ن ترانـه را او سروده
است. ولى واقـع�ت ا�ن است كـه چن�ن ن�ست. ا�ن شـعر در اصل سـروده1 سرهنگ بـهزادى
�كى از اعضاى حزب توده است. اما ا�نكـه چرا سرودن آن را بهكرامت منتسب كردهاند،
مـاجرا�ش بها�ـن صورت است كـه در �كى از روزهاى نزد�ك عـ�ـد سال ١٣٤٧، وقـتى من
با كرامت دانشـ�ان از سر كـالس مدرسه1 سـ�نماوتلو�ز�ون برمىگـشت�م، در خـ�ابان نادرى،
با د�دن بسـاط مـاهىفـروشىهاى شـب ع�ـد، و تـنگهاى بلور و مـاهىهاى قـرمـز كـوچك و
ســـبــزه و چراغزنـبــورىهاى روشـن حــال خـــوشى �افـــتــ�ـم و بهكــافـــه1 نادرى رفـــتــ�م و لـبى
تركـرد�م و در آنجا، تـحت تاث�ر همـان فـضا، من هـم�ن شـعـر «بهاران خـجـستـه باد» و �ك
شعر د�گر را كـه در مجله1 سپ�ـد و س�اه چاپ شده بود و در دفتـرچه بغل�م �ادداشت كرده
بودم براى او خواندم. دانش�ان هم كه از ا�ن شعرها خوششآمده بود، فوراً دفترچهاش را
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از جـــ�ب درآورد و ا�ن شـــعــرهـا را در آن �ادداشت كـــرد. البـــتــه آن شـــعــر دوم را چـندان
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بهخاطر ندارم، ولى فكر مىكنم ا�نطور شروع مىشد:

 از هم�ن روزن گـشوده بهدود/ بهپرسـتو، بهگل، بهسـبزه/با هم�ن د�دهگان اشكآلود
...درود//

بعدهـا، وقتى كرامـت بار اول بهخاطر فـعال�تهاى سـ�اسىاش بهزندان افـتاد، ا�ن شـعر 
را كه بهصورت �ك ترانه-سرود درآورده بود با د�گر زندان�ان س�اسى مىخواندند.

وقـتـى از زندان آزاد شـد، من آهـنگ ا�ن سـرود را بههـمـان شكلـى كـه بچــهها در زندان
مىخواندند چند بار از دهان او شن�دم.

ما با خواندن ا�ن سـرود بهقدرى بهه�جان آمده بود�م كـه متوجه نشد�م كـه صداىمان
آنقـدر باالرفـتـه كــه نگهـبـانها شن�ــدهاند و پشت درِ سلولها گـوش مىدهـند. ناگـهـان درِ
سلولها باز شد و نگهبـانان خشمگ�ن در برابر ما قرارگرفـتند و ما را بهبازجوئى بردند. در
آنجـــــا هـركـــــدام از مـــــا را مـــــدتى در اتـاقهـاى ســـــرد و لخـت، بهتـنهـــــائـى نگـهداشـــــتنـد و
بهسـلولهاىمـــان بازگـــرداندند. فـــرداى آن روز هـم باز مـــا را بهخـــاطر ا�ن ســـرودخـــوانى
بهبازجـوئى بردند و ا�ـن بار هم بدون آنكـه كـتكى بخـور�م بهسلـولها بازگـرداند. ا�نكـه
براى آواز خواندن كـتك نخورد�م را شا�د مد�ون كـرامت بود�م. احتماالً بازجـوها بهخاطر
ب�ـمـى كـه از واكنش او داشــتند مـا را نزدند. در واقـع، آنها نمىخـواســتند كـه بهخــاطر ا�ن

مسئله1 كوچك كارى كنند كه دانش�ان دوباره در روى آنها با�ستد.
روز بعــد، بـار د�گر بهبـازپرسى رفــتم. و ا�ـن بار رضــا عــالمـــهزاده را در آنجــا د�دم. او
لبــاس شـ�ك و منـاسـبى بهتـن داشت و خـ�لى ســرحـال بـهنظر مىرســ�ـد. از د�دن او خــ�لى
خـوشحـال شـدم. نگهـبان دستهاى مـا را بههم دسـتـبند زد و بهبخش د�گرى رفت. مـا هم
فـرصت پ�دا كـرد�م كه حـسـابى با هم گفـتگو كن�م. رضـا خ�لـى دلش مىخواست بداند كـه
علت دســـتگ�ــرى مـــا چه بوده است. ولى مـن نمىتوانـســتم مــســئـلهاى را براى او بگـشــا�م.
بنابرا�ن صحبـت كوتاه ما بر سر ا�ن رفت كه در دادگـاه چه روشى را در پ�ش بگ�ر�م. من
برا�ش گفتم كه قصد دارم دفـاع كنم، ولى نمىدانم كه سطح ا�ن دفاع چقدر با�د باشد. او
هم تقر�بـاً وضع�ت مشـابهى با من داشت. براى هردوى ما �ك موضـوع مسلم بود. بهشكل
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غ�رقابل ترد�دى �ق�ن داشت�م كه ه�چكدام از ما را بهخاطر نوع دفاعمان در دادگاه اعدام
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نخـواهند كــرد. مـا اصـالً نمىتوانسـتـ�ـم باور كن�م كـه اقـدامـاتمـان در حــدى بوده باشـد كـه
اصـوالً بتـوانند مـا را مـحكوم بهاعـدام كنند. و فـرض را بر ا�ن مىگـذاشـت�م كـه حـتى اگـر در
دادگـاه بهمـا اعدام هـم بدهند، باز كـسى را نخـواهند كـشت. مسـئله1 اصلـى براى ما، فـشـارى
بود كــه احـــتــمــال مىداد�م پـس از دادگــاه بهمــا وارد ب�ـــاورند تا مــا را بهنـدامت بكشـــانند.
سـرنوشت پرو�ز ن�كخـواه نمونـه1 بارزى از ا�ن وضع جلوه مىكـرد. او در دادگاه از خـود و
عقا�دش دفاع كرده و بهده سال زندان محكوم شده بود. و ما فكر مىكرد�م كه او عاقبت
نتـوانسـتـه در برابر فـشـارهاى بعـد از دادگـاه مـقـاومت كند و سـرانجـام كـارش بههمكارى با
سـاواك رسـ�ـده بود. از ا�ن رو، تمـام حـواس مـا بر روى ا�ـن مـوضـوع دور مىزد كـه چگونه
دفـاع كن�م كه بتـوان�م در آ�نده ن�ـز از پس فشـارهاى ساواك برآئ�م. براىمـان روشن بود

كه هرگونه دفاع تند مىتواند در آ�نده ساواك را بهفشار ب�شترى بر روى ما وادارد.
در ضمنى كه مـا با هم صحبت مىكرد�م، �ك زندانى سـ�اسى د�گر را هم آوردند و در
برابر ما بر ن�مكت نشاندند. ا�ن زندانى كه على كسام نام داشت و ما بعدها در زندان قصر
دوباره او را د�د�م و شناخـت�مش، چند بار سـرش را براى من تكان داد و خوشـحالىاش را
از د�دار مـن بهشكلـى پنهـــان نشـــان داد. من فــوراً در�ـافــتم كـــه او حـــتــمـــاً عكس مـــا را در
روزنامــه د�ده و اكنون مــا را شناخــتـه است. ولى عــجـ�ـب ا�ن بود كـه او فــقط براى من ســر
تكـان مىداد و تا رضــــا در اثر واكنـش من بهســـوى او بـرمىگـــشـت، خـــودش را بهبـىراهه
مىزد و وانمــود مىكــرد كــه ه�چ واكـنشى نداشــتــه است. بعــدها كــه او را در زندان قــصــر

د�دم، خند�د و گفت:
«مىدانى، آن روز من فـكر مىكــردم كـه رضــا عـالمــه زاده نگهــبـان تـوست و تو را براى
بازپرسى بهدادرسـى ارتش آورده آست. چون لبـاس او خـ�لى شـ�ـك و مـرتب بود و لبـاس
تو خـ�لى درب داغان. ولى پ�ش خـودم مىگفـتم؛ چه نگهبـان خوبى دارد. مـثل �ك دوست

كنارش نشسته و با او صحبت مىكند.»
من كلـى از ا�ن مــوضــوع خـند�دم و مــدتـى ا�ن جــر�ان را بـراى رضــا دست گــرفـــتم كــه
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ق�افهاش مثل نگهبانهاى ساواك است.
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�ك سلول د�گر نزد بچـههاى گروه خـودمانده روز بعد، وقـتى مرا از سلول انفـرادى به

�ارى و س�روس بذر افكن را در آنجا د�دم.بردند، اسفند�ار منفردزاده، �وس&آل
در سلول جـد�د، ماجـراى سرودخـواندن را براى بچـهها بازگو كـردم. �وس& آل�ارى كـه
از شن�دن نام دانشـ�ان و پاكنژاد بهه�جان آمـده بود، شروع بهخواندن سرود بـهاران كرد
و من هـم با او هـمصــــدا شــــدم. منتــــهـى ا�ن بـار د�گرصــــداىمــــان بـاال نرفـت، و در ا�نجــــا
اسـفند�ار منفـردزاده براى اول�ن بار با ا�ن سـرود آشنا شـد. مـا در طول روزهاى بعـد، بارها
ا�ن سرود و شعـر د�گرى را كه سروده1 احمد شاملو بود و «�ك شب مـهتاب» نام داشت، با
آهنگى كـه منفـردزاده روى هردوى آنهـا گذاشـت خـواند�م. و منفـردزاده وقـتى از زندان
آزاد شد، بـههمراه همسـرش شهـال، پدرام اكبـرى، حسن فـخار و چندتن از زندان�ـان د�گر
سـرود را در آن بهـارآزادى-ا�ن ترانه سـرود را اجـرا و ضبـط كردند. و من وقـتى ا�ن ترانه
از راد�و شن�ــدم، �ك باره تمـام آن سـال�ـان دراز بـهسـرعت باد از پ�ش چشـمــانم گـذشت و
آوار مـوس�ـقى، چون اشعـههاى سـوزان از سَر و رو�م فـرور�خت و مرا غـرق آرزوهاى دور
ســرود را مىشنوم، �اد �اران جــانبــاخــتــه، و �اد روزهاى-كــرد. اكنون ن�ــز هربار ا�ـن ترانه

آزادى چون چشمههاى روشن خورش�د در دلم مىجوشد.
�وس& آلـ�ـارى، ســ�ــروس بذرافكن و اســفنـد�ار منفــردزاده، هرســه از بچــههاى فــرعى
گـروه مـا بودند و مـسـتـق�ـمـاً در طرح گـروگـانگـ�ـرى شـركت نداشـتند. آل�ـارى در ارتبـاط با
دانشـ�ـان و امـ�ـر فتـانت دسـتگ�ـر شـده بود. امـا سـ�ـروس بذرافكن فـقط بهخـاطر همشـهـرى
بودن با ط�ـفـور بطحـائى و برخى روابط د�گرش بهزندان آمـده و �ا احـتـماالً بهخـاطر كـارت
پستـالى كه از هندوكش براى بطحائى فـرستاده بود دستـگ�ر شده بود. س�ـروس، كوهنورد
بود و بهدنبــال همـان آگــهى فـ�لمبردارىِ گــروه كـوهنوردان احــد سـالكى، بهافــغـانســتـان و
اورست سفر كـرده بود. وقتى ما دستگ�ر شـد�م، او در افغانستان بود و تعـر�& مىكرد كه
در روزنامــه خـبــر دسـتـگ�ـرى مــا را خــوانده و از همـه چـ�ـز اطالع داشــتـه اسـت. منتــهى فكر
مىكـــرده كــه ا�ن مـــاجــرا ربطـى بهاو ندارد و بههمـــ�ن دل�ـل هم برمىگـــردد، و همــ�ـنكــه

≤±∂
بها�ران مىرســد دسـتـگ�ـر مىشــود. من خـودم هـم اهل كـوهنـوردى بودم و همـانطـور كـه
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گـفـتم، چون قـبـالً آگــهى فـ�لمبردارى از اورست را د�ده بودم خـ�ـلى دوست داشـتم همراه
گـروه كوهنوردى احـد سـالكى بهآن سـفر اورست بروم. بـههم�ن دل�ل، سـ�ـروس بذرافكن
را در مـورد كوههـاى ه�مـال�ـا و قله1 اورست سـئوال پـ�چ كردم. و سـ�ـروس هم با آب و تاب

تعر�& مىكرد كه چگونه همراه گروه سالكى، تا س�صدمترى قله پ�ش رفته است.
مىگفت:

«وقـتى در دل آن سرمـاى سوزان، بر خطالرأس جنوب غـربى ه�ـمال�ـا پ�ش مىرفتـ�م و
روز بهروز از فـاصلهمان با قله1 اورسـت كاسـته مىشـد، دن�ـا عظمت و شكوه د�گرى داشت.
گاهى در مه غلـ�ظ و در واقع در م�ان ابرها پ�ش مىرفتـ�م و گاهى در آفتابى كـه همه چ�ز
را مىسـوزاند ولـى گـرمـا نداشت. همــهچ�ـز سـفـ�ــد بود و تودههاى �خ، وقـتـى در منظرهاى
دوردست نـاگــهـــان از جـــا كنـده مىشـــد و سطحهـاى عظ�ـــمى از بـهــمـن را با خـــود بهپائـ�ن
مىكشـ�د، صـدائى در كوه مىپ�ـچ�ـد كه بهغرش خـدا�ان شبـ�ه بود. و مـا، مانند مـوجودات
ر�زى در دل آن طبـ�ـعت وحـشـىِ عظ�م، هرچه گـام مىزد�م، ذرهاى بهپـ�ش نمىرفـتـ�م و
انگـار همـــواره در جـــاى خـــود باقى بـود�م و فـــاصلـه1 مـــا هرگـــز نمـىخـــواست باآن قلـههاى
دوردست كــاهش �ـابد. انســانى كــه در دل آن ســپــ�ــدى بىپا�ان، مــاننـد مــورچه است، در
�ابى كــه چـگونهدلش عظـمــتى بهانـدازه1 شكوه آن جــهـــان را احــســاس مـىكند و تو درمـى
عظمت هسـتى در دل هر ذره1 كـوچك آن مىرو�د و از مـ�ـان مىرود و د�الكتـ�ك طبـ�ـعت

بهشعرى دلپذ�ر تبد�ل مىشود.
گاهى هوا چنان سرد بود كه تا توى ششهاى مـا �خ مىزد و گاهى چنان همه چ�ز غرق
طوفـان و بهـمـن و صـداهاى مـخـوف طبـ�ــعت مىشـد كـه مـا لرزش زمـ�ـن را در پناهگـاههاى
خــود ز�ر پـا احــســاس مىكــرد�ـم و از غــبــار و ت�ــرگى و خـــوفى كــه ب�ــرون جـــر�ان داشت

بهوحشت مىافتاد�م. با ا�ن حال طب�عت سرشار از ح�اط بود.»
سـ�ــروس خـ�لى قــشنگ تعـر�& مـىكـرد و من كـه در اثـر صـحـبتهاى او بـ�ش از پ�ش
عـاشـق كـوه و طبــ�ـعت وحــشى آن شـده بودم، از بودن ذرهاى در عـظمت زندگى احــسـاس

≤±∑
شــادى داشــتم و زنـدان و شكنجــه و تـوطئــه و ســ�ــاهى نـظام حــاكم را از �اد بـرده بودم. امــا
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واقعـ�ت با تمام تلخى و سرسخـتى خود حضـور داشت و از دل رو�اها، سربرآورد تا دوباره

خود را بهمن نشان دهد.

vÐ«ušÅvÐ XŽUÝ ∑≤
�ك روز عصر در بـاز شد و فرهاد ق�صـرى با چهرهاى درهم شكسته بهسـلول ما آمد. او
در آن مـــدت چنان پـ�ــر شـــده بود كـــه نمـى شــد بـاوركــرد. صـــورتش در هـم فــرو رفـــتـــه و
عضـالتش تغ��ـر �افتهبود. در اثر هفـتاد و دو ساعـت بىخوابى كه بهاو دادهبودند، عـضالت

و پوست صورتش كج و كوله و چروك شده بود.
با صداى ضع�فى تعر�& كرد:

«بعد از سى چهل سـاعت بىخوابى، چشمـانم چنان از شدت بىخوابى مىسـوخت كه تا
مـغزم ت�ـر مىكـشـ�د. آرزو مىكـردم ب�ـهـوش شوم، ولى نـمىشدم. چند بـار خواب مـرا ازپا
انداخت و مـثل تخـتــهسنگ بهزمـ�ن افـتـادم؛ ولى نگهـبـان، هربـار با �ك ل�ـوان آبِ سـرد كـه
بهصـــورتم مىپاشـــ�ــد بـ�ــدارم مىكـــرد و در اثر ضـــربههاى چك و لـگدى كــه مـىخــوردم،

چشمانم را بهزور باز نگهمىداشتم.»
صورتش حالت كـسى را پ�دا كرده بود كه سكـتهكرده و كج و كوله مانده بـاشد. مدام با
پلكهاى تنگ و چ�نهاى بس�ارى در پ�شانى و دور چشـمانش، مانند انسانى كه از ته غار
و تار�كـى نگاه كنَد بهمــا مىنگـر�ست. ولى تنـگكـردن پلـكها�ش ارادى نبــود. مــثل ا�ن
بود كـه گـوئى با افــتـادن سنگى بهمـ�ـان گـرداب چهـرهاش، امـواجـى از چ�ن و چروك براى
هم�ـشه دور و بر چشـمانش ا�جـاد شده باشـد. و گوئى، روح و روانش ن�ز هـمراه بىخوابى
در گـرداب چشمـانش فرو رفـته و از او تنـها شـبحى باقى گـذاشتـه بود. او كـه پ�شـتر پسـرى

سر زنده و حراف بود، اكنون خاموش و در هم فرورفته بهنظر مىرس�د.
گفت:

≤±∏
«بعــد از هـفــتــاد و دو ســاعت بىخـــوابى، در حــالىكــه د�ـگر داشــتم بىهـوش مىشــدم،
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گـذاشـتند بخـوابم.  و من ب�ـست و چهـار پشت سـرهم سـاعت خـواب�ـدم. اما در خـواب مـدام
ب�ــدار مىشـدم و چشــمــانم را كـه مىســوخت مىمــال�ـدم و بهخــودم مىپ�ــچـ�ــدم و دو باره
ب�ــهــوش مىشـدم. وقــتى از خــواب بلند شــدم، انگار نـه انگار كــه خـواب�ــده بودم. چشــمــانم
بههمــان شــدت پ�ش مـىســوخت. هنوز هم مىســوزد و خــوب نمـىتوانم بهچ�ــزى خــ�ــره

شوم.
بعد از ا�نكه �كى دو چـاى اضافى كه داشت�م بهنافش بسـت�م و كمى كه حـالش جا آمد

از او پرس�دم:
«ولى چرا بهتو بىخوابى دادند؟»

نگاه بىنورى بهمن انداخت و با صداى ضع�فى گفت:
«اول مـرا خـ�لـى زدند كـه اقـرار كنم كـه تو در مــورد گـروگـان گـرفـتن رضـا پـهلوى بهمن
چ�ـزى گــفـتـهاى. من هرچه فــر�اد مىزدم و انكار مىكــردم، فـا�ده نداشت. من فــقط اقـرار
كـردم كـه تـو بهمن گـفـتــهاى كـه؛ آ�ا حـاضـرى فــعـال�ت سـ�ــاسى بكنى؟ و من جـواب مــثـبت
دادهام. همـ�ـن. ولى گـوششـان بـها�ن حـرفها  بدهكار نـبـود و دو روز تمـام مــرا مىزدند.
د�گـر بها�ـن فكـر افــــتــــاده بـودم كــــه بههـر وســــ�ـله كــــه مـىتوانـم خــــودم را بكـشم. حـــــتى
مىخواستم با سر توى د�وار بروم كه مرا گرفتند. تا ا�ن كه روز سوم ناگهان ولم كردند.»

پرس�دم:
«تو در چه تار�خى دستگ�رشدى؟»

«ب�ست و نه شهر�ور.»
�عنى درست دو روز قبل از رس�دن من بهتهران.»»

«پس تو در باره1 من حرفى نزده بودى؟»
«نه. ولى آن هـا فكر مىكــردند كــه تـو طرح گــروگــانگــ�ــرى را مىدانى. تـا ا�ن كــه من

بهاو�ن آمدم و آنها فهم�دند كه ا�نطور ن�ست.»
از شن�دن ا�ن حرف درست مثل ا�نكه همان دم كتك خورده باشد وارفت.

≤±π
پرس�دم:
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«خُب، بعد؟»

«بعد كه فهم�دند من چ�زى نمىدانستهام، و عز و چز مرا هم در ا�ن مدت د�ده بودند،
رو�م فشـار آوردند كه باهاشـان همكارى كنم. گـفتند �ا چ�ـزى مىدانستهاى و جـزو ا�نها
هستى كـه در ا�ن صورت اعـدامى؛ و �ا اهل ا�ن چ�زها ن�ـستى و با�د با مـا همكارى كنى. -
آب دهانـش را قــورت داد- در بد مـــخــمـــصـــهاى گــ�ـــركــرده بـودم. با�د تكـل�ــفـم را روشن
مىكــردم. ولى مىتـرسـ�ــدم. كــتكهائى كــه خــورده بودم و نمـىدانسـتـم هم كــه براى چه
مىخورم، بدجورى روحـ�هام را خراب كرده بود. اول مِنومِن كـردم كه ولم كنند. ولى ول
نمىكـردند. بعـد، مرا بهسلـولى بردند كه دشك و پـتوى نو و بالش و مـالفـه داشت و عكس
خــانوادگىِ �ك زن و مــرد جــوان و �ك بـچــه1 كـوچـك را هم باالى ســرش گــذاشــتــه بودند.
خندهام گرفـته بود. خـ�لى احمق بودند كـه فكر مىكردند من فـر�فته1 ا�ن چ�ـزهاى پ�ش پا
افــتــاده مىشــوم. اگــر چ�ــزى مىتـوانست مــرا وادار بههمـكارى كند فــقط تـرس بود. حــتى
گــذاشــتـند كــه خــواهرم بـهمــالقــاتم ب�ـــا�د و پدر سگ داودى، مـىگــفت خــواهرت بـهچشم

برادرى خوشگل است، ها.»
سكـوت كـــرد و پـتـــو را ز�ر گـلو�ش كــــشــــ�ـــد. حــــالت بچــــه1 ب�ــــمـــارى را داشت كــــه در
خـانوادهاش همه مـواظب او بودند. لبـخندى پنهان بر صـورتش نقش بسـته بود و در ب�ن مـا
اطم�نان خاطر �افته بود. ولى از سكوتش كه طوالنى شد پ�دابود كه كار ناشا�ستى كرده و

اِبا دارد حرفش را ادامه بدهد. س�روس بذرافكن پرس�د:
«خُب؟»

«ه�چى. مرا فرستادند بهسلولهاى عمومى كه خبر ببرم.»
س�روس با تعجب گفت:

�عنى قبول كردى؟»»
فرهاد دوباره ساكت شد.

بعد گفت:

≤≤∞
«توى عـمـومى همـهاش مـىرفـتم ز�ر پتـو و خـودم را بهخـواب مىزدم كـه بـتـوانم بگو�م
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خواب بـودهام و چ�زى نشن�ـدهام. عاقـبت �كى از بچهها كـه از همان اول مـواظبم بود، كنار
من نشست و آرام پرسـ�د؛ كه آ�ا ناراحتـىاى، چ�زى دارم. و من هم موضوع را بهاو گـفتم.
گـفـتم كـه خـواهش مىكنم جلوى من چ�ـزى نگوئ�ـد كـه مـجـبـور شوم بـهآنها بگو�م. او با
مـحبت بـازوى مرا فـشـار داد و گفت، نتـرس. مىتوانى مـقـاومت كنى. برو و خـ�لى آرام بگو
كـه اهل ا�نكار ن�ـستى. در پنج شـش ساعـتى كه آنجـا بودم آنقدر بهمن دلدارى داد كـه
رفــتم بهدادرس گــفــتم نـمىتوانم خــبــر ب�ــاورم. آنوقت او عــصــبــانى شــد و مــرا بهسـلولى

انداخت كه نه پتو داشت و نه بالش و بىخوابى دادن شروع شد.»
س�روس با حساس�ت پرس�د:

«چى شد ولت كردند؟»
«بعد از هفتـاد و دو ساعت بىخوابى، گفتم كه بازجـو�م را مىخواهم. مرا پ�ش دادرس
بردند. دادرس با ژســتى كـه انگار باالى كــوه ا�سـتـاده است پـرسـ�ـد؛ هان، چطورى؟ قــبـول
كردى كـه با�د ادامه بدهى؟ با صـدائى لرزان گفـتم؛ من هم س�ـاسىام. ناگهـان هجوم آورد

تو صورتم و گفت؛ چى؟ گفتم؛ من �ك ماش�ن پل�س را آتش زدهام.
دادرس ا�ن بار رفت عقب و با تعجب گفت؛ چى؟

گفتم؛ من هم مثل آنها چر�كم.
خندهاش گرفت. گفت؛ از خودت داستان در آوردهاى؟

گفتم؛ نه، من واقعاً �ك ماش�ن پل�س را آتش زدهام.
و ماجراى آتش زدن ماش�ن پل�س در جلوى كالنترى را برا�ش تعر�& كردم.

وقـتى حرفم تمـام شـد، او نگاه عاقل انـدر سفـ�هى بـهمن انداخت و گفت؛ خُب حـاال حـتمـاً
مىخواهى روى ا�ن حرف با�ستى و همـه1 ا�نها را بنو�سى؟ مىدانى كه هم�ن �ك كارت

بهتنهائى اعدام دارد؟
همچنان با صداى لرزان گفتم؛ من نمىتوانم جاسوسى كنم.

گـفت؛ احتـ�ـاجى بهجـاسوسى تو گـوز ندار�م. احـتـ�اجى هـم ن�ست كـه بازجـوئى بدهى و

≤≤±
ا�ن چ�زها را بنو�سى.
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گفتم؛ ولى من مىخواهم بنو�سم.

باز با تعـجب بهمن نگـاه كرد و گـفت؛ مـا امـ�ـدوار بود�م كـه حـداقل �ك نفـر را بشـود در
ا�ن پـرونده تبـــرئه كـــرد، ولى تو بـهســرنـوشت خـــودت لگد زدى، بســـ�ـــار خــوب، بـرو�م و
همهچ�ـز را بنو�س و خودت را جزو اعدامـىها در آور و همه1 كسانى را هم كـه در ا�ن كار

با تو همكارى كردهاند نام ببر. و الى دوباره كتك و بىخوابى شروع مىشود.»
س�روس پرس�د:

«اسم كسى را هم گفتى؟»
فرهاد باز سكوت كرد.

فهم�ـدم كه حسن فخار و داود �وسفـ�ان را كه هر دو را از درز درِ سلول در راهرو د�ده
بودم احـتمـاالً بهخاطر همـ�ن مـاجرا بهآنجـا آوردهاند. فـرهاد گرچه با ا�ن اعـتراف عـدهاى
د�گـر را بهزنـدان كـــــشـــــ�ــــده بـود، ولى تـوانسـت با ا�ـن كــــار از شـــــرفـش دفـــــاع كنـد و تن

بههمكارى با ساواك ندهد.
چند روز بعد، س�روس بذرافكن و �وس& آل�ـارى را از سلول ما بردند و رضا عالمهزاده
را بهجـــاى آنها آوردند. عـــالمــهزاده ســـرحــال و شـلوغ بود و كلـى هم از ســرود �ـك شب
مهـتاب كه ما مـدام آن را مىخواند�م خوشش آمـد. سر حالى او روى فرهاد تاث�ـر گذاشت
و او دو سه روز بعـد، دوباره همان آدم پ�شـ�ن شد و د�گر از آن رنج و امـواج بىخوابى در
چهــرهاش اثرى نبــود. بهخــصــوص كــه شـوخـىهاى مــدام منفــردزاده هم بها�ن امــر كــمك

مىكرد و حسابى او را سر حال آورده بود.
منفـــردزاده از افــراد فــرعـى گــروه مــا بـهشــمــار مىآمـــد كــه در رابطـه با شكوه فـــرهنگ
دسـتگ�ـر شـده بود. او اصـوالً آدم پر سـر وصـدا و زبلى بود. در هواخـورىها كـه براى اول�ن
بار جزو امـت�ـازهاى ا�ن سلول جد�د بود، بهمـا امكان مىدادند كه مـدت كوتاهى در فـضاى
آزاد ب�ن سلـولها قـدم بـزن�م. منفــردزاده تمــام ا�ن مــدت �كر�ز براى مــا از در و د�وار و
زم�ن و زمـان حرف مىزد، جك تـعر�& مىكـرد و ما را مىخنداند. او خـصوصـ�ت عج�ـبى

≤≤≤
داشت و مىتوانست تقـر�بـاً با هر آدمى سر شـوخى را باز كند. �ك روز، ضـمن آنكه قـدم
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مىزد�م ناگـهـان ســروان روحى را كـه مـعـاون مـد�ر زندان او�ن بود د�ـد�م كـه بهسـوى مـا

مىآ�د.
منفردزاده بالفاصله با د�دن او گفت:

«بچـهها، مىخـواه�د ا�ن �ـارو سروانه را بگذارم سـر كـار. فـرهاد گفت، اسـفند، جـان من
كوتاه ب�ا. من حوصله1 كتك خوردن ندارم.»

اسفند گفت:
«خـ�لـى خـوب. نمـره1 اخـالق تـو ب�ـست. ولى من كــه بهتو كـار ندارم. مى خــواهم كـراوات

جناب سروان را از گردنش باز كنم.»
با شن�ـدن ا�ن حـرف من هم جـا خـوردم و خـواسـتم حـرفى بزنم كـه منفـردزاده را از ا�ن

كار بازدارم. ولى سروان روحى د�گر بهما رس�ده و جلوى ما ا�ستاده بود.
منفـردزاده فـوراً بهسـوى او رفت و دسـتـش را دراز كـرد و از مـوضع باال با او دست داد و

گفت:
«هواى بس�ارعالىاى ست جناب سروان.»

سروان روحى كه اندكى از ا�ن حركت منفـردزاده جا خورده بود، خودش را از تك و تا
ن�نداخت و سرش را با تكبر تكان داد و گفت:

«بله هواى خوبى ست.»
منفردزاده دستش را بهسوى تپههاى پشت رد�& سلولهاى سبز دراز كرد و گفت:

«بهخــــصــــوص بـهخــــاطر ا�ن تـپــــههاى ور�ســــتـن كــــه راه راههاى شــــ�بشــــان از طـر�ق
آبرُفتهاى پ�شاسنگى ا�جاد شده، خ�لى تاث�ر دارد.»

ســـــروان كــــه از ا�ـن حــــرفها ســـــر در ن�ـــــاورده بود، نـگاه كـنجـكاوانـهاى بهاو انـداخت.
منفـردزاده جلو رفت و بهكـراوات بنفش رنگ سـروان كه خطوط مـورب كـرم رنگى داشت
اشــارهكــرد و لبـــه1 آن را گــرفت و از توى كت ســروان بـ�ــرون كــشــ�ــد و با اشــاره بـهخطوط

مورب آن گفت:

≤≤≥
«بب�ن�د، درست مثل ا�ن خطها.»
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و در حـالىكـه �ك دسـتش همچنان بهكـراوات بود دست د�گرش را باز بهسـوى تپـهها

دراز كرد و ادامه داد:
«آنجا هم همـ�نطور است و از ا�ن راهراهها دارد. منتـها �ك فرق ب�ن آنهـا هست كه
در جـر�ب ورزهاى ر�ستنى نمىشـود د�د. �عنى اگـر ا�ن طبقـهها بخـواهد از ا�نجا ب�ـرون

بزند، نمىشود؛ بلكه... اجازهمى ده�د؟...»
آنوقت دست كرد و گره1 كراوات سروان را باز كـرد و با گفتن �ك «با اجازه.» آن را از

توى �قه1 او ب�رون كش�د و پ�ش رو�ش گرفت و گفت:
«بب�ن�د، ا�نطور ن�ست؟»

مــا همــه دل دل مىكــرد�م و نگران واكـنش ســروان بود�م. ولى ســروان، ضــمن ا�نكــه
فهـم�ـده بود منفردزاده او را گـرفتـه است؛ ولى نمىخواست بـهروى خودش ب�اورد كـه �ك
زندانى بهخـودش جرأت داده كه بها�ن شـكل با او شوخى كند، لبـخندى از سر اجـبار زد و

كراواتش را كه اسفند بهسوى او دراز كرده بود گرفت و زود رفت.
مــا همگى تـرسـ�ــده بود�م. ولـى منفــردزاده عــ�ن خــ�ـالـش نبــود. البــتـه او آدم شــجــاع و
زرنگى بود؛ ولى ا�ن نوع شجاعتها كمتر روى ما تاث�ر مىگذاشت. نه فقط بهخاطر آنكه
داراى چنان روح�ـهاى نبود�م؛ بلكه، ب�ـشتر از آن رو كـه سطح چن�ن كارهائى در مـحدوده1
تمــسـخــر آدمها خــالصـه مـىشـد و از ســوى د�گر، بهدل�ـل آنكـه با�د �ـك عـمــر در زندان
مىمــــاند�م، طـبـــعـــاً ا�ـن نوع حـــركـــات در تـداوم خـــود مـــا را بـا خطرهـاى بســـ�ــــارى روبرو

مىساخت.
سـروان روحى آدم خـامى بود. فـردا�ش با لبـاس باال و پـائ�نتنه �كسـره1 پُ&دارى آمـد
جلوى سلول مــا كـه نمـا�ش بـدهد. گـفت كـه همــان دم با دوست دخـتـرش از پ�ــست اسكىِ
شمشك آمده است. دوست دخترش هم براى اسفند سالم رسانده بود. معلوم بود براى او
چُسى آمــده است كــه آدمهـاى مــعـروفـى در زندانش هســتند. و مــا كــه فـكر مىكــرد�م او
مــاجــراى كـراوات باز كــردنش تـوسط منفــردزاده را فــهـمــ�ــده و بالخــره زهرش را خــواهد

≤≤¥
ر�خت؛ د�د�م كه نه، طرف حسابى پرت است.
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„«ËUÝ ·u�� t¾Þuð
امـا رازى را كـه منفـردزاده براى اول�ن بار براى مـا گـشـود، همـان توطئـه1 مـخـوفى بود كـه

ساواك در مورد منوچهر مقدم سل�مى و خسرو گلسرخى بهاجرا در آورد.
منفـردزاده در همـان روز اول ورودم بهآن سلول، در جـواب سـئـوال من كـه مىخـواسـتم

از نوع روابطش با شكوه فرهنگ و علت دستگ�ر�ش آشنا شوم توض�ح مفصلى داد.
مــــاجــــرا ا�ن بـود كـــه دو ســــال پـ�ش از آن، �عـنى در ســــال ١٣٥٠، شكـوه مــــ�ــــرزادگى
(فــرهنگ)، بهاتـفـاق خــســرو گلـسـرخـى و عـاطـفــه1 گـرگــ�ن و �ـكى دو نفــر د�گر بهفـكر ا�ن
مىافتـند كه شاه را ترور كنـند. شكوه و عاطفـه و خسرو هر سـه در ك�ـهان كار مـىكردند و
نو�ـسنده و شـــاعــر و روزنامـــهنو�ـس بودند. بهخـــصـــوص شكوه، در روابط شـــخــصـىاش با
سرهنگى بهنـام هما�ون كه خلبـان شاه بود، از رفت و آمدهـاى شاه بها�نطرف و آنطرف
آگاه مىشود و براى مـثال مىفهمد كه او در روزهاى مـع�نى، از �ك مس�ر مـشخص بهكاخ
مرمـر مىرود و �ا در زمان تعط�ـالت تابستـانى در نوشهر، از جـاده و مسـ�ر مشـخصى عـبور
مىكند و �ـا در مـحل اقــامت د�گرى مــانند كـاخ فــرحآباد و قـصــر فـ�ــروزه ن�ـز رفـت و آمـد

دارد.
ا�ن مـجمـوعه اطالعـات سبب مىشـود كـه آنها بهفكر انجام اقـداماتـى عل�ه شـاه ب�فـتند.
البـته طرحهائى مـثل كنتـرل رفت و آمد شـاه بهكاخهاى شـهرىاش در تهـران، چون داراى
زمــانهاى نامــشـخص بـوده چندان مــورد توجـه قــرار نمىگــ�ــرد. و طرح نوشــهـر هـم عـمــالً
بهدل�ل آنكـه حضـور شاه در آنجـا منوط بهفصل مـع�نى از سـال �عنى تابستـان بوده است
چندان نمىتـواند در دسـتـور قـرارگـ�ـرد. ولى اقـامت شـاه در قـصــر فـ�ـروزه و كـاخ فـرحآباد
توجـه آنها را جلب مىكند. و در حاشـ�ه1 آن، عـمل�ات شناسـائى انجام مـىگ�ـرد. و ساواك
هم بهخـصـوص روى طـرح فـرحآباد و قـصـر فـ�ـروزه تاكـ�ـد كـرده بـود و مىخـواست طورى
وانمود كند كه طرح ترور شاه، عالوه بر مناطق ذكر شده در باال، طرحى عملى بوده كه اگر

≤≤μ
هوش�ارى سـاواك نبود، مىتوانست بهمرحله1 عمل در آ�د و شـاه را نابود سازد. ولى هم�ن
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طرح هم بهدلـ�ل نامـشــخص بودن زمــان حـضــور شــاه در قـصــر فـ�ــروزه و فـرح آباد، اصــوالً

نمىتوانسته است بهسرانجامى برسد.
من وقـتى از ا�ن طرح اطالع �افـتم، بـىدرنگ در�افـتم كـه طرحى غـ�ـرعـملى بوده است.
ز�را كامالً بهمـوضوع رفت و آمدهاى شاه بهقـصر ف�روزه و كاخ فـرح آباد آشنائى داشتم و
حـتى زمانى بها�ن فكر افـتـاده بودم كه شـا�د بتـوان از ا�ن طر�ق شاه را ترور كـرد. پدر من
اهل قــصـر فــ�ــروزه و فـرحآبـاد كـه در قــد�م دهى در نزد�ـكى تهــران بهحـســاب مىآمــد و
اكنون سالها ست كـه جزو شهر تهـران است بود. چند تن از عموهاى من ن�ـز از كارمندان
كـاخ فرحآبـاد بودند و در باغدارى و سـررشـتـهدارى آنجا كـار مىكـردند و من از بچـهگى
بها�ن محـ�ط رفت و آمد داشتم و تمام مـح�ط آنجا را ز�ر پا گذاشـته و روزهائى را در باغ
و مــحــوطـه1 كــاخ فــرحآباد بهبازى پـرداخــتــه بودم. افــزون بـر ا�ن، شــوهر خــواهرم نـ�ــز كــه
سواركار و مسـئول اصطبل شاهنشاهى در كاخ فرحآباد بود و كلـ�د كاخهاى شاه را در ا�ن
منـطقـــه در دست داشت چنـد�ن بار درِ ا�ـن كــاخهـا را بهروى من گـــشـــوده و بدون آنكـــه
بداند، ا�ن امكان را برا�م فـراهم كرده بود كـه بهتنهائى مـدتى را در آنها بگردم و افكارم
را در مـورد طرحهاى مــمكن ترور شـاه در سـر بپـرورانـم. شـاه عـمـالً با قـصــر فـ�ـروزه كـارى
نداشت و اگـــر مىخــواست بـهشكار برود عـــمــدتا در فــرحآبـاد اقــامت مىكـــرد. فــرح آباد،
داراى دو كـاخ بود، �كى عـمـارت قـد�م كـه عـمـارت كـاله فـرنگـى نام داشت و بسـ�ـار ز�بـا و
�ك چهـار راه بزرگد�دنى بود. و جلوى آن �ـك جاده1 پـر درخت، پس از طى مـسـافـتى به
خـتم مىشد كـه در وسط آن �ك حوض سـنگى دا�ره شكل بهقطر نزد�ك بهپنجـاه متـر، با
فـوارهها و آبنـمـاى ز�بـا قـرار داشـت. خـود سـاخـتــمـان دو طبـقـه1 كــاخ هم كـه سـفــ�ـد بود و
نردههائى از سـنگ مـرمــر ا�وانهاى طبــقـه1 بـاال�ش را تزئ�ن مىكــرد در انتــهـاى ا�ن جــاده
مىدرخشـ�د. در درون سالن ورودى كـاخ هم كه تا سق& گنبـدىاش نما�ان بود، اتاقهاى
مـتـعددى وجـود داشت و �ك پلكان گـرد سـفـ�د، در كـنارههاى د�وار، طبـقه1 اول را بهطبـقـه1

دوم وصل مىكرد.

≤≤∂
كـاخ دوم هـم در منطقــه د�گرى از باغ فـرحآبـاد قـرارداشت كــه مـدرن بود و امــارتى دو
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طبقـه و چهار گـوش از مرمـر خاكـستـرى داشت و بس�ـار دلگ�ر بهنـظر مىرس�ـد. ولى شاه،
زمـانى كه براى شكار مـىآمد، دوست داشت شب را در ا�ن كـاخ بگذراند. ا�ن كـاخ از نظر
امن�ـتـى بهانواع بوقهاى اخطار مــجـهـز بود و بههنـگام حـضـور شـاه، هـم دور كـاخ و هم دور

تمام محوطه سربازان بههمراه سگهاى درنده كش�ك مىدادند.
در سـال ١٣٤٨ موقـع�ـتى پ�ش آمـد كه مـن بههمراه برادرم حسـ�ن سـماكـار چندروزى
را در محوطه1 سـواركارى فرح آباد بهف�لمبردارى پرداختـ�م و در آن چند روز فرصت پ�دا
كــردم كــه امـكان عــملـى �ا غــ�ــرعــمـلى بودن طرح ترور شـــاه را در آن مــحل بررسـى كنم.
برادرم �ـك فـــ�ـلم داســــتـــانـى در باره1 �ك پـســـربـچـــه1 كــــه در خـــ�ــــال خــــود ســـوار بـر اسب
آرزوها�ـش مىشـــود مىســـاخت و شـــوهر خـــواهرم نـ�ــز هـمـــه1 امكانات ســـواركـــارى كـــاخ
فـرحآباد را براى ا�ن فـ�لمبردارى در اخـتـ�ـار مـا گـذاشـتـه بود. البـتـه من بهعنوان دسـتـ�ـارم
برادرم در ا�ن ف�لم، بهجـاى كمك بهاو ب�شـتر در فكر ا�ن بودم كـه مرتب بهدور و بر بروم
و همـهجا سـرك بكشم و در پوششهاى طب�ـعى، از زمانهاى اقـامت شـاه در آنجا سـئوال
كنم. حاصل جـستـجوهاى من ا�ن بود كه اوالً شـاه در مواردى غـ�رمشـخص و از قبل تعـ��ن
نشـده بهآنجا مىآمـد و افزون بر ا�ن، نگهـبـانى از او در آنجا، بهعـهده1 گـارد شاهنشـاهى
بود كه حـتى شوهرخواهرم ن�ز از جـزئ�ات آن خبر نداشت. بههمـ�ن دل�ل، من اجراى �ك
طرح ترور را در آنجـا كـامـالً غـ�ـرعـملى مىد�دم. مـضـافـاً بها�نكـه گـروه گلسـرخى هرگـز
�ك صدم امكانات مرا هم براى نزد�ك شدن بها�ن محـوطه و شناسائى موضوع نداشتند و
تنهـا در محوطه1 دوشـانتپه و رو�روى پادگـان فرحآباد كـه در انتهـاى خ�ابان ن�ـروى هوائى

�ك شناسائى ابتدائى و بىثمر از آن محوطه كرده بودند.قرار داشت اقدام به
وقتى كه چن�ن طرحهـائى بهسرانجام نمىرسد، گروه گلسـرخى بهفكر كارهاى د�گرى
مىافــتــد، آنها، �عنى گلـسـرخى و مــقــدم سل�ــمى و عــاطفــه1 گـرگــ�ن، بدون حــضــور شكوه
مـ�رزادگى، اقـدام بهتشك�ل �ك گـروه مطالعـاتى مـاركسـ�ـستى مىكننـد و در همان ابتـداى
كار، �عنى در بهـار سال ١٣٥٢، خسـرو گلسرخى و منوچهـر مقدم سل�ـمى و عاطفه گـرگ�ن

≤≤∑
دستگ�ر مىشوند.
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منوچهر، نقاش و مـجسمه ساز بود و تنها فـرد با سابقه1 س�اسى گروه گلسـرخى محسوب
مىشـد. او در جر�ان پرونده1 ت�ـراندازىِ شمسآبادى بهشـاه در سال ١٣٤٤ و در ارتبـاط با
پرو�ز ن�كخـواه بهسـه سـال زندان مـحكوم شـده بود و ساواك در مـوقع دسـتگ�ـرى تازه1 او
بههـمراه گلســـرخـى، از او �ك اسلحــــه1 برنجى دسـتســـاز گـــرفـــتـــه بود كـــه مـىشـــد با آن
ت�ـرانـدازى كـرد؛ ولى عـمــالً بُرد مـؤثر ز�اد نداشت.  مـنوچهـر، بهخــاطر سـاخـتن ا�ن اسـلحـه
بهشكل وحـشتنـاكى مورد شكنجـه قـرار گرفـتـه بود. در واقع گروه مطالعـاتى گلسـرخى، دو
ماه پ�ش از آنكه حـتى من و رضا عالمهزاده طرح گـروگان گ�رى را بر�ز�م دسـتگ�ر شده
بود و در زندان بهسـرمىبرد و نمىتوانست روحش هـم از ماجـراى طرح مـا خبـردار باشـد.
امـا وقــتى شكوه فـرهنـگ در جـر�ان پرونده1 مــا دسـتگ�ـر مـىشـود، خـود را كـامــالً مىبازد و
بدون آنكــه ن�ـازى باشــد و سـاواك توانســتـه باشــد بهمـوضــوع همكارى او با گلســرخى در
دوسـال پ�ش از آن پىببـرد، تمـام ماجـراهاى سـ�ـاسى سـراسر عـمـرش را تعـر�& مىكند و
بها�ن تر�ـب سـاواك با مــوضــوع ترور شـاه ن�ــز آشنا مـىشـود و مىكــوشــد ا�ن طرح را هم
هرطور شده جزو طرحهاى گروه ما بگنجـاند و تا آنجا كه مىتواند موضوع را بزرك و پر

اهم�ت جلوه بدهد.
به ا�ن ترت�ب مجموعه1 دوازده نفرى كـه در ا�ن پرونده بهنام �ك گروه گردآمدند، جدا
از همـه1 كــسـانى كـه در حــاشـ�ـه1 ا�ن پرونـده دسـتگ�ـر شــدند و برخى از آنها مـانـند �وس&
آل�ـــارى حـــتـى به١١ ســـال زندان مــــحكوم گـــرد�دنـد، در واقع جـــزو �ك گــــروه بهشـــمـــار

نمىآمدند و در عمل از چهار دسته و ت�م تشك�ل مىشدند.
�كى ت�م من و عـالمـه زاده و بطحائى. �كى تـ�م كرامت دانشـ�ـان، ط�فـور بطحـائى و ام�ـر
فـــتــانت و �ـوس&آل�ـــارى. �كى ت�ـم شكوه مـــ�ــرزادگى، ابـراه�م فـــرهنگ، مـــر�م اتحـــاد�ه،
مــرتضى ســ�ــاه پوش، و اســمــاعــ�ل جــمـشــ�ــدى و ط�ــفــور بطحــائى، و �ـكى هم ت�م خــســرو
گلسـرخى، منوچهر مـقدم سل�ـمى و شكوه مـ�رزادگى. و سـاواك بهانواع توطئه و حـ�لهها از
مـدتهـا قـبل در فكر دســتگ�ـرى و هدا�ـت هركـدام از ا�ن آدمها بهدامهـاى مـعـ�ــ�ن بود و

≤≤∏
آخـر سـر ن�ـز گـروه گلسـرخى را با توطئـهاى پل�ـد بهگـروه مـا چسـبـاند و تنهـا بهخـاطر دفـاع
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خسرو گلسرخى در دادگاه او را كُشت و براى خود نفرتى ابدى خر�د.

درواقع سـاواك مىدانست كـه بهخـاطر خـفـقـان مـوجـود در جـامـعـه و سلطه1 جَـو بهشـدت
پل�ساش، انسـانهاى بس�ـارى، از جمله جـوانان حـساس ا�ن مـملكت در مخـالفت با اَعمـال
فـاشسـ�تى او چارهاى جـز انجام عـمل�ات مـخفـى و خرابكـارانه نخواهند داشت، و بههمـ�ن
منظور خـود مىكــوشـ�ـد كـه با ا�جـاد توطئـه و انواع دسـائس و حـ�ـلهها و اقـدامـات مـحـرك،
بس�ارى از آنـان را بهورطههاى مع��نى بكشـد تا بتواند دستگ�ر و زندانى و اعـدامشان كند
و براى توجــ�ــه اســتـبــداد مــوجــود از هرگــونه بزرگنمــائى و دروغپردازى در رابطـه با ا�ن
مبـارزات خوددارى نمىكـرد تا بتواند حكومـتش را از هر نوع مخـالفت، و هر انتقـاد ساده و

ابتدائى ن�ز در امان دارد.

‰Ë« ÁUÖœ«œ Ït}ŽU	œ s²ýu½
�ك شب بعد از شام آمدند و مرا بهاتاق بازجوئى بردند. كسى در اتاق نبود و من مدتى
بهتنهـائى آنجـا نشـسـتم. در ا�ن مـدت بهتجـربه در�افـتـه بودم كـه چن�ن انتظارهائى حـتـمـاً
�ك مـوضوع تازه1 و غـافلگ�ـركننده در پى دارد. ز�را كـسى كه بـهتنهائى در اتاق بازجـوئى
مىنشــ�ـند، خــود بهخــود ذهنش روى علـت بودنش در آن اتاق، �عـنى بازجــوئىاى كــه در
پ�ش دارد مـتـمـركـز مىشـود و در اثر نگرانـى، روح�ـهاى پـ�ـدا مىكند كـه نتـواند در مـقـابل

آنچه پ�ش مىآ�د مقاومت چندانى نشان بدهد.
بالخـره بعـد از ن�م ساعـت، داودى، همان بازجـوئى كـه ه�كل درشت و رفـتـارى احمـقـانه
داشت، با حـركـتهاى جـاهل منشـانهاى بـهدرون اتاق آمـد و �ك ورقـه1 سـفـ�ــد را روى مـ�ـز

كوب�د و گفت:
«مثل بچه1 آدم دفاع�ه1 دادگاهت را در ا�ن ورقه مىنو�سى.»

من با اعتراض نگاهش كردم و گفتم:

≤≤π
«چرا با من ا�نطورى حرف مىزن�د؟»
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تا ا�ن حرف را شن�د هجوم آورد توى س�نهام و گفت:

«فهم�دى چى گفتم؟ دفاع�هات را مىنو�سى تا من برگردم.»
بعـد مثل كـسى كه كـار داشتـه باشد بهسـرعت از اتاق ب�رون رفت. من مـدتى در سكوت
با اعصـابى متـشنج خودكـار را بر كاغذ فـشردم و بهاو فكر كـردم و خودم را خـوردم كه چرا
جـــواب توه�ـنش را ندادهام بههـمــ�ـن خــاطـر نمىتـوانســـتم چ�ـــزى بنو�ـسم. ولى، عـــاقـــبت

بهخودم آمدم و شروع بهنوشتن كردم. نوشتم:
«من در مـحـ�طى كـه توأم با فـقـر و مـحـرومـ�تهـاى بسـ�ـار بوده پرورش �افـتـه و زندگى
كردهام. بهطورىكه هم�شه از نداشتن رنج برده و خاطرههاى تلخى از آن دارم. بنابرا�ن،
ناراحتى گروهى از مردم وطنم را كه ناشى از همان فـقر و محروم�تها بود حس مىكردم
و بهشــدت تحت تاث�ـر وضـع آنان قـرار مىگــرفـتم و دگــرگـون و ناراحت مىشــدم. بهو�ژه
ناروائىهاى همه جـانبه1 مـوجود سبب ناراحـت�م مىشد و مـرا دگرگون مـىكرد. بنابرا�ن، از
همان ابتداى درك مـسائل اجتماعى، در فكر خـدمت بهمردم و هموار ساخـتن راه پ�شرفت

آنها بودم.
طبعاً اگر در مملكت من امكان آزادى ب�ان وجود داشت و مردم مىتوانستند با انتقاد از
نارسائىها امكان رفع آنها را فراهم آورند، من هرگز در پى انتخاب راههاى تند و خشن
برنمىآمدم. ولى بسته بودن راهها در جامعه1 ما و انـبوه مسائل ناخوشا�ندى كه در مملكت
ما مىگذرد، مـرا بر آن داشت تا بهمخالفت با ن�ـروئى بپردازم كه سبب بس�ـارى بدبختىها
در ا�ن كــشـور اسـت.  طبـعــاً، بســ�ـارى از جــوانان مــملكت مــا هم مــانند من فكر مـىكنند و
خـواهان دن�ائى بهـترند. ولى آنها همگـى در زندانهاى س�ـاسى بهسر مىبرند و از همـ�ن
رو، در دفـاع از ا�ن زندان�ـان، بر آن شـدم تا اقـدامى كنم كـه حـداقل بتـواند بخـشى از آنها

را از زندان نجات دهد. من ا�ن را وظ�فه1 خود دانستم.»
وقتى جـملهام را تمام كـردم و روى نقطه1 پا�انى دفـاع�هام با نوك خـودكار حـسابى فـشار
وارد آوردم، �ك بار چ�ـزى را كه نوشـته بودم خـواندم و با نگرانى منتظر نشسـتم تا داودى

≤≥∞
برگردد.
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امــا بازگـشت او بـهدرازا كـشــ�ـد و در آن مــدت من مـرتـب بها�ن فكر مىكــردم كـه اگــر
ب�ـا�د و ببـ�ند چـه نوشـتـهام مسـلمـاً شـروع بهزدن من خـواهد كـرد. و همـ�ن مـوضـوع داشت
اعـصــاب مـرا از درون مىســائ�ـد. مــتـاســفـانه تجــربه نداشـتـم تا مـثل گلســرخى و دانشــ�ـان،
دفـاع�ـهاى ننو�سم و بهبازجوها�م امكـان ندهم كه انواع فـشارها را بهمن ب�ـاورند و عاقـبت
هم مـرا بشكنند. البـتـه ط�فـور ن�ـز علىرغم ا�نكـه توسط عـضـدى مورد تهـد�د قـرارگـرفتـه
بود، ولـى بهراهنمـــائى قـــبلى كـــرامت از نوشـــتن دفــاعـــ�ــه خـــوددارى كــرده بـود و در واقع
دفـاعـ�ـهاش را در روز دادگـاه، درست مــوقع نهـار و قـبل از آغـاز نوبت دفـاعــ�ـهها بههمراه
خــسـرو و كــرامت نوشت. من هم اگــر مىدانســتم كـه مىتـوان با ننوشــتن دفـاعــ�ـه از قــبل،
ساواك را در دادگـاه غافلگـ�ر كـرد و در مقـابل عمل انـجام شده قـرار داد، حتـماً بهبهـانهاى

از نوشتن خوددارى مىكردم. ولى من ا�ن موضوع را تازه بعد از دادگاه متوجه شدم.
وقتى داودى آمد و نوشـته1 مرا مانند برگه بىارزشى از برابرم قاپ�ـد و آنرا سر�ع خواند،

ورقه را محكم توى صورتم كوب�د و گفت:
«ا�ن مزخـرفات چ�ست كه نوشـتهاى؟ با شماها نمىشـود مثل آدم رفتار كـرد. من وقتى
بر مىگردم نمىخواهم دوباره ا�ن چ�ـزها را بب�نم. �ك ورقه1 د�گر از كشوى مـ�زى كه در

آن نزد�كى بود برداشت و جلوى من گذاشت و گفت:
«دوباره مىنو�سى.»

و دوباره از اتاق ب�رون رفت.
من مـدتى در سـكوت بهورقـه1 برابرم نگاه كــردم. نه مىتوانسـتم دوبـاره آن را بخـوانم و
نه دست بهآن بـزنم. تمـام مــدت همــانطور نشـســتم و انتظـار برگـشت داودى را كــشـ�ــدم.
عاقـبت در باز شـد و �ك استـوار بهدرون آمد و ورقـه را بهتندى از جلو�م برداشت و بهمن
چشمبند زد و تمـام راه تا سلول مرا بـهدو�دن و افتـادن و برخاسـتن بهدنبال خـود واداشت.
در سلول كــه چـشمبندم را برداشت، د�ـدم دوباره در سلولهاى ســبــز رد�& بـاال هســتم و

كسى د�گر از بچهها آنجا ن�ست.

≤≥±
با روحـ�هاى ب�مزده، ز�ر پتـوى كثـ�& سلول خـز�دم و تا ن�مـههاى شب هر كارى كـردم
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خوابم نبـرد. اصالً نمىدانستم كـه بهخاطر نوشتن آن دفـاع�ه چه روشى در مـقابل من پ�ش
خواهند گرفت و چه كتكهائى در انتظارم خواهد بود. عاقبت از شدت خستگى و سوزش

چشمها بهحالت ب�هوش بهخواب رفتم.
با ا�نحـال، صبح كـه برخـاستم روحـ�هام بـد نبود. دوباره بهفكر ورقـه1 دفـاع�ـهام افتـادم و
لبــخند مــال�مـى بر لبــانم نشــست. احــســاس كــردم شب گــذشــتــه �ك بحــران را پشت ســر
گـذاشـتــهام و پ�ـروز از آب در آمـدهام. تا نـزد�ك غـروب كـسى بهســراغم ن�ـامـد. ولـى بعـد
آمدند و گـفتند كـه برخ�زم. بـلند شدم و برابر استـوارى كه آمـده بود و خ�لى هم اخـمو بود
ا�ســــتـــــادم. او بهمن چـشم بـند زد و مــــرا با خــــود بـرد. ب�ــــرون بـاد ســــردى مىوز�ـد. و من
همانطور كـه دست در دست نگهبـان بهدنبال او كـش�ـده مىشدم، اندكى ترس برم داشـته
بود. مـرا ســوار �كى از همـان مــ�نىبوسها كــردند ولى اجـازه ندادند چشـمبندم را بردارم.
فقـط از حركت مـاش�ن و صـدائى كه در فـضاى بسـته1 آن مىپ�ـچ�ـد در�افتم كـه در نوعى از
همـان م�ـنىبوسهاى قبـلى نشسـتـهام و بهسـوى محل نامـعلومى حـركت مىكن�م. عـاقـبت،
بعد از ده بـ�ست دق�ـقه رانندگـى م�نىبوس ا�سـتاد و مـرا بهاتاقى بردند و چشمبندم را باز
كردند. بهاتاق د�گرى رفت�م و من براى اول�ن بار خـانوادهام را؛ پدر، مادر و برادرم حس�ن
و خـواهرانم مــهـرى و مـهـ�ـن را د�دم و شـادمـانه بهســوىشـان رفـتم و آنها را �ـكى بعـد از
د�گرى در آغوش گـرفتم و بوسـ�دم. مادرم و خـواهرانم مرتب قـربان صدقـهام مىرفتند و
برادر و پدرم ساكت ا�سـتاده بودند و سراپاى مـرا برانداز مىكردند. تنها چ�ـزى كه در آن

لحظه انتظارش را نداشتم برخورد و مالقات با آنها بود.
در لحظه1 ورود بهاتاق د�دم كه مـرد تنومندى -كه بعداً فهـم�دم دكتـر عضدى نام دارد-
پشت �ك مـ�ز نشـستـه است. او كت و شلوار ت�ره بهتن داشت و كـراوات زرشكى زده بود
و داودى جلو�ش بـهحـالت خـبـردار ا�ـسـتـاده بود. همــان اول كـه اسـتــوار مـرا بهدرون آورد
مــحكـم پاها�ش را بههـم كــوب�ــد و ســ�ـخ جلوى او ا�ســتـــاد. امــا او بىاعــتنـا، و بدون آنكــه
�ك صندلىبهاحـتـرام نظامى اسـتـوار تـوجـهى بكند، مـرا برانداز كـرد و سـرى تكان داد و بـه

≤≥≤
خالى در كنار خانوادهام اشاره كرد.
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تمــام مــدتى كــه من بـا خــانوادهام روبوسى مىكــردم، داودى مــجــبــور بود طـورى جلوى

عضدى س�خ و بىصدا با�ستد كه انگار اصالً وجود ندارد.
تا ا�نكه عضدى متوجه1 او شد و گفت:
«شما اگر مىخواه�د مىتوان�د برو�د.»

داودى س�ختر شد و گفت:
«هر طور شما بفرمائ�د آقاى دكتر عضدى.»

و بىدرنگ پس پَسَكى از در خـارج شد. بعد عـضدى رو بهما كـرد و پس از برانداز من،
رو بهخانوادهام گفت:

«مىب�ن�ـد، آقـازاده مىخواهد خـودش را بهكـشتن بدهد. دفـاعـ�هاى كـه نوشـته اگـر �ك
بچـههم بنو�ـسـد اعـدام مىگـ�ـرد، چه برسـد بها�نها كـه خـودتان مـىدان�ـد مىخـواسـتـهاند

ت�شه بهر�شه1 ا�ن مملكت بزنند.»
من بهپدر و مـادرم كه با حـ�رت بهحـرفهاى عضـدى گوش مىدادند نگر�سـتم و د�دم
خواهرانم و مادرم حالتى دارند كه گوئى مىخـواهند گر�ه كنند. خواهرم مه�ن، برگشت و

با صراحت از من پرس�د:
«خ�لى شكنجهات كردهاند؟»

عضدى با شن�دن ا�ن حرف از جا پر�د و تقر�باً فر�اد زد:
«خـانم ا�ن حرفها چ�ـست كـه مىزن�د؟ اصـالً مثـل ا�نكه شـما نمىدان�ـد كـجا هسـت�ـد!
ا�نجـا سـاواك است و من شـمـا را آوردهام كـه برادرتان را نصـ�ـحت كن�ـد كـه دست از ا�ن
قُــدبازىها بردارد و بـ�ـهــوده جــانش را بهخـطر ن�ندازد. بـاور كن�ــد كــه اگـر بـخـواهـد بها�ن
شكل دفـاع كند، بدون برو و برگـرد اعدام است. مـن فقط خـواسـتم هم�ن را بهشـمـا بگو�م.

هم�ن. حاال شما دار�د از او سئوال مىكن�د كه خ�لى شكنجه شده است؟»
خواهرم كه هم�شه آدم ركى بود گفت:

«ولى شما بب�ن�د كه چطور الغر شده.»

≤≥≥
عضدى گفت:
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«خــانم در زنـدان كــه نان و حلـوا خــ�ــر نمىكـنند. آدم الغــر مـىشــود د�گر. ا�ـشــان اگــر
مىخـواست الغر نشـود با�د از ا�ن كـارها نمىكـرد. شغلش بد بـود؟ حقـوقش كم بود؟ چه
دردى داشت كــه مىخــواست ا�ن مــملكت را بـهآتش بكشــد و بهسَــمـبـل جـامــعــه1 مـا �ـعنى

اعل�حضرت هما�ونى صدمه بزند؟»
خواهرم سـاكت شد و در مـقابل سـخنرانى او چ�زى نگفت. بعـد عضـدى براى لحظاتى از
اتاق ب�ـرون رفت و مــا را تنهـا گـذاشت تا اگـر آنهـا بخـواهند بدون حـضـور او مــرا نصـ�ـحت

كنند محضور اخالقى نداشته باشند.
هم�نكه او رفت، مادرم گفت:

«ترا بهخـــدا خــودت را فــقط بهكـــشــتن نده. من طـاقت داغ د�دن ندارم. هركـــار د�گرى
مىخواهى بكن، ولى خودت را بهكشتن نده.»

خـواهرانم نـ�ـز در حـالىكـه اشـك از د�دگـانشـان فــرومىر�خت بهمن نگاه مـىكـردند و
لب مىجــو�ـدند تا صــدا�شــان ب�ــرون ن�ــا�ـد. پدرم ه�چ حــرفى نـمىزد. پدرم مىكــوشــ�ــد

وانمود كند كه ناراحت ن�ست؛ ولى از نگاههاى ماتش پ�دا بود كه درونش ناآرام است.
برادرم آمد جلو و آهسته گفت:

«من اصـالً نمىخـواهم بگو�م كـه ا�ن كـار را بكـن و �ا آن كـار را نكن. فـقط ببـ�ن آ�ا ا�ن
كــار ارزش آن را دارد كــه آدم برا�ـش كــشــتــه شــود، �ا نـه؟ هركــدام را كــه انتــخـــاب كنى
تصـمـ�م بـا خـودت است و من تو را تائ�ـد مىكـنم. چون ا�ن تو هسـتى كـه در ا�ـن مـخـمـصـه

قراردارى نه من.»
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±≤ g�Ð
‰Ë« ÁUÖœ«œ  U}ŽU	œ

ÁËdÖ ÈUCŽ«  U}ŽU	œ s²�
(توض�ح: انتشار مـتون ا�ن دفاع�هها در روزنامهها، به دال�ل گوناگـون، همراه با سانسور
و �ا تغـ�ـ�ـراتى در كـمـ�ت و كـ�ـفـ�ت آنها بود. به و�ژه دفـاعـ�ـه1 خـسـرو گلسـرخى و كـرامت
دانش�ان بهطور كامـل دچار سانسور شد. ولى با پخش كامل دفاعـ�ه1 دادگاه اول ا�ن دو نفر
�ك هفـته بعـد از انقالب- از تلـو�ز�ون تهران، امكان پ�ـادهدر ٢٩ اسـفند ١٣٥٧ شمـسى -
كـردن متن ا�ن دفـاع�ـهها از روى نوار و�دئو فـراهم آمد. در ضـمن مـتن دفاعـ�ه1 بقـ�ه1 افـراد
در روزنامـههاى مـخـتل&، شـكلهاى مـخـتل& داشت. بنابرا�ن كـوشـش بر آن بود تا مـتـونى

كه نزد�كتر به واقع�تاند انتخاب شوند.)

vzU×DÐ —uH}Þ Ït}ŽU	œ s²�
«از ابراز تا عمل فاصله بس�ار است. ناكامىهاى اجـتماع باعث شد كه من به مرحله1 ابراز
برسم و هرگـز به مـرحله1 عـمل نرسـ�ـدم. و بهخـاطر همـ�ن ابراز است كـه من در ا�ن دادگـاه
حـضــور پ�ـدا كــردهام. من مـعلول نهــادى هسـتم كــه در جـامــعـه1 من بهوجــود آمـده است. و

بهعنوان �ك فرد، جامعه را مسئول خود مىدانم.
اجـتمـاع، عـشق بهمردم را بهمـن آموخت و جـز عـشق بهمردم و مـملكت چ�ـز د�گرى در
ســ�نـه1 من ن�ــسـت و هرگــز نمـىخــواهم گــامى بـر خــالف مــردم و مــمـلكت بردارم و بـا ه�چ
دستگاه و مقـامى دشمنى نداشته و ندارم، و اگـر مرتكب گناهى شدهام اجتـماع مرا ا�نطور

ترب�ت كرده است.»
(ك�هان هوائى، شنبه ٢٩ دى ماه ١٣٥٢، ص١)
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všd�KÖ Ëd�š Ït}ŽU	œ s²�(منتشره در مطبوعات ) 
خسرو گلسرخى متهم رد�& دوم، به عنوان آخر�ن دفاع، پس از خواندن قطعه شعرى
در دفــاع از فلســفـه1 «مــاركـســ�ـسـم، لن�نسم» صــحــبت كـرد و خــود را پ�ــرو مكتب مــاركس
دانست و در جـهت اقـدامــات و اصـالحـات انجـام شـده در ا�ران مطالبى بـ�ـان داشت. رئ�س
دادگاه از مـتهم خـواست تا فقط از خـود دفاع كند و اجـازه ندارد خارج از آن ، چ�ـزى كه به
آخـر�ن دفاع مـتـهم مربوط نـمىشود، سـخن بگو�د. پس از ا�ن تذكـر، مـتهم ال�حـه1 دفـاع�ـه1

خود را جهت الصاق به پرونده تسل�م منشى دادگاه كرد.
(ك�هان هوائى، شنبه ٢٩ دى ماه ١٣٥٢، ص٢)
¿ ¿ ¿

¿ všd�KÖ Ëd�š t}ŽU	œ s²�(دئوى دادكاه� (متن اصلى، پ�اده شده از روى نوار و
«ا�ن سرزم�ن من چه بىدر�غ بود¿¿  

كه سا�ه1 مطبوع خو�ش را
بر شانههاى ذواالكتاف پهن كرد

و باغها م�ان عطش سوخت
و از شانهها طناب گذر كرد

ا�ن سرزم�نِ من چه بىدر�غ بود.
ثقل زم�ن كجاست؟

من در كجاى جهان ا�ستادهام؟
با بارى از فر�ادهاى خفته و خون�ن

اى سرزم�ن من!
من در كجاى جهان ا�ستادهام؟

≤∂≥

انالحـ�ـاة عـقـ�ـدة و الجـهـاد. سـخنم را بـا گـفـتـهاى از مـوال حـسـ�ن، شـهـ�ـد بزرگ خلقهاى
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خـاورمـ�ــانه آغـاز مىكنم. من كــه �ك مـاركـسـ�ــست- لن�ن�ـست هـسـتم براى نخـســتـ�ن بار

عدالت اجتماعى را در مكتب اسالم جستم و آنگاه به سوس�ال�سم رس�دم.
من در ا�ن دادگــاه براى جـانم چانه نـمىزنم، و حـتى براى عــمـرم. من قطرهاى نـاچ�ـز از
عظمت و حــرمــان خلقهاى مــبــارز ا�ران هسـتـم. خلقى كــه مـزدكهـا، مـاز�ارهـا و بابكها،
�عـقـوب لـ�ثها، سـتـارها، عــمـواغلىها، پسـ�ــانها و مـ�ـرزا كـوچكهـا، ارانىها و روزبهها و
وارطانها داشــتــه است. آرى من براى جــانم چانه نمـىزنم؛ چرا كـه فــرزند خلـقى مـبــارز و

دالور هستم.
از اســـالم ســـخنم را آغـــاز كـــردم. اســـالم حـــقــ�ـــقـى در ا�ران، همـــ�ـــشـــه دِِ�ن خـــود را به
جنبـشهاى رهائىبخش ا�ـران پرداخــتــه است. ســ�ـد عــبــدالله بـهـبــهــانىها، شــ�خ مــحــمــد
خـ�ـابانىها نمـودار صـادق ا�ن جنبشها هسـتند. و امـروز ن�ـز اسـالم حقـ�ـقى دِ�ن خـود را به
جنـبشهاى آزادى بـخش ملـى ا�ران ادا مىكـند. هنگـامىكـــه مــــاركس مىگـــو�ـد؛ در �ك
جـامـعـه1 طبـقـاتى ثروت در �ك سـو انبـاشـتـه مىشـود و فـقـر و گـرسنگى و فـالكت در سـوئى
د�گر، در حــالـىكـه مــولـد ثروت طبــقــه1 مــحــروم است، و مــوال على مـىگــو�د؛ قــصــرى برپا
نمىشـود مگر آنكه هزاران نفـر فق�ـر گردند، نزد�كىهاى بـس�ار وجـود دارد. چن�ن است
كه مىتوان در ا�ن تـار�خ از موال على، بهعنوان نخسـت�ن سـوس�ال�ـست جهـان نام برد و ن�ز

از سلمان پارسىها، و اباذر غفارىها.
زندگـى مــوال حـــســـ�ن نمـــودار زندگى اكـنونى مـــا ست كـــه جــان بـر ك& براى خلـقهاى
مـحـروم م�ـهن در ا�ن دادگـاه مـحـاكمـه مىشـو�م. او در اقل�ت بود. و �ـز�د، بارگاه، قـشـون،
حكومت و قـدرت داشت. او ا�ستاد و شـه�ـد شد. هرچند �ز�د گـوشهاى از تار�خ را اشـغال
كـرد؛ ولى آنچه كه در تداوم تار�خ تكرار شـد، راه مـوال حسـ�ن است. بد�نگونه است كـه
در �ك جـامعـه1 ماركـس�ـستى، اسـالم حـق�ـقى به عنوان �ك روبنا قـابل توج�ـه است. و ما ن�ـز

چن�ن اسالمى را، اسالم حس�نى را تائ�د مىكن�م.
اتهـام سـ�ـاسى در ا�ران ن�ـازمند اسناد و مـدارك ن�ـست. خـودِ من نمـونه1 صـادق ا�نگـونه

≤∂¥

متهم س�اسى هستم:
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در فرورد�ن ماه، چنانچه در ك�فرخواست آمده، به اتهام تشك�ل �ك گروه كمون�ستى
كــه حــتى �ك كــتــاب هم نخــوانده است دســتگـ�ـر مـىشـوم، تـحت شكنجــه قــرارمىگــ�ــرم
(ابراهـ�م فــرهـنگ رازى داد مىزند؛ «دروغـــه!») و خــون ادرار مـىكنم. بعـــد مــرا بـه زندان
د�گـرى منتـــقل مـىكنند. آنگـــاه بـعــد از هـفت مـــاه[در پائ�ـــز همـــان ســـال]، دوباره تـحت
بازجـوئى قـرار مىگـ�ـرم كـه؛ توطئـه كـردهام. دو سـال پ�ـش حـرف زدهام و ا�نك، به عنوان

توطئهگر در ا�ن دادگاه محاكمه مىشوم.
اتهـام ســ�ـاسى در ا�ران، ا�ن است. زندانهـاى ا�ران پُر است از جـوانان و نوجــوانهائى
كه به اتهـام اند�ش�دن و فكر كردن و كـتاب خواندن، توق�& و شكنجـه و زندانى مىشوند.
آقـاى رئ�س دادگاه! همـ�ن دادگـاههاى شمـا آنها را مـحكوم به زندان مىكند. آنان وقـتى
كــه به زندان مـىروند و برمىگــردنـد د�گر كــتــاب را كنار مـىگــذارند و مــسلسـل بهدست
مىگـ�ــرند. با�د بهدنـبـال علل اســاسى گـشت. مــعلولها مـا را فــقط وادار به گـال�ه مـىكنند.

چن�ن است كه آنچه ما در اطراف خود مىب�ن�م فقط گال�ه است.
در ا�ران انسـان را بهخـاطرِ داشـتنِ فكر و اند�شـ�ـدن مـحاكـمـه مىكنند. چنانكـه گـفـتم؛
من از خلقم جدا ن�ـستم، ولى نمونه1 صـادق آن هستم. ا�ن نوع برخورد با �ك جـوان، كسى

كه اند�شه مىكند، �ادآور انگ�زاس�ون و تفت�ش عقا�د قرون وسطائى ست.
�ك سـازمان عـر�ض و طو�ل تحت عنوان فـرهنگ و هنر وجـود دارد كه تنهـا �ك بخش
آن فــعــال است، و آن بخش ســانـســور است كــه به نام اداره1 نگـارش خـوانـده مىشــود. هر
كـتـابى قبـل از انتشـار به سـانسـور سـپـرده مىشود؛ در حـالى كـه، در ه�چ كـجـاى دن�ـا چن�ن
رسمى ن�ـست، و بد�نگونه است كـه فرهنگ مـوم�ائـى شده كه برخـاسته از روابـط تول�دى
بورژوا كمپـرادور در ا�ران است، در جامعه مـستقر گـرد�ده است و كتاب و اند�شه1 مـترقى
و پو�ا را بـا ســانســور شــد�دِ خــود خـــفــه مىكند. ولى آ�ـا با تمــام ا�ن اعــمـــالى كــه صــورت
مىگــ�ـــرد، با تمــام خــفــقـــان، مىتوان جلوى انـد�شــه را گــرفت؟ آ�ـا در تار�خ، شــمــا چـن�ن
نمـودارى دار�د؟ خلق قـهـرمـان و�تنام نمـودار صـادق آن است. پ�كار مىكـند و مىجنگد و
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پوزه1 تمدن «ب-پنجاه و دوِ» آمر�كا را به زم�ن مىمالد.
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در ا�ران ما با ترور افـكار و عقا�د روبرو هسـت�م. در ا�ران حـتى به زبان بالنده1 خلقهاى
مـا مـثل خلق بلوچ، ترك و كـرد اجـازه1 انتـشـار به زبان اصلى نـمىدهند. چرا كـه واضح است
آنچه كه با�د به خلقهاى ا�ران تحـم�ل گردد، همانا فـرهنگ سوغاتى امپر�الـ�سم آمر�كا

كه در دستگاه حاكمه ا�ران بستهبندى مىشود مىباشد.
توطئـههاى امـپـر�ال�ـسم هر روز بهگـونهاى ظاهر مـىشود. اگـر شـمـا زمـانى كـه ن�ـروهاى
آزادى بخش الجــزا�ر مــبــارزه مىكـردنـد را در نظر بگ�ــر�د، خلق الـجـزا�ر بـا دشـمن خــود
در رو بود؛ �عنـى سـرباز، افـسـر و گــشـتىهاى فــرانسـوى را مىد�د و مىدانسـت دشـمنرو
ا�ن است. ولى در كـشـورهائـى نظ�ـر ا�ران، دشـمن مـرئى ن�ـست؛ بلكـه فىالمـثل، دشـمن را

مىكنند كه خلق نداند دشمنش ك�ست.در لباس احمدآقاى آژدان فرو
در ا�نجــا، آقــاى دادســتـــان اشــارهاى به رفــرم اصــالحــات ارضى كــردنـد و دهقــانها، و
خـانهاكه؛ مـا مىخـواه�م ب�ـائ�م و بهجـاى دهقـانها، بار د�گر خـانها را بگذار�م. ا�ن �ك
اصل بد�هى و بس�ـار ساده11 تكامل اجتمـاعى ست كه ه�چ نظامى قابل برگـشت ن�ست. �عنى
هنگامىكه بردهدارى تمام مىشود، هنگامى كه فئودال�سم به سرمىرسد، نظام بورژوازى
درمىرســد. اصـالحـات ارضى در ا�ـران كـارى كـه كــرده، راهگـشـائـى براى مـصـرفـى كـردن
جامعه و آب كردن اضـافه بنجل امپر�ال�سم است. در گذشته اگـر دهقان تنها با خان طرف

بود، حاال با چند خان طرف است؛ شركتهاى زراعتى و شركتهاى تعاونى.
امـپـر�الـ�ـسم در جـوامـعى مـثل ا�ـران براى آنكـه جلودار انقـالب تودهاى بشــود، ناگـز�ر
است كه به رفـرمهائى دست بزند. آقاى رئ�س دادگاه، كدام شـرافتمند است كـه در گوشه
و كنار تهران، مثل نظامآباد، مـثل پل امامزاده معصوم، مثل م�ـدان شوش، مثل دروازه غار،
برود و با كسانى كه �ك دستمال ز�ر سر دارند صحبت كند و بپرسد شما از كجا آمدها�د،
چه مىكن�ـد؟ مىگو�ند؛ مـا فـرار كردها�م! از چه؟ از قـرضى كه داشـتـها�م و نمىتوانستـ�م

بپرداز�م!
اصــالحـات ارضـى، درست است كــه قـشــر خــرده مـالـك را به وجـود آورد؛ ولـى در سـ�ــر

≤∂∂

حـركت طبقـاتى، ا�ن مـاندنى ن�ست. خـطر، در دست مالكى كـه با مـاموران دولتى مىسـازد
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نزد�كتر است. ثروتمـندتر است. آرام آرام مـالكهاى د�گر را مىخـورد؛ در نتـ�ـجـه، مـا
نمىتوان�ـم بگوئ�م كـه فـئـودال�ـسم از ب�ن رفـتـه. درسـت است، شـ�ـوه1 تول�ـد دگـرگـون شـده
مــقـدارى؛ ولى از بـ�ن نرفــتـه. مگـر همـان فــئــودالها ن�ــسـتـند كـه االن دارنـد بر مـا حـكومت
مىكنند؟ بورژواكـمـپـرادور شركتهـاى سهـامى زراعى، و شـركتهاى تعـاونى كـه ب�شتر

بهخاطر مكان�زه كردن ا�ران بهكار گرفته شده تا كدخدا؟
(در ا�نجـــا �ادداشــتى به رئـ�س دادگــاه داده مى شـــود و رئ�س دادگــاه بعـــد از خــواندن

�ادداشت مىگو�د): «از شما خواهش مىكنم از خودتان دفاع كن�د.»
خسرو گلسرخى: «من دارم از خلقم دفاع مىكنم.»

رئ�س دادگـاه: «شـما بـه عنوان آخر�ـن دفاع از خـودتون دفـاع بكن�ـد و چ�ـزى هم از من
نپـرس�ـد. به عنوان آخر�ن دفـاع اخطار شد كـه مطالبى، آن چه كـه به نفع خودتان مىدان�ـد

در مورد اتهام بفرمائ�د.»
گلسـرخى: «من به نـفع خـودم ه�ـچى ندارم بگو�م. من فـقط به نفـع خلقم حـرف مىزنم.

اگر ا�ن آزادى وجود ندارد كه من حرف بزنم مىتونم بنش�نم.»
رئ�س دادگــاه: «هـمــانقــدر آزادى دار�د كــه از خــودتان بهعـنوان آخــر�ن دفــاع، دفــاع

كن�د.»
گلسرخى: «من مىنش�نم. مىنش�نم. من صحبت نمىكنم...»

رئ�س دادگاه: «بفرمائ�د!»

(پ�ــــاده شــــده از روى نوار و�دئـوى دادگـــاه اول نـظامـى كـــه در تـار�خ ٢٩ بهــــمن مــــاه¿ 
�ك هفته بعد از انقالب- از كانال ٢ تلو�ز�ون تهران پخش شد.) -١٣٥٧

 بخشى از شـعر «اى سرزمـ�ن من» (از مجموعـه1 «سرودهاى خفـته، خسـرو گلسرخى،¿ ¿
انتشارات نگاه، كاوه گوهر�ن، تهران»)

¿ ¿ ¿
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vL}KÝ ÂbI� dNÇuM� t}ŽU	œ s²�
«من اكنون در مـحضـر دادگاه و در مـقابل مـردان قـانون خجلتزده و شـرمسارم. با همـه1
قلب اعـتراف مىكنم كـه در وجود و اند�شه1 مـن اهر�من تبهكـارى النه كرده بود كـه هرگز
از مــغــز �ك انســان ســالم انتظار نـمىرود. ا�ن اند�شــه، مــرا نســبت به سنـن ملى و مــ�ــهنى

بدب�ن و بد كنشت كرده بود.
من كــه در ز�ر ضــربات كــشنده1 بدب�ـنى و فـقــر خــرد شــده بودم، هرگــز باور نمىكــردم
مردانى هم در ا�ن سـرزم�ن وجود دارند كه مىخـواهند دست اشخاص منحـرف را بگ�رند
و كـمكشـان كنند و د�دهگـانشـان را به واقعـ�ـات زمـانه1 خـود توجـه دهند. اند�شـه1 بدب�نى
چنان در جـان من ر�شه دوانـده بود كه همـه چ�ز را بـد مىدانستم. بىتوجـهى و سـتمى كـه
در زندگىام چ�ـره شـده بـود، همـه1 مـسـئـول�ن مـملـكتى را سـتمكـار مىپنداشـتـم. ا�ن چن�ن
افكارى وبـال شـرافـت انســان�م گــرد�ده بود و زمــ�نـههاى گــرانبهــاى مــ�ـهـنم را لگدكــوب
مىكــرد. من خـود مـعــتـرف به چنـ�ن خـ�ـانـت فكرى هسـتم. خــ�ـانتى عـظ�م و نابخـشــودنى.
خـ�ـانت نـسـبت به حـ�ـات گـرانبـهـاتر�ن و عـز�زتر�ن وجــود ا�ن سـرزمـ�ن كـهنســال؛ تنهـا
وجـودى كه مـ�راث گـرانما�ه1 گـذشتـه1 پرافتـخار نـ�اكـان تاجدار عظ�مالشأن ا�ن مـرز و بوم
است. چگونه باورتان خواهد شـد كه فردى از افراد ا�ن مملكت، ا�ن آب و خـاك كه، خون

ا�رانى در رگها�ش جارى ست به چن�ن اند�شه1 تبهكارى پرداخته است.
من ا�نگـونه افـرادى را در هر اجـتـمـاعى مـحكوم مىكنم. افـرادى كـه با مـاسك سـ�ـاسى
حــاد، عـدهاى خــام و از همــهجـا بـىخـبــر را به دنبــال خــود مىكـشـند و با خــواندن اشـعــار و
ســرودن نغـــمــههاى دلانگـ�ــز، براى خــود جــائـى در مــسند شــاعـــرى و نو�سنـدگى تدارك
مىب�نـند كـه شـا�د روزى بـه قـهـرمـانـى برسند. ا�نگـونـه افـراد، ه�چگـونـه پا�گاه اجـتــمـاعى
ندارند. سنـد شـخــصــ�ت آنان جــز �ك مـشـت الفـاظ تـوخـالى، پـل�ـدى و رذالـت، پ�ـدا كــردن
شخـص�ت كاذب كه در پس پرده1 مـبارزه1 س�ـاسى پنهان گرد�ده است چ�ـز د�گرى ن�ست.

≤∂∏

مـردان ب�ـمـارى كـه مىخــواهند عـقـدههاى عـقبمـاندگى و بىشــخـصـ�ـتى خـود را با داروى
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مبارزه و ترور س�اسى الت�ام بخشند و چهره1 واقعى خود را پنهان دارند.

اكنون [كـه] در بـرابر ا�ن خـانه1 عـدل و عــدالت، در مـقـابل مــردان قـانون كـه به قــضـاوت
نشــسـتــهاند قــرار دارم، نمىتوانـم از شـرم ســرم را باال نگه دارم و به تـمـثــال مــبـارك زعــ�م
عـالـىقـدرى كـه همــه1 وجـود گــرانقـدرشـان را بـه خـاطر ســربلندى ا�ن ســرزمـ�نِ افـســانه و
افـتخـار، و بهثمر رسـاندن انقالب سـف�ـد وق& نمـودهاند بنگرم. به تمثـال مبـارك رهبرى كـه
در طول ا�ن سـالهاى پر تالش و گرانجـان مـوى س�ـاهشان به سـپـ�دى گـرائ�ده است. اگـر
امروز مـشتى خ�ـانتكار با افكار عل�ل و بىمـا�ه1 خود و بهخاطـر سرخوردگىهاى شـخصى،

سوء ن�تى در سر داشتند ا�ن عدم شناخت مردم است.
از ر�است دادگـاه اسـتـدعـا دارم، مرا بهخـاطرِ داشـتن چنـ�ن اند�شـه1 اهر�منانهاى به اشـد
مــجــازات مـحـكوم نمــا�ند. من خــود كــ�ــفــر اند�شــهام را دادرسى نمــودهام. من در دادگــاه
پروردگار و در پ�شگاه پدر مهربان و تاجدارم شرمنده و خجلم و از درگاه شاهانهاش كه

تنها ملجاء فرزندان ناخل& م�هن است مىخواهم كه قلباً مرا ببخشا�ند.»
(ك�هان هوائى، شنبه ٢٩ دى ماه ١٣٥٢، ص٢)
¿ ¿ ¿

  ÊU}A½«œ X�«d� Ït}ŽU	œ s²�(منتشره در مطبوعات)
كـــرامـت دانشـــ�ـــان مــــتـــهم رد�ـ& چهـــار نـ�ـــز در دفـــاع از خـــود اظـهـــار داشت، مـن �ك
مـاركــسـ�ـست- لن�ـن�ـست هسـتـم و براى شناخت اجـتــمـاع از ا�ن نظرات پ�ــروى مىكنم. و
مـاحَـصَل نظرات مـاركـسـ�ـسم و لن�ن�ـسـم را براى دادگـاه تشـر�ح كـرد. در ا�ن مـوقع رئ�س
دادگاه خطاب به مـتهم گـفت: با توجه به مـاده ١٩٤ فقط در دفاع از خـود صحـبت كن�د و از
تبل�غ افكار و عقـا�د خود خوددارى كن�ـد. متهم ن�ز ال�حـه1 دفاع�ـه1 خود را كه متـضمن افكار

و عقا�د او بود جهت الصاق به پرونده، به منشى دادگاه تسل�م كرد.
(ك�هان هوائى، شنبه ٢٩ دى ماه ١٣٥٢، ص٢)

≤∂π
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 ¿ ÊU}A½«œ X�«d� t}ŽU	œ(متن اصلى) 
«به نام خلق محروم ا�ران.

بهدلـ�ل آنكــه نـوعى حكـومت نظامـىِ مــخـــفى در وطـن مــا جـــر�ان دارد، بههـمــان دلـ�ل
دادگاههاى نظامى ن�ز صالح�ت خود را خود به خود تائ�د مىكنند.»

دادسـتان- «آقـاى رئ�س دادگـاه، استـدعا مـىكنم در اجراى مـاده ١٢٩٤ به مـتهم تذكـر
داده شه، همـانطور كه مقرر فـرمودند در مورد مـتهم د�گر، كه در حدود دفـاع از خودش،
و رد اتهـام و در مورد هر مطلبى كـه مىخواد عل�ـه مطالبى كه من بهطـور مستنـد در دادگاه

اظهار كردم، عرض بكنه و مبادرت به تبل�غ كه خودش �ك جرم مستقله نكنه.»
كرامت- «من داشتم راجع به همون چ�زى كه...»

رئ�س دادگــاه- «بفــرمــائ�ــد، خــواهش مـىكنم. مــاده ١٢٩٤ به مــتــهم ابالغ شــده ، و در
شروعِ دفاع از خود مطالبى ب�ان بكنه و منتظر بق�ه1 دفاع هستم.»

كرامت- منتظر باش�د.
رئ�س دادگاه- بفرمائ�د.

كــــرامت- مــــ�لـ�ــــونها فــــرد در ن�ــــروهـاى نظامـى، بدون ا�ـنكـــه در زمــــ�ـنه1 تولـ�ــــد و �ا
فـعال�تهاى اجـتـماعى نقش داشـتـه باشند، به بازى ب�ـهودهاى مـشغـولند. بودجـه گزافى كـه
صرف خر�د سالح و نگهدارى ا�ن افراد و بنا به قـدرت نظامى مىشود همچون همان بازى

ب�هوده است.»
رئ�س دادگـــاه- «شــمــا مطالبـى كــه مىفــرمــائ�ــد درسـت با�د در رد�& اتـهــام خــودتون

باشه.»
كـــرامت- «مىرســـ�م به اون مطـلب. من با�ـد از عــقـــ�ــدهم دفـــاع كنم  و مىرسـم به اون

مطلب. ا�نها مقدمه1 اونه؛
ا�ن قـدرت، جز سـركوب هرگـونه آواى رهائى و مردمـى وظ�فـه1 د�گرى ندارد. به گلوله

≤∑∞

بستن كشاورزان، دهقانان، و مبارزان راه مردم جزو وظا�& اصلى آن محسوب مىشود.
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انقالبات مردم نشـان دادهاند كه بزرگتر�ن قدرتها ن�ز سـرنوشتى جز شكست ندارند.
تمـام مـبـارزان و مـردم جـهـان ن�ـز بهطور مـداوم، با اخـتـالفات طـبقـاتى سـر سـتـ�ـز داشـتـهاند.
مـوفـقــ�تهائى كـه در ا�ن راه نصــ�ب خلقهاى مـحــروم شـدهاست، پ�ـروزى مــردم را تائ�ـد
مىكند. خلقهاى رها شده، جنبشهاى در حـال پ�روزى در پهنه1 دن�ا، ام�ـد نجات مردم از
قـ�د و بندِ فـقر، فـساد، و بىعـدالتى نو�د مىدهند. تاث�ـرى ن�ـز كه انقـالبات رهائىبخش در
جنـبشهاى در حـــال رشــد دارند، در مـــبـــارزات ا�ران بىتاثـ�ــر ن�ـــست؛ عـــالوه بر ا�نكـــه،

سرآغاز هر جنبش، در هر نقطه، شرا�ط جامعه1 همان محل مىباشد.
اگـر شمـا با دسـتگ�رى گـروهى كـوچك، شكنجـه، زندان و اعـدام مى گوئ�ـد كـه كار تمـام

شد و دن�ا به كام شد...»
[ در ا�نجـا (در فـ�لم و�ـدئوئى مـوجـود از دادگـاه) ابراه�م فـرهـنگ رازى كـه پشت سـر
كرامت دانش�ـان نشسته است گو�ا مىگـو�د؛ «دروغ است.» منظور «شكنجه» است. رئ�س
دادگاه زنگ مىزند و به معـترض اخطار مىدهد. و كرامت برمىگردد و به مـعترض پاسخ

مىدهد؛ «نشون دارم» و سپس مطلبش را ادامه مىدهد.]
«با د�دن اوضـاع جـهـانىِ مـبـارزه، جز ا�ـن نت�ـجـهاى نخـواه�ـد گـرفت كـه شكست با شـمـا
ست. عـالوه بر زندگى دو سـوم مـردم دن�ـا كـه به زندگى سـعـادتمند و انسـانى رسـ�ـدهاند،
بهخاطر آور�د كه خلق قهرمان و�تنام، امپـر�ال�سم آمر�كا را با چه مقاومت و قدرتى چون

سگ پاسوخته فرارى مىدهد...»
رئ�س دادگـاه- «ا�ن قـسـمت از دفـاعـ�ـات شـمـا مـربوط بـه رفع اتهـام از خـودتون ن�ـست.
شمـا فقط از اتهـامى كه به شـما نسبت داده شـد و چ�زى كـه به نفع خودتون مـف�ـد مىدون�د

بفرمائ�د.»
كرامت دانش�ان (با خونسردى)- «كم مونده، اآلن مىرس�م.»

رئ�س دادگاه- «مطالب ز�ادىرو حذف كن�د.»
كـرامـت دانشـ�ــان- مـبــارزات كـامــبـوج در حـال رهـائى، الئوس، ظفـار، و انـقـالب مــقـدس
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فلسط�ن را بـهخـاطرآور�د. جنبشهاى ظفـرنمـون باسـكِ اسـپـان�ـا، توپامـاروس آرژانتـ�ن، و
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آرتش آزادىبخش ترك�ـه و ارت�ره1 حبـشه را از �اد نبر�د. در ا�ران ن�ـز، جنبش ه�چگاه از
پا ن�فـتاده است و براى پا�ان مبـارزه1 طبقاتى، ا�ن ه�ئت حـاكمه1 ا�ران است كـه با�د آخر�ن

دفاع خود را تنظ�م نما�د. حتى اگر...»
دادستان- «از ر�است دادگاه استدعا مىكنم لطفاً به متهم ابالغ بفرمائ�د در حد دفاع از

خودش دفاع بكنه...»
رئ�س دادگاه- «به متهم ابالغ شد.»

دادستان- «...، هرچه مىخواهد بگو�د. در دفاع از خودش، در رد دال�ل من.»
كــرامت دانشــ�ــان- «ا�ن درست به دفــاع من مــربـوط مىشــه. �عنى دفــاع از خــودم. من
مـواردى رو كه با�د جـواب داده مىشد به شـما، وكـ�ل مـدافعام داده؛ و ا�ن، چون به عقـا�د

من مربوطه با�د همه رو بخونم.»
رئ�س دادگـاه- «شمـا در مورد عـقـ�ده1 خـودتون مطلبى نفـرمائ�ـد. شـما به عنوان آخـر�ن

دفاع، اخطار شده قبالً...»
كرامت دانش�ان- «چرا نمىخواه�د عقا�د منو بدون�د؟»

رئ�س دادگـاه- «براى ا�نكـه عـقـا�د شـما هرچى بـاشه مـربوط به خـودتونه. شـمـا اتهـامى
دار�د كـه در ا�نجـا دادسـتــان طبق كـ�ـفـرخـواست گـفـتـه، وكــالتون از شـمـا دفـاع كـرده، در
مس�ر ا�ن اتهام، هر مطلبى رو كه به حال خودتون مف�د مىدون�د بفرمائ�د. مطالبى كه شما
در ا�نجــا مىفـــرمــائ�ــد، جنبــه1 تبـل�ــغــاتى و حكـا�تى و قــصــه داره. و ه�چ كـــدوم مــربوط به
آخــر�ن دفـاع شــخص خــودتون ن�ــست. روى ا�ن نظر هـست كـه من مـىخـوام از خــودتون

دفاع بكن�د. به عنوان آخر�ن دفاع.»
كـرامت دانشــ�ـان- «دفـاع من در ا�ن زمــ�نه، اون چ�ـزىام كـه شــمـا مىخـواه�ــد ن�ـست.
چون دفـاع از شـخص خـودمــون رو به عـهـده1 وكـ�ل گـذاشـتـ�م. و وكـ�لمــون از نظر حـقـوقى

دفاع�ات خودش رو ارائه داد به شما.»
رئ�س دادگـاه- «اگـر شـما غـ�ـر از دفـاعـ�ات وكـ�ل خـودتون مطلـبى ندار�د كـه در مسـ�ـر
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خــودتون هست، ا�ن مطـالبى كـه مـىفـرمــائ�ـد، ا�ـن مطالب قــصـه و حكـا�تـه كــه ارتبــاطى به
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آخر�ن دفاع نداره.»

كرامت دانش�ان- قصه و حكا�ته!! پس هم�نجورى م�دم به چ�ز، منشى دادگاه.»
رئ�س دادگــاه- «من به شـمــا اخطار مىكنم. به عـنوان آخـر�ن دفــاع از اتهـام انتــسـابى و

چ�زى كه براى دفاع از خودت...»
كرامت دانش�ان- «دفاع من هم�نه.»

رئ�س دادگــاه- «اگــر مطالبى كــه نوشــتــها�د در همــ�ن مــقــوله ست كــه خـوند�ـد، ا�نها
آخر�ن دفاع ن�ست.»

كرامت دانشـ�ان- چند سطرى دار�م كه به آخـر�ن دفاع خودم هم مىرسم. كه مـبارزه1
مسلحانه رو تائ�د مىكنه...»

رئ�س دادگـاه مانع خـواندن دفاعـ�ه مىشـود. و كرامت دانشـ�ان دفـاع�ـهاش را به منشى
دادگاه مىدهد.

(پ�ــــاده شـــده از روى نـوار و�دئوى دادگــــاه اول نظـامى كــــه در تار�خ ٢٩ بـهـــمن مــــاه¿ 
�ك هفته بعد از انقالب- از كانال ٢ تلو�ز�ون تهران پخش شد.) -١٣٥٧
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«من در مـحـ�طـى كـه تؤام با فـقـر و مـحـرومــ�تهاى بسـ�ـار بوده پرورش �ـافـتـه و زندگى
كردهام. بهطورى كه هم�شـه از نداشتن رنج برده و خاطرههاى تلخى از آن دارم. بنابرا�ن
ناراحتى گـروهى از مردم وطنم را كه ناشى از همـان فقر و ناراحـتىها بود حس مىكردم و
به شـدت تحت تاث�ر وضع آنان قـرارمىگـرفتم و دگـرگون و ناراحت مى شـدم. بهخصـوص
اگـر اجــحـاف و �ا ناروائىهائى را در حـق د�گران مـشـاهـده مى كـردم، نارحـتــ�م به اوج مى

رس�د و مرا ب�شتر دگرگون مى كرد و نسبت به همه چ�ز بدب�ن مىساخت.
بنابـرا�ن از همــان اوان دركِ [مـســائل] اجــتــمـاعى، در فـكر خـدمـت بهد�گران و همــوار
�ـابى و خدمت مـؤثر بودم تا ا�ن ناراحـتىها راسـاختن راه ترقى و تـعالى وطنم از طر�ق راه
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برطرف ســازم. ولى بارها بهخــاطر نداشــتن مـوقــعـ�ت مــتناسب، و �ا مــثـمــر ثمـر نـبـودن راه
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انتـخابىام، حس مىكـردم كـه سهم من در خـدمت به وطنم بهنامـرادى رس�ـده است. لذا با
مشاهده1 نقاط ضعفى كه در بعضى از شـئون مملكتى حس مىكردم و تحت تاث�ر اجحافات
و بىتوجـهىهائى كـه در بعـضى زمـ�نهها مىد�ـدم، نسـبت به دسـتگاه دولت بدب�ن شـدم و
الجرم در مقـابل جبهه گـرفتم، و به فكر مبـارزه با دولت افتادم. بنابرا�ن، حتى اصـالحاتى را

هم كه در هر زم�نهاى مىشد ناد�ده مىگرفتم.
امــا بارها حـس مىكــردم كــه نمىتوانـم به چن�ن مــبــارزهاى دسـت بزنم، و آن قــدرت و
توانائى را در خـودم احـسـاس نمىكـردم. از طرفى نامـرادى در خـدمت مـؤثر به جـامعـه مـرا
دچار تعــارض درونى ســاخـتــه و حـتى نـاراحـتىهاى روانـى به من روى آورد. به ا�ن جــهت
وقــتى صـحــبت طرح گــروگـانگــرفـتـن واالحـضــرت ول�ـعــهـد و �ـا به قـول آقــاى عـالمــهزاده
گروگـان گرفتن عل�ـاحضرت شهـبانو پ�شآمد، مـن تحت تاث�ر همان دگـرگونىها به ظاهر
با آن مــوافـقت كــردم، امـا مـىدانسـتم كــه ا�ن كــار به انجـام نخــواهد رســ�ـد. ز�را نزد خــود
حـسـاب مىكـردم كـه قـادر به انجـام چن�ن كـارى ن�ـسـتم. ولى چون حـرف آن را زده بودم،

بهظاهر در پى ته�ه1 مقدمات كار بودم . اما ا�ن اقدام ن�ز در حد همان حرف بود.
از طرفى در ك�ـفرخواست اشـاره شده؛ در صورت مـوفق�ت و �ا عـدم موفقـ�ت در اجراى
طرح، ما قـصد جان واالحـضرت ول�ـعهد را داشـتها�م. با�د بگو�م كـه هرگز چن�ن مـسئلهاى
در كــار نبـوده. با ا�ن اوصــاف اكنون مىپـذ�رم كـه آنچه را هـم كـه در حــد گـفــتگو درباره1
طرح گروگـانگرفـتن ابراز داشتـهام اشتـباه بوده و راه خود را بـدرستى انتخـاب نكردهام. و
بدون در نظر گرفتن پ�ـشرفتهاى مختلفى كه از انقـالب سف�د متوجـه مملكت شد و بدون
توجه به ا�ن كـه مملكت ما نمىتواند �كباره دگرگـون شود، و وضع�ت زندگى هـمه1 مردم
بهبود كامل �ابد، در باره1 ا�ن مسئله با دوستانم گفتگو كرده و بدون توجه به عواقب وخ�م
آن، اقــدام بـه كــارى كــردهام كـــه نتــا�ـج خــوبى عـــا�د وطنم نـمىســازد. لذا پـشــ�ــمـــانم و از

پ�شگاه شاهنشاه آر�امهر و ا�ن دادگاه تقاضا مىكنم مرا مورد عفو قرار دهند.»
(ك�هان هوائى، شنبه ٢٩ دى ماه ١٣٥٢، ص٢)
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(توضـ�ـح: روزنامـه1 كـ�ـهــان هوائى شنبــه ٢٩ دى مـاه، به كلى مـتـن دفـاعـ�ـه1 عــالمـهزاده را
حـذف و از قـول خـود دربـاره1 او نوشـتـه بود كـه به ه�ـچوجـه با واقـعـ�ت تطبــ�ق نداشت. ولى
مـتن منـتـشـره در روزنامـه اطالعــات نزد�كتر به واقـعـ�ـت بود. از ا�ن رو براى درج در ا�ن

بخش، از مطلب روزنامه اطالعات استفاده شد.):
عـالمـه زاده پس از شـرح [آنكـه] دانشـجـوى �ك مـدرسـه بـوده و آشنائىاش با عـبـاس

سماكار كه هردو بحث و گفتگوهائى در زم�نه1 ته�ه1 ف�لم با هم كرده بودند گفت؛
«من هرگز برخـالف مصـالح مملكتم عمـلى نكردم. من تنها از شركـت در گروگانگـ�رى
عل�احضرت شهبانو اطالع داشتم، و از ا�ن موضوع هم با كسى حرف نزدم، و موضوع اتهام
و ترور واالحـضرت ول�ـعهـد نسـبت به من بىمـورد است. من نه معـتـقد به ترور هسـتم، و نه
قادر بهانجـام ا�نكار بودهام. من حـتى در تمام عمـرم مرافـعه نكردهام. من به مـملكت خود
و هموطنانم عـشق مىورزم. و اما در مورد تـالش براى ته�ه اسلـحه، با�د بگو�م كـه كه ا�ن

سالح بُرد ندارد كه بتوان از آن استفاده كرد.»
وى افزود؛ «عـمل من گروگان گـرفتن عل�ـاحضرت شـهبانو بوده و در كـ�فرخـواست ذكر
شده منطبق با ماده ٣١٩ قانون دادرسى و ك�فر ارتش ن�ست. تقاضاى بذل توجه دادگاه را

نسبت به خود جلب مىكنم. د�گر عرضى ندارم.»
(اطالعات، چهارشنبه ١٩ دىماه ١٣٥٢ شمسى، ص١١)

¿ ¿ ¿

Èb}ALł Ãd|« Ït}ŽU	œ s²�
«من در آغـاز مىپـنداشـتم كـه در زندان زندانـ�ـان را شكنجـه و آزار مىدهـند. امـا ظرف
سـه ماه و نـ�م گذشـتـه خالف ا�ـن مسـئله به من ثابت شـد و عـمـالً د�دم مامـوران، به جـوانان

≤∑μ

تحـص�لكـرده نها�ت احـترام را مىگـذارند و هرگز در صـدد آزار و اذ�ت آنان برنمىآ�ند.
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من در ا�نجـــا مىخــواهم بهجــاى هـرگــونه دفــاع از خــود، به پـدر مــعنوى خــود شــاهـنشــاه
آر�امهـر پناه ببرم و به خـاطر پ�وسـتن نابخردانه1 خـود به ا�ن گروه، از بزرگمنشـى شخص

شاهنشاه آر�امهر استفاده كرده و تقاضاى عفو و بخشودگى بكنم.
من پش�مانم و اظهار ندامت مىكنم كه نادانسـته به گروه پ�وستهام. و اكنون با توسل به
ذات اقــدس شـــهــر�ـارى طلب بخـــشــا�ـش مىكنم و آرزو دارم خـــداوند بزرگ شـــاهنشـــاه
آر�امهـر و نور د�ده1 مردم ا�ران، واالحـضرت وال�تعـهد و خـاندان جل�ل سلطنت را در كن&

حما�ت خود گ�رد.»
(ك�هان هوائى، شنبه ٢٩ دى ماه ١٣٥٢، ص٢)
¿ ¿ ¿

È“«— @M¼d	 r}¼«dÐ« Ït}ŽU	œ s²�
«دفاع من در ا�نجا شامل دو قسمت است:

دفـاع از خـودم از مـوارد اتهـامى كـ�ـفـرخواسـت، و دفاع د�ـگر من از زندگى خـانوادگىام
مىباشـد. بـهخـصـوص براى روشن شـدن اذهان قـضــات مـحـتـرم مـوارد مـخــتل& آن را ذكـر
خواهم كرد و دفاع از همسرم مىباشد، كه صحـبت در باره1 همسرم ارتباط مستق�م با دفاع
از خـودم دارد. من در مـورد كــسى صـحـبت مىكنـم كـه انسـان�ت و مـردمى او كــه احـسـاس
بىدر�غش نسـبت به مردم وطنش تا چـه حد دستخـوش �ورش وحشـ�انه1 چند نفـر منحط
و حـ�لهگـر و مـخـرب قـرارگــرفـتـه است. �ك سـال از آلودگى افكار همــسـرم و آشنائى او با
&�متـهمـان رد�& ٢ و ٣ مىگذشت كه مـن از ا�ن جر�ان مطلع شـدم كه خانمم چن�ـن تعر

كرد:
بدواً با آقـاى خـسـرو گلسـرخى همكار مطـبـوعاتـى خود آشـنا شـده و تحت تاث�ـر افكار او
دعـوت به همكارى با آقـاى منوچهـر مـقـدم و افـراد گـروه آنها مىشـود (توضـ�ح بر ا�نكـه

آن زمان فقط اسم كوچك آقاى منوچهر مقدم را مى دانستم)

≤∑∂

همـسرم توضـ�ح داد: ا�ن افـراد فـقط قصـد كـمك به خانواده زندانـ�ان را دارند و پوشـاك
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بچـههـاى آنها را تهـ�ـه كــرده و از تجـار كـه حــاضـر به كـمك باشـند پول گـرفـتــه ب�ن آنها

تقس�م مىكنند. تو حاضر هستى در ا�ن مورد كمك بكنى؟
جواب گفتم؛ نمىتوانم كمكى بكنم و كمكى هم نكردم.

خـانمم گـفت: فروشـگاهى را كه آشـنا هستـى توص�ـه كن كـه حـداقل با قـ�مت تمـام شـده
لباس كودكان را بدهد.

گفتم دوستى دارم كه او كارگاه لباسدوزى بچـه دارد. خودت هم مىتوانى مستق�ماً به
او تلفن بزنى و آنچه را كه خواسته باشى مىدهد.

خــانمم به او تـلفن مىزند و گــو�ا آقــاى منوچـهـر مــقــدم به آنجــا مىروند و چـند دست
لبـاس بچه گـرفـته و تعـدادى از آنها را براى فـرزندان خود برداشـته و بـق�ـه را نمىدانم به

چه كسى داده باشد.
و بار د�گر از طرف خـانمم همـ�ن مـسـئله مطرح شـد كـه دوستـان او از همـسـرم خواسـتـه
بودند در جـهت كار آنهـا حداقل فـعالـ�تى داشـته بـاشند. (با توجه به ا�ـنكه براى تحـر�ك
احـســاسـات انســانى او و سـوء اســتـفــاده از آن، چند بار او را براى د�ـدن مـحـالت زاغــهها و
گـودها برده بودنـد كـه خـوب او را بتـوانند تحـت تأث�ـر قـرار دهند) و من ا�ن مـطلب را بعـداً

فهم�دم.
و امـا در مـورد ا�ـنكـه طرح مـسـسـئـله1 ترور نسـبت به جــان شـاهنشـاه آر�امــهـر در زمـان
آشنائى خـانم من با آقاى گلسـرخى و مـقدم، با حـضور من بررسى شـده است كذب مـحض
است و روح من از ا�ن جـر�انات اطـالع نداشـتـه است. و همـ�ن آقـاى مـقـدم را فـقط ٢٠ روز
است مىشناسم، آنهم در سلول زندان با او آشنا شـدهام. و بهطورىكه به صـراحت آقاى
گلسرخى در برگ ٤٧ پرونده1 خود اقرار نموده است؛ ه�چگـونه صحبتى ماب�ن من و آقاى
گلسـرخى در مـورد مـسـائل سـ�ـاسى و انگ�ـزههاى آنها و كـمك به آنها با او نداشـتـهام. و
ا�ن اتهام را هم رد مىنمـا�م. و با�ستى تاك�ـد كنم من آقاى گلسرخى را فـقط دوبار كه آن
هم ب�ش از دو ساعت طول نكش�ـد در سال گذشته د�ده بودم كه همكار مطبـوعاتى خانمم

≤∑∑

بود.
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توضـ�ح بر ا�ـنكـه من غـ�ـر از خـانمم، فــقط ٣ نفـر د�گر از ا�نها را مىشـناخـتم، آن هم

بهدل�ل همكارى مطبوعاتى خانمم بود.
در ا�ن قسمت از دفاع�ه با�د عرض كنم؛

١- ه�چگــونه انگ�ـزهاى در ا�ن مــورد نداشـتـهام و بهطور مــداوم با هرگـونه عــمل و فكر
خالفى مـخالفت داشـتهام. در غـ�ر ا�ن صـورت جاى �كى از ا�نها كـه مامور�تـى انجام داده

اند قرار مىگرفتم.
٢- ه�چگونه كمك مالى، حتى د�نارى بهه�چ طر�قى بهآنها نكردهام.

٣- ه�چگونه بروشور و �ا كتاب مضرهاى به ه�چوجه از آنها نخواستهام و نخواندهام.
٤- بهطور كلى همانطورى كه مكرر در پرونده1 بازجـوئى و بازپرسى به صراحت اظهار
داشـتــهام، نه در طرح ترور نسـبت بـه جـان شـاهنشــاه آر�امـهـر و بعــد هم گـروگـان گــرفـتن
واالحـضــرت همــا�ون وال�تعـهــد و نه در تهــ�ـه1 وســائل مـورد نظـر آنها و نه در انجــام كـار

ه�چگونه همكارى نداشتهام.
و در مورد هرگـونه فعـال�تى با خانمم مـخالفت مىكـردم و تا مرحله جدائى نـ�ز پ�ش مى

رفتم.
٥- و مطلـب د�گر كــه بـا�ســتى بـهآن اشــاره كنم، بهمـن عنوان فــعـــال�ت جنـبى دادهاند.
كـدام فعـال�ت را بهمن عنوان نمـودهاند؟و من در ا�ن صـحنه1 كـث�& توطئـهبازى كـدام مهـره1

ا�ن افكار احمقانه و پل�د هستم كه طراحان آن عدهاى سادهدل را بهدنبال خود كش�دند.
فــقط تقــصـ�ــر من ا�ن است كــه همــان حـد اطـالعـاتى كــه داشــتم در اخـتــ�ــارت مـامــوران
ذىالصـالح قرار ندادهام. و در ا�نجـا ست كه در مـحضـر ا�ن دادگاه با�د عـرض كنم؛ چون
پدر هستم و دو دختر ٨ و ١٠ ساله دارم، و احساس پدرى را مىدانم، فكر مىكنم كه اگر
ا�ن انگ�زه و تـوطئه1 خائنانه براى من و هـمسرم به وجـود مىآمد و قصـد ربودن كودكـان ما
را كسى در سر مىپروراند، نسبت به او چه احساسى داشتم و از ا�نكه [از] ا�ن جر�انات
فقط اطالعـات بس�ار مـحدودى داشتـم و نتوانستم اقـدامى در جهت خنثى كـردن افكار پل�د
آنها بنما�م، با تمام وجـود در پ�شگاه شاهنشاه آر�امهـر و شهبانو فرح كـه توطئه1 خائنانه
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بر عل�ه جـان فرزندشان واالحـضرت هما�ون ولـ�عهـد شده بود اظهار شـرمسارى مىكنم، و
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از پ�شگاه هما�ونى ضمن استدعاى قبول پوزش ما تقاضاى بخشش و عفو دارم.

و در ا�ن قـسمت از عـرا�ضم با�سـتى به نكتـهاى اشاره كنم ؛ از زمـانى كـه فهـم�ـدم افكار
انسانى و عاطفى خانمم تحت تاث�ـر و تلق�ن ش�ادانى خ�الباف كه از خود قـهرمانى پوشالى
ساخته بودند قرارگرفته و ا�ن ح�لهگران و شارالتانان و مفسدان اجتماعى كه حرفهاى جز
شـ�ـادى نداشـتـهاند و چون سـوداگـران مـرگ كـه مـودا مـخـدر توز�ع مىكـنند و اول عـامل�ن
خـود را مـعــتـاد و بعـد آنها را به هـر كـار ناشـا�سـتـى وادار مىكنند. و آنها طعــمـه1 خـود را
�افـتـه بودند و مىخـواسـتند به هر طر�قى كـه باشـد، از وجـود همـسـرم براى پوشش اعـمـال
خالف خـود سوء استفـاده كرده باشند، و در پناه تزو�ر و ح�لـهگرى و ساختن داسـتانهائى
از حـوادث دروغـ�ن، زندگى آرام مـا را بر هم زدند و همـسـر من هم كـه سـخت تحت تاث�ـر
تهـد�دات و ارعـاب آنها قـرارگـرفـتـه بود، و براى او چن�ن عنوان مىشـد كـه اگـر چ�ـزى از
آنها بداند و كنار برود او را خواه�م كشت و جـانش در خطر مرگ است، كابوس وحشت
بر چهره1 همسرم هم�شـه د�ده مى شد. و ا�ن لحظات بود كه همسرم و من بر سر دوراهى
ب�م و ترس قــرارگـرفـتـه بود�ـم و تصـمـ�م داشــتـ�م از ا�ن مـاجــرا دور شـو�م. و اگـر تصــمـ�م
مىگرفت�م كه �كباره از كنار آنها دور شو�م، زندگى و جان خود را در خطر مىد�د�م.
بالخــره با خـواست پـروردگـار، [و] هوشــ�ـارى مــامـوران امن�ــتى، ا�ن توطئــههاى كـثــ�&
غ�ـرانسانى در نطفـه خفـه شد و سـ�ماى كـث�& طراحـان ا�ن توطئهبازىها آشـكار شد. و در
ا�ن لحظه است كـه مىخواهم چهره1 كـث�& و س�ـاه ا�ن ش�ـادان را در محضـر ا�ن دادگاه بر

ملت ا�ران روشن نما�م.
حــ�لهگــران در كـمــ�ن نشــســتـهانـد و چهـره1 كــثــ�& و شــ�طانى خــود را در پشت مــاسك
ا�سمهاى صـادراتى ماوراء ارس كـه آنهم بوى الرحـمانش درآمـده است پنهان كـردهاند.
ا�نها چهمىخـواهند و ا�نها چه مىگـو�ند؟ و افكار پوسـ�دهشـان در جـهت چه رو�ائى از
انحطاط و كــثـافت شـكل گـرفــتـه است؟ ز�ربنـاى فكرىشـان چ�ــست؟ ا�نها چه مـىكنند؟
ا�نها چه دامى در ســر راه عـدهاى بىگناه گـســتـردهاند؟ ا�نها، همـان دراكــوالهاى وطنى
هسـتنـد كـه از خـونر�زى و ر�خـتن خــون بىگناهان لذت مىبرند. ا�ـنها احـسـاس و روح
مـردمى آزرده را با هرزهگـرائى و ح�لهگـرى دست خـوش مطامع ننگ�ن خـود مىنمـا�ند. و

≤∑π

در پشت مـاسك انســاننمـاى خـود احـسـاس و روح آدمـ�ـان را بهباز�چـه مـىگـ�ـرند. ا�نها
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طالـب خـــون هســــتنـد. ا�نها از خــــون انســــانها تغــــذ�ه مىكـنند. ا�ـنهائى كــــه زمـــانـى با
تلق�ـنكردن د�گران، كه بردن نـام خدا ضع& است، حـاال از خدا �ارى مىطلبنـد و نماز هم
مىخـواهند بخـوانند. از ائـمه و پـ�ـغمـبـران به عـنوان راهگـشـاى عالـم�ـان نـام مىبرند. ا�نها
درست همــان گـربههائى هســتند كـه عـابد و زاهـد شـدهاند. ولى د�گر دستشــان رو شـده
است و حناىشـان د�گـر رنگ ندارد. توى تلهگـ�ـر كـردهاند. و فـر�ـاد وا نفـسـا و وا انسـانها
برداشتهاند. ا�نها ا�نجا نشستـهاند و هنوز هم ماسك دارند و از مردم و اند�شه1 مردمى ،
از انســـان�ت و مـــروت دم مى زننـد. ولى د�گـر «آن صــبـــو بشكـست و آن پ�ـــمــانه ر�ـخت».

ماسك آنها را برخواه�م داشت.
اكنون كه در مـحضر ا�ن دادگاه مـحترم بر سكوى اتهـام قرارگرفتـهام، با اتكاء به شرف،
وجدان و انصـاف شما، داورى بر سـرنوشت خود و همسرم و دو بچـهام را به شما مىسـپارم
و ام�دوارم در لحظهاى كه در اتاق شور و تصمـ�م بر سرنوشت ما حكم مىكن�د، پروردگار

خود و وجدان انسانى شما حاكم بر تصم�مات شما باشد.
در ٧ ســالى كــه مــعلم بودم و آمــوزش فــرزندان شــمــا را به عــهــده داشــتم، همــ�ــشــه به
فـرزندان شمـا �اد دادهام و به آنها گـفـتهام؛ اصلى از انـقالب شـاه و مـردم، وجود خـانههاى
انصاف مـىباشد كه در دورافـتادهتر�ن دهـكدههاى ا�ن كشـور دادخواهى را به خـود مردم
واگـذار نمودهاند تا حـتى دهقـانان زحـمتكش ما كـه از بركت وجـود انقالب سـفـ�د صـاحب

دسترنج خود شدهاند، بتوانند مستق�ماً در باره1 كارهاى خود داورى كنند.
امـ�ـدوارم ا�ن دادگـاه محـتـرم هم مظهـرى از همـان خـانههاى انصـاف باشـد كه حـتـمـاً هم
مىباشــد، درباره1 اشــتــبــاهات مــا قــضــاوت عــادالنهاى بنمــا�د. خــائن، خــاطى را مــجــازات و

بىگناهان را تبرئه و اشتباهاتى كه از طرف ما شده مورد بخشش قرار دهد.
و ام�ـدوارم كه استـدعاى بخشش و عـفو ما به پ�شگـاه شاهنشـاه آر�امهر تقـد�م شود تا
بتـوان�م با سرپرسـتى كودكـانمان آنها را زمـانى م�ـهنپرست و شاه دوست بـراى اجتـماع

فردا ترب�ت كن�م.
(ك�هان هوائى، شنبه ٢٩ د�ماه ١٣٥٢، ص٢ و ٣)

¿ ¿ ¿
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vÖœ«“d}� ÁuJý t}ŽU	œ s²�
«كـــارهاى اجـــتـــمـــاعى مـن، با فـــعـــال�ت در مـطبـــوعـــات شـــروع شـــد. تا آنوقت مـن �ك
قـصــهنو�س بودم كـه صــرفـاً به ادب�ـات فـكر مىكند، و مـســائلى كـه مـردمـى ست، و با�د در

قالب ادب�ات ر�خته شود.
براى من هنر و ادب�ـات بهتـر�ن وسـ�له1 بهز�ستىِ جـامـعه و �ا اصـوالً جوامع بشـرى بود، و
احــسـاس مىكــردم با قلـمى كـه در دسـت گـرفــتــه ام مىتوانم در حــد قـدرت ا�ـن قلم، ا�ن

بهز�ستى را انجام دهم.
شــا�د هـمــ�ن اشــتـــ�ــاق و كنجـكاوى من باعث شـــد كــه در حــصــار جـــمــاعــتى بـهاصطالح
روشنفكر قـراربگ�ـرم. ا�ن جـمـاعت كـه روشنفكرى را در بدبـ�نى و �ا بهـتـر است بگو�م در
س�ـاهب�نى مىدانند، در حاش�ـه1 همه1 كـارهائى كه ارتباط مـستقـ�م با مردم دارد نشسـتهاند و
كـارشـان دامن زدن به ناباورىها و نارضـا�تىهاى مـردم و بهوجـود آوردن هرج و مـرج در

افكار و روح�ه1 آدمهائى ست كه مىتوانند با ا�ن مردم رابطه1 فكرى برقرار كنند.
ا�ن جمـاعت متعـهدنما كـه تئورىهاى قالبى خـود را كه مثـالً براى طبقه1 مـحروم است، از

بارها و تر�اهاى معروف و در مستىِ نوش�دن مشروب فرنگى صادر مىكنند.
من با اعتـمادى كـوركورانه كـه از عشقم نسـبت به مردم سـرچشمه مـىگرفت و آنها را
روشنـفكر مـــردمـى مىدانســــتم حـــرفهاىشــــان را مىپذ�ـرفـــتم و اگـــر گـــاهـى منطـق و �ا
احـسـاسم، نظر�هاى جـز آنچه مىشـن�ـدم ارائه مىكـرد، آن را به جـرم كم تجـربهگى خـفـه

مىكردم.
در چن�ن بـحـرانى، من به راحــتى هدف ت�ــر ا�ن عـوامل مــخـرب قـرارگــرفـتم و بالفــاصله
بهوسـ�له1 شخـصى كه گـو�ا مسـئول آمـوزش من شـده بود، ندانستـه در مسـ�رى قـرارگرفـتم
كه اگر مىدانستم انتها�ش خ�ـانت به مردم است، مردمى كه ا�نهمه دوستشان دارم، به

�ق�ن اول�ن قدم را هم برنمىداشتم.

≤∏±

آمـوزش من شش مــاه طول كـشـ�ـد؛ �عـنى در �ك دوره1 شش مـاهه كـه بـراى من ترت�ب
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داده بودند، من مجبور بودم فـقط كتب و مقاالت و جزوههائى بخوانم كـه آنها در اخت�ارم
مى گــذاشـتـند، به مطالب راد�ـو و تلو�ز�ون و روزنامــهها توجــهى نكـنم، مـعــاشــرتها�م را
مـحـدود و در صــورت امكان حـذف كنم. ولى در كنـار ا�ن مطالب، كم كم، مـســائل د�گرى
هم عنوان مىشـد. مـثل افـسـانههاى عـجـ�ب و تكان دهندهاى از زندگى زنان و مـردانى كـه
نام مبارز�ن خلق دارنـد. مبارز�نى كه مىخواهند با تبـع�ضات اجـتماعى و فقر و مـحروم�ت

بجنگند و دسته دسته ز�ر شكنجههاى غ�رانسانى ِدستگاههاى امن�تى جان مىسپارند.
ا�ن تصـور روز به روز در من تـقـو�ت مىشـد و �ا تقـو�تش مىكـردنـد و من حـتى اگـر به
كــســانـى برمىخــوردم كــه بـا همــه احــتــ�ـــاجــات ظاهرى اظهـــار رضــا�ت مىكــردنـد، قــبــول
نمىكـردم و ا�ن را بهحسـاب عـدم آگاهىشـان مىگـذاشتم. در آن حـالت به جـائى رس�ـده
بودم كـه نمىتوانستم قـبول كنـم مردم آنچه را كـه موجـود است مىخواهند و دخـالت من
و امـثـال مـن را در كـمـال آگـاهى نمـىپذ�رند. و من مـصــرانه در جـسـتـجــوى راهى بودم كـه

آنها را به خوشبختىهاى تخ�لى خود برسانم.
پس از آنكــه آمــوزش من بـهپا�ان رســ�ــد و بهقــول آنها آگــاهـى كــامل را براى آگــاه
كردن مـردم و مبـارزه بر ضـد بىدادگرى پ�ـدا كردم، مـرا با برنامههاى تازه آشنا كـردند. و
من نـاگـــهـــان مـــتـــوجــه شـــدم كـــه در كـنار �ك گـــروه بـه اصطالح چـر�كى هســـتـم. اطالع از
برنامـــههاى آنها برا�ـم بهصــورت �ك شـــوك بود. چه، بهعـكس آنچه تا آنوقـت عنوان
مىكــردند، در برنـامــههاى تازه صــحــبت از گــروگــان و ترور بود. و من بـا همــه1 ا�مــانى كــه
نسـبـت به هدفهاى بهاصطالح انـسـانى آنها پ�ــدا كـردم جـواب مــخـالفتها�ـم را در ابتـدا
اســتـدالل و دل�ـل و منطق خــاص ا�ن عـده كــه همــه ظاهراً بهنفـع مـردم و بهخــصــوص طبـقــه1
محـروم بود مىگرفـتم. اما سمـاجتهاى مداوم من، و اشـاره به كنارهگ�ـرى از  گروه، باعث
شـد كـه اخطار شـد�دى بگ�ـرم؛ به ا�ن عنوان كـه هر شخـصى كـه از برنامـههاى گـروه اطالع
داشـتــه باشـد، و بخــواهد كنارهگـ�ــرى كند، از طرف گــروه مـحكوم به مــرگ است و كـشــتـه
مىشـود. و گـذشـتـه از ا�ن، همـ�ن مـقدار اطـالع هم از نظر دسـتگاههاى امن�ـتى مـحكومـ�ـتى
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معادل پانزده سال زندان و شكنجه دارد.
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و بها�ن ترتـ�ب، همـه1 پلهـاى پشت سـرم را خــراب كـردند. با توجــه به ا�نكــه به گـفــتـه1
آنها تصـور مىكـردم بـا اطالعى كـه از برنامـه1 ترور و گـروگـان دارم، از طـرف دسـتگاههاى
امن�تى محكوم شناخته خـواهم شد؛ �ك راه داشتم. من �ك راهِ پ�ش روى و در كنار گروه
داشـــتـم، و �ك امـــ�ـــد؛ كــــه بههرحــــال وجـــود من و تـذكـــرات مـــداوم من، شــــا�د بتــــواند از
خشـونتهاى احتـمالى عـواملى كه مىشناخـتم كم كند. و البتـه ظاهراً هم موفـق شده بودم؛
چه، وقتى قرار شد برنامـه1 گروگان گرفتن واالحضرت وال�تعـهد به مرحله1 اجرا درآ�د، از
آنها قول گرفـتم كوچكتر�ن آس�بى به واالحضرت نرسـد كه متاسفانه بعـد از دستگ�رى

متوجه شدم ا�ن قول را فقط براى فر�فتن و آرام كردن من دادهاند.
�ك از برنامـههاى گـروه به مـرحله1 اجرا درآ�د دسـتگ�ـرخـوشبـخـتانـه قبل از ا�نكـه ه�چ

شد�م.
پس از دستگـ�رى، من در انتظار جـوى خون و مامـوران شكنجه بودم و در كـمال حـ�رت
با مردمى آشنا شدم كه منطقى صح�ح و ا�ـمان و عشق واقعى به مردم، ابزار شكنجه1 آنها

ست. ابزار شكنجهاى كه مىتوانست مرا تا سرحد شرمسارى و ندامت بكشاند.
�ادم مى آ�ـد شـبـى كـه دســتگـ�ـر شــدم، قــبل از هر بـازجـوئـى، از من در مــورد بچــهها�م
ســئـوال شــد و ا�نكـه آ�ا در غــ�ــبت من كـسـى از آنها مـراغــبت مىكند و �ـا نه؟ براى من
تصــور چن�ن عــاطفــه و احـســاسـاتى از مــردمى با آن روحــ�ــهاى كـه شن�ــده بودم، به شــدت
تعـجـبآور بود. امـا به مــرور و باد�دن رفـتــار مـؤدبانه و نحــوه1 بازجـوئى، ا�ن شـك برا�م به
وجود آمـد كه نكند من بـا مامور�ن امنـ�تى روبرو ن�ـستم، و ا�نها گـروه و دستهاى هسـتند
كـه نمىشناسمشـان. و تعـجب مى كن�ـد اگـر بگو�م حـتى �كبار، بىاراده سـئـوال كـردم؛ با

چه كسانى روبرو هستم؟
پس از پا�ان بازجوئى، من تمام جوابها�م را به صورت منطقى و منصفانه مىگرفتم، و
اگــــر مـــوردى پ�ـش مىآمــــد كـــه نـمىخـــواســــتم و �ـا نمىتـوانســــتم جـــوابهـا را بپــــذ�رم،
سـاعتهاى مــتـوالى براى اثبـاتش وقت تلـ& مىشـد. و من روز بهروز با تمـام جــبـهـهاى كـه
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درمقـابل ا�ن مردم مىگرفـتم، جبهـهاى كه خشم و نفـرت ناشى از خواندن جزوههاى تهـ�ه
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شــده از طرف مــشــتى ب�گانه1 دوسـتنمــا بهوجــود آورده بودند، نمىتـوانسـتـم از تاث�ــر ا�ن
حـقـ�ـقت مـسلم فـرار كنـم كـه با پ�شقـراوالنى روبرو هسـتم كـه بدون تـظاهر و مـاسكهاى
مـردم فر�ب، عـاشقـانه در راه خدمت به مـردم مبـارزه مىكنند. و از طرف د�گر چهـرههاى
رفــقــاى ســابـقم را مىد�دم كــه بهصـــورت مــزدورانى درآمــدند كــه عــروسـكوار به دست
عوامل بـ�گانه مىرقصـ�دند. و من آنقدر دچار احـساسـات بودم كه نخ سـ�اه باالى سـرشان

را نمىد�دم.
در مورد ترور عل�احـضرت شهبـانو و واالحضرت ول�عهـد با�د بگو�م؛ مطرح شدن چن�ن

فاجعهاى عذاب نگ�نى بر دوشهاى من گذاشته كه لحظهاى از بارشان نمىرهاندم.
همانطور كـه در گفتـهها�م اشاره كردم، من نه فقـط از مسئله1 ترور عل�ـاحضرت شهـبانو
و واالحضـرت وال�تعهـد اطالع نداشتم؛ بلكه، از رابط گـروه قول گرفـته بودم كـه ه�چگونه
آسـ�ـبى به وجـود ا�شـان نرسـد. و دل�ل من همـان ن�ـرو و عـشق مـادرى بود كـه مىشناخـتم.
چه چهـره1 عل�ـاحـضـرت شـهبـانو، و واالحـضـرت وال�تعـهـد براى من چهـره1 �ك مـادر و �ك
كـودك بودند. و چن�ن چـهـرههائى آنقـدر مـقـدساند كـه كـمـتـر مـوجـودى قـادر است فكر

آس�ب رساندشان را هم بهخود راه دهد.
با ا�ن همـه از ا�نكـه گـروهى كـه من در كنارشـان بودم چن�ن قـصدى داشـتند، احـسـاس
عــذاب وجـــدان مىكنم  و امـــ�ــدم ا�ن است كـــه بخــشش قلـبى عل�ـــاحــضــرت، نه در مـــقــام
شــهـبــانوى كــشـورم؛ بلـكه، در مـقــام مـادرى كــه قلبـش از شن�ــدن چن�ن توطئــهاى به �قــ�ن
غــمگ�ن و گــرفــتــه است، منتى بـاشـد براى زنـى نه در ه�ــئت زشت �ك خــرابكار؛ بـلكه، در
ه�ــئت �ك مــادر كـه بـههر حـال ســ�نهاش تپـشهاى مـقــدس ســ�نه1 �ك مــادر را دارد. ولى
اقرار مىكنـم آنقدر شرمسـارى دارم كه كـالمى پ�دا نكنم تا پوزشى باشـد از اعل�حـضرت

شاهنشاه آر�امهر رهبر واقعى مردم وطنم.»
(ك�هان هوائى، شنبه ٢٩ د�ماه ١٣٥٢، ص٣)

¿ ¿ ¿
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t|œU×ð« r|d� t}ŽU	œ s²�
«وقــتى قـــدم به اجــتــمــاع پـر ه�ــاهو گــذاشـــتم، همــه چ�ـــز برا�م تازهگـى داشت. ز�را در
خانوادهاى پرورش �افتـه بودم كه گرچه از نظر مادى ه�چگونه محـدود�تى نداشتم؛ اما، از
نظر مـعاشـرت مـحدود�ت بسـ�ـار بود. به عدهاى مـثالً روشـنفكر برخوردم كـه مىگـفتند؛ مـا
مىخــواه�م براى مــردم قــدم بردار�م. مــا مىخــواه�م به فــر�ادهاى طـبـقــه1 مــحـروم، طـبـقــه1

محتاج جواب بده�م.
براى رســـ�ـــدن بـه ا�ن هدفهـا، هر روز ب�ـــشـــتـــر از روز گـــذشــــتـــه خـــود را به آن عـــده
روشنفكـر نزد�ك و نزد�كتر مىد�دم. خــالصـه ا�نكـه مــسخ شـدم و چنان باز�ـچـه1 دست

ا�ن باز�گران ماهر و كار كشته قرارگرفتم.
بعـد از ا�نكـه به مـومى نرم بدل گـشـتم، اندك اندك اطالعـاتى از كـار گـروه در اختـ�ـارم
گـذاشتـه شد. بعـد از چندى به خـود آمدم و د�دم آلوده گـشـته و راه پشت سـرم را مسـدود
كـردهام. اما هدف بهظاهر، همـان هدف بهاصطالح مـقدس سـابق بود. ا�ن تنهـا دلگرمىِ من
بود كـه با اطالعاتى كـه داشتم، فـكر مىكردم كـوچكتر�ن عقـبگرد �عنى مـواجه شـدن با
افراد امن�ـتى و در ز�ر شكنجه1 آنها جـان سپـردن. كه به من گـفته شـده بود وحشـ�انهتر از
انواع شكنجـههائى سـت كـه در قرون وسـطا، به كـسـانى كـه حق �ا ناحق، نسـبت جـادوگـرى
داده مى شـد مىدهنـد. اگـر انكار مىكـرد مىســوزاندنش، اگـر فـر�اد بر بىگـناهى خـود بر
مىكـشـ�ـد، ز�ر شكنجـه جـانش را مىگـرفـتند. خـالصـه ا�ن بهاصـطالح روشنفكران از افـراد
امن�تـى غولهائى ساخـته بودند، بهوجـود آورنده1 ا�ن شبـهه كه آنها كـارى غ�ر از شـكنجه
و آزار عـدهاى كـه در دامشـان اسـ�ـرند ندارند. بر تـن آنها جـامـهدان خـونآشـام پوشـانده

بودند.
دسـتگ�ـر�م بزرگـتــر�ن شـانس زندگىام بود. چه امكان داشت ســال�ـان سـال، �ا شـا�د تا

آخر�ن لحظات ح�ات همان راهگمكرده باقى بمانم.
اول�ن تكان را افــرادى كـه دسـتگ�ـرم كـردند دادند. رفـتـار آنهـا بهقـدرى نرم و مـال�م و

≤∏μ

مـؤدبانه بود كه باور نداشـتم اتفـاقى كه افـتـاده واقعـ�ت است. برخـورد افراد امن�ـتى درست



عكس شن�ـدهها�م بود. منكـه انتظار داشـتم تا چند دژخـ�م فحـاشى كنند و با مـشت و لگد
به جانم ب�ـفتند، با عدهاى كه معنى واقـعى انسان بودند، برخوردم. آنها خ�ـلى حساستر،
و دلرحمتـر و مــــهــــربانتـر از آنچه بـراى آدمى الزم و ضــــرورى سـت بودند. در ا�ـنجــــا

مىخواهم گلهاى از دستگاه امن�تى كشور كنم كه چرا دهان مشتى �اوهگو را نمىبندد.
به جرأت مىتـوانم اعتراف كنم، مـومنم به ا�نكه مـسئـول�ن ا�ن دستگاه، عـشق بهمردم
و ا�مـان بـهمـقـدسـات مـلى شـعـارشــان است. رفـاه، آسـا�ش، اســتـقـالل و امن�ـت مـردم هدف

غائى و نهائى آنها ست.
اكنون خود را آن قدر شرمنده مىب�نم كه كلماتـى پ�دا نمىكنم از اعل�حضرت هما�ون
شـاهنـشـاه آر�امـهــر، عل�ـاحـضــرت شـهـبــانو، واالحـضـرت همــا�ون وال�تعـهــد و ملت ا�ران
پوزش بطلـبم. باز ا�ن كلمــات نمىتواند گــو�اى احـسـاس درونـى و شـرمسـارى واقــعى من

باشند.»
(ك�هان هوائى، شنبه ٢٩ د�ماه ١٣٥٢، ص٣)

¿ ¿ ¿

‘uá¼U}Ý vCðd� Ït}ŽU	œ s²�
« در رد تمــام اتهــامــات وارده بـه عــرض دادگــاه مىرســانم كــه اتهــام توطـئــه عل�ــه جــان
خـــاندان جـل�ل سـلطنت را بـه ه�چوجـــه قـــبـــول نـدارم و از اهداف، مـــرام، و مـــسلـك و رو�ه1
اعضـاى گروه كـوچكتر�ن اطالعـى نداشتم. همـ�ن طور در ك�ـفرخواسـت، اتهام عضـو�ت در
گروه بـه من نسبت داده شـده و من كل�ه مـتهـم�ن حـاضر در دادگـاه را به شهـادت مىگ�ـرم

كه از عضو�ت در ا�ن گروه بىاطالع بودهام.
در مورد تحو�ـل گرفتن اسلحه با�د بگو�م كـه من آگاهانه نخواستم در ا�ـن كار شركت

داشته باشم، و علت آنهم ا�نكه من صراحتاً انصراف خود را اعالم نمىكردم.
من اعــتـراف مىكنـم كـه بىجــهت سكوت كــوركـورانه كــردم و در ا�ن مـورد هـ�چ ابائى
نمىب�نم كه بگو�م پش�مانم. اگرچه، ا�ن رخداد برا�م سنگ�ن تمام شد، ولى خوشحالم كه
سـرمـشــقى براى زندگى آ�ندهام شــد و من فـرصـتى مىخــواهم كـه ثابت كنم هرگــز خـائن

نبوده و ن�ستم.
(اطالعات ١٩ دىماه ١٣٥٢، ص ٤)

≤∏∂
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ÈdB}� œU¼d	 t}ŽU	œ s²�
«در تمــام طـول زندگى ه�چگـــاه داراى افكار مــاجــراجــو�ـانه نبــودهام كــه مـــرا وادار كند
برخـالف مصـالح مملكتى و امن�ت كـشورم بـوده باشد. تا چه رسـد بههمكارى با گروهى كـه
از نظر من نه تـنهـا روال فكرشـان مـورد تأئ�ـد نـ�ـست… بلكه، من هم مـحكـومشـان مىكنم.
در پا�ان عـــرا�ضم، بـا تمــام وجــود، آمـــادگى خــود را جـــهت شــركت در بـرنامــههـاى ملى و
مـ�ـهنى اعــالم مىدارد. زنده و جـاو�د باد اعل�ـحـضــرت همـا�ون شـاهنشـاه آر�امــهـر، پا�نده

ا�ران، برقرار باد پرچم سه رنگ ا�ران.»
(اطالعات چهارشنبه ١٩ د�ماه ١٣٥٢، ص٤)

≤∏∑
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±μ g�Ð
‰uKÝ —œ “Ë—u½ b}Ž

�ك شب به عــ�ـد مـانده، ســرهنگ وز�رى به بازد�ـد از سلولها آمـد. او مــثل همـ�ــشـه با
صــداى بلنـد با زندانىها حــرف مـىزد و �كى دو نفــر هـم دنبــالش بودند و مـن شن�ــدم كــه
دارد ب�ن بچـهها به عنوان عـ�ـدى سـ�گار پخش مىكـند. از چن�ن بخـششهائى دل خـوشى
نداشتم. بههمـ�ن منظور تصمـ�م گرفتم از گـرفتن س�گار خـوددارى كنم. ز�را از �ك طرف
مىدانسـتم كـه ا�ن كـار او ب�شتر به منظور تحـقـ�ـر زندان�ـان صـورت مىگـ�ـرد، تا بهمنظور
دادن امكانات به آنها در شب ع�ـد؛ و از سوى د�گر �ك بار در همان اوائل دسـتگ�رى در
زندان او�ن شـاهد بودم كـه او �ك جـعـبه شـ�ـر�نى براى مـا به سلول آورد و وقـتى مـا آن را
گـرفـتـ�م، فـهـمـ�ــد�م كـه كلك خـوردها�م و او آن شـ�ـر�نى را بـهخـاطر روز چهـار آبان، روز
تولد شاه به مـا داده است. ما كـه در مقابل عـمل انجام شـده قرارگرفـته بود�م سـعى كرد�م
به روى خــودمــان نـ�ــاور�م كــه مــتــوجــه مـــوضــوع شــدها�م؛ ولى ســرهنـگ وز�رى كــه آدم
هفتخطى بود، مـجبـورمـان كرد رجـزخوانىهـا�ش را در مقـابل بچههـائى كه حـاضر نشـده
بودند شـ�ـر�ـنىهاى او را بهخـاطر چهـارم آبان قــبـول كنند ن�ـز بشنـو�م. در واقع ا�ن او بود
كـه براى مــا شـرح داد كـه برخى از زندانـ�ـان در برابرش مـقــاومت كـرده و نخـواســتـهاند در
جـشن چهـار آبان شركـتى داشـته باشـند. و ناخودآگـاه به مـا ن�ـز حالى كـرد كـه اوالً موضـوع
چ�ـــست، و هـمچن�ن مـىشــود در مـــقـــابل زنـدانبـــان به ا�ن نوع مـــقـــاومتها هـم دست زد.

≥μ∑

وز�رى كــه گـو�ا نتــوانسـتــه بود بر آنها پـ�ـروز شـود، بـه مـا مىگــفت؛ «بهشـان گــفـتـم؛ اگـر
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روىتان را ز�اد كنـ�ـد، همــهتان را توى همـ�ـن سلول به رگـبــار مىبندم.» و ا�ن حــرف را با
چنان خـشـمـى حـ�ـوانى ادا كـرد كـه نشـان مىداد نـتـوانسـتـه است شـ�ـر�نـى چهـار آبان را به
آنها بخـوراند. البـته از او بعـ�ـد نبـود كه دست به چـنان د�وانگىهائى هم بزند و بچـهها را
در همـان سلـولها بكشـد. ز�را چند ســال بعـد، همـ�ن حــ�ـوان بود كـه بههمــراه دو سـاواكىِ
آدمكش د�گر، ٩ نـفـر از زندان�ـان ســ�ـاسى، از جـمله بـ�ـژن جـزنى و �ارانش را در تـپـههاى

او�ن به رگبار بست.
وز�رى وقتى به جلوى سلول من رس�د، خند�د و گفت:

«خُب آقاى سماكار، شب ع�د را چه مىكن�د؟ تنهائى خوش مىگذرد؟»
با قامت س�خ و استوار توى صورت او نگاه كردم و پاسخ دادم:

«بله، زندان است د�گر.»
گفت:

«س�گار چه مىكش�د؟»
نگاهى به جـعبـهاى كه در دسـت استـوار نگهبـان بود كردم و د�ـدم كه بسـتههاى سـ�گار

و�نستون در آن است. گفتم:
«من از ا�ن س�گارها نمىكشم.»

خندهاى كرد و گفت:
«چرا، چون آمر�كائى ست؟»

گفتم:
«م�ل ندارم ا�ن س�گارها را بكشم.»

وز�رى مثل كـسى كه كن& شـده باشد �كى از پاكتها را باز كـرد و س�گارى در آورد و
با �ك فندك طالئى رنگ و سنگ�ن آن را آتش زد و بعد با صداى خفهاى گفت:

«مىب�ن�ــد؟ سـ�گار خـوبى ست. آمـر�كـائى ست. ولى فكر مىكنم ســ�گارهاى روسى را
نشود كش�د.»

≥μ∏

پاسخش را نـدادم و او هم در را بست و بهسوى سلول بعـدى رفت. وقتى كـارش با همه1
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سلولها تمام شد دوباره به جلوى در سلول من آمد و گفت:

«س�گار را كه نگرفت�د. نمىخواه�د هم كه كسى را براى شب ع�د پ�شتان بفرستم؟»
گفتم:«برا�م فرق نمىكند.»

«در هر صـــورت اگـــر بـخـــواه�ـــد، مـىتوانم �ـكى از هم پرونـدههاىتان را چـند روزى از
عمومى پ�ش شما بفرستم.»

چه كـسى از همپروندههاى من ممكن بـود در قزلقلعـه باشد؟ در حـالى كه داشـتم فكر
مىكردم گفتم:

«مگر دوستان مرا به قصر نفرستادها�د؟»
«چرا، ولى ا�ن �كى را شما هنوز ند�دها�د.»

و چون سكوت مرا د�د گفت:
«در هر صورت اگر خواست�د به نگهبان اطالع بده�د.»

و در را بست و رفت.
بهشــــدت كـنجـكاو شــــده بودم كــــه بـدانم ا�ن هـم پرونـدهاىِ من كــــه وز�رى مـىگــــفت
كـ�ـست. بـا ا�ن حـال چ�ـزى به نگهــبـان نگفـتم. ولى دلـم مىخـواست كـه خـودشـان تـصـمـ�م

بگ�رند و بدون آنكه من حرفى بزنم او را به سلولم بفرستند.
شب بعـد، پس از شـام و پ�ش از سـاعت تحـو�لِ سـال، در باز شـد و نگهـبـان، �ك زندانى
جــوان را كـه �ـك پتـو در دسـت داشت به سلول من فــرســتــاد و در را بست و رفت. من كــه
داشتم آماده دراز كش�دن در ز�ر پتو و آماده كـردن مقدمات �ك سفره1 بزرگ هفتس�ن
در سفر نوروزى دانشجوئىمان در بندرعباس مىشدم، از جا پر�دم و با خوشحالى با تازه

وارد دست دادم و خودم را معرفى كردم. او هم خود را به نام ا�رج �وسفى معرفى كرد.
هردو روى سكوى سلول نشـسـتـ�م و او كه مـرا خـوب مىشناخت و با پرونـده و موضـوع
كـار مـا آشنا بود توضـ�ح داد كـه �كـى دو ماه پـ�ش دسـتگ�ـر شـده و در دادگـاه به زندان ابد
مـحكوم شـده است. بـعـد مـوضـوع پروندهاش و نوع كـارى را كـه مىخـواسـتـهانـد با چند تن

≥μπ

د�گر بكنند برا�م شرح داد و گفت:
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«من قـــبــالً با خـــســرو گلـســرخى رابـطه داشــتـم و با هم در �ك گـــروه مطالعـــاتى كـــتــاب
مىخـواند�م. وقـتى خـسـرو در بهـار سـال گـذشـتـه دسـتـگ�ـر شـد، سـراغ من هم آمـدند. ولى
چون نبودم، جلوى خـانه در انتظارم كش�ك مىدادنـد تا ب�ا�م و دستگ�ـرم كنند. من هم كه
بىخــبـر از همــهجـا داشــتم به خــانه برمىگــشـتم، ســر كـوچـه با خـواهرم روبرو شــدم. او در
آنجـا به انتظار من ا�سـتـاده بود تـا خبـرم كنـد. با اشـاره به من فـهـمـاند به طرف خـانه نروم.
دنبـالش راه افـتادم. چـند خ�ـابان آنطرفتر ا�سـتـاد و مـوضـوع را برا�م شرح داد. مـقـدارى
هم پول همـراه خودش آورده بود. پول را گـرفـتم و از همانجـا جـ�م شدم و �ك كله رفـتم
�ك كافه رفـتم و شام خوردم. بعد رفتم طرف مـرز. شب سردى بود و من لباسسنندج. به
مناســـبى براى آن منطـقــه بهتن نـداشــتم و ه�چجــا را هـم نمىشنـاخــتم. ولى بهطـور حــسى
جـهت درسـتى را انتخـاب كـرده بودم و به سـوى مرز عـراق مىرفـتم. رفـتم و از كـوه و كمـر
گذشتم و آخـر سر به �ك جاده1 مرزى رسـ�دم. مس�ـر جاده را كه خاكى بود گـرفتم و پ�ش
رفـتم. �ـكى دوبار چراغ مـاشـ�ـن گـشـتىها را از دور د�ـدم و در فـرورفـتگىهاى كـنار جـاده
مـخـفى شـدم تا آنها بگذرند. بـعد بـاز به راهم ادامـه دادم. حـدود صـبح كـه هوا تا اندازهاى
روشن شـده بود به �ك شــهـرك رسـ�ـدم. در خـ�ـابانهاى خلوت همـه نگـاهم مىكـردند. تا

ا�نكه �ك ج�پ پر از سرباز آمد و مرا دستگ�ر كرد و به زندان برد.
من با تعـجب به قـ�افـه1 جوانِ ا�رج نـگاه مىكردم و از شـجـاعت او كه آنهمـه خطر را در

آن مس�ر ناشناس پذ�رفته تا خودش را از دستگ�رى نجات دهد خوشم آمده بود.
با ه�جان پرس�دم:

«براى چه بردند زندان؟»
«براى عبور غ�رمجاز از مرز و به عنوان جاسوس.»

«جاسوسِ كى؟»
«جاسوس دولت ا�ران.»

«خُب مىخواستى موضوع را بگوئى كه براى چه آمدهاى.»

≥∂∞

«گــفـتم، ولـى كـسى بـاور نمىكــرد. مـرا بردنـد به زندان و چند بار از مـن در حـضــور �ك
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مـتـرجم بازجـوئى كـردند. بالتكل�& بودم. زندان كـثـ�& و ناجـورى بود. مـا را در سلولهاى
دهپانزده نفـره ر�خـتـه بودند و نـهـار و شام بـه مـا دالعدس مـىدادند. �ك سطل هم گـوشـه1
اتاق بود كــه بـا�د كــارمــان را در آن مىكــرد�م. روزى �ـك بار كــه نوبت دسـتشــوئى بود

مىتوانست�م سطل را خالى كن�م.
زندان پـر بود از فـلسـط�نـىها و عـــــراقىهـا كــــه همـــــه مــــتـــــهم بودنـد كــــه �ـا براى د�ـگر
كــشـورهـاى عـربى جــاســوسى كــردهاند، و �ا عل�ــه رژ�م بعـث دست به فــعـال�ـت زدهاند. تا
ا�نكـه �ك روز آمـدند و همـه مـا را از زندان بـه مـحـوطه ب�ـرون آوردند و شـروع كـردند به
تقــســ�م مـا بـه زندانهاى د�گر و آن زندان را هـم روى هم كــوب�ـدنـد. خـ�لـىها را هم آزاد
كردند. و مـا فهم�ـد�م كه رئ�س سازمان امن�نت عـراق كه قصد كـودتا داشته دستگـ�ر شده
و رئ�س تازهاى آمـده كـه ا�ن تغـ�ـ�ـرات و رسـ�ـدهگىها هم بـه خـاطر او ست. من به زندان
بغداد روانه شدم و در آنجا امكان ا�ن را �افتم كه بفهمم مىتوانم با نوشتن نامه به ژنرال
پناهى كـه در عـراق به سـرمىبُرد از زندان رهائى �ابم. هـم�ـن كار را هم كـردم و در كـمـال

تعجب د�دم كه مر از زندان آزاد كردند و پ�ش پناهى فرستادند.
«هم�نطورى بدون ه�چ دل�لى آزادت كردند؟»

«در واقع بردنـد پ�ش پناهـى، و من مــاجــرا را براى او شــرح دادم و او هـم گــفت كــه مــرا
آزاد كنند.»

«خب بعد؟»
«بعــــد همــــ�نطور بـودم و ا�ن طرف و آنطـرف مىرفـــتـم. ولى �ك مــــحـــدوده بـود كـــه
نمىبا�ست از آن خارج شـوم. �ك عده از بچههاى د�گر هم آنجا بوند كـه با راد�و بغداد
همكارى مىكـردند. و �كىشـان به من پ�ـشنهاد كـرد كـه با آنها همكارى كنم و �ا ا�نكـه
بروم در اردوگاههـاى نظامى دوره1 عمل�ـات چر�كى بب�نم. در فكر بـودم كه چهكار كـنم كه
�كهو د�ـدم شــمـــاها دستگـــ�ــر شـــدها�د و خــســـرو گلســـرخى هم جـــزو شــمـــاست. باور
نمىكــردم. چطور مــمكن بود كــه خــسـرو هم در زنـدان باشـد و هم بـا شـمــا دسـتـگ�ـر شــده

≥∂±

باشـد. مـوضـوع را با پناهى در مـ�ـان گـذاشـتم. پناهى پ�ـشنهـاد كـرد كـه اگـر بتـوانم به ا�ران
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ب�ــا�ـم و در ا�ن باره تحـــقــ�ق كنم، و بـعــد برگــردم و از راد�ـو بغــداد مــاجـــرا را شــرح دهم.
مــقــدارى پول و �ك اسلحــه به مـن دادند و مـرا نـزد�ك مــرز ا�ران ول كــردند كــه به داخل
ب�ـا�م. آمـدم و در تهــران مـخـفى شـدم. مـدتى ا�نور آنور گـشـتم ولى راهـى براى تحـقـ�ق

پ�دا نكردم. كسى از پرونده1 شما اطالع نداشت.»
«به خانوادهات هم سر زدى؟»

«بله، سر زدم. و چون د�دم كـه د�گر دنبالم ن�سـتند، همانجا ماندم. بعـد از �كى دو ماه
خواسـتم برگردم عـراق. رفتم سر مـرز. اوضاع ا�ران و عـراق بحرانى بود و مـرزها به شدت
كنتـرل مىشـد. در شـهـركى كه بـودم، به �ك قـهوهخـانه رفـتم. وقـتى شـام مىخـوردم د�دم
�كى دو نفـر مــواظبم هسـتند. شب كــه ب�ـرون آمـدم كـه به طرف مـرز بـروم حس كـردم كـه
تعـق�ب مىشـوم. از همـانجا برگـشـتم تا اوضاع آرامتر شـود. ولى اوضـاع همانطور خـراب
بود و من حــدس مىزدم كــه مــرزها كنتــرل مىشــود. به همــ�ن دل�ل بـه فكر افــتـادم كــه از
اسلحـه براى كـارهاى چر�كى اسـتـفـاده كنم. با �ك گـروه كـه مىخـواست عـمل�ـات چر�كى

كند تماس گرفتم و شروع به فعال�ت كردم.»
«چه گروهى بود؟»

�ك گـروه چر�كى بود كه مىخـواست با سازمـان چر�كهاى فـدائى تماس برقـرار كند.
سه چهار نفر هم عضو داشت.»

«كىها بودند؟»
«فكر نمىكنـم بشناسىشـان. به هر حـال چند نفـرى بود�م و مىخـواسـتـ�م با آن اسلحـه

�ك كارهائى بكن�م. و قرارهائى هم گذاشته بود�م. ولى �كهو دستگ�ر شد�م.»
«چطور دستگ�ر شد�د؟ مگر كارى را شروع كرده بود�د كه لو رفته باشد؟»

«نه هنوز. ولى قصدش را داشـت�م. اما به خاطر ا�ن نبود كه دسـتگ�ر شد�م. فكر مىكنم
كه به ما خ�انت شد. احتماالً جاسوس توىمان بود.»

وقـتى صحـبتهاى ا�رج تمـام شـد من در ح�ـرت فـرو رفتـه بودم. نگاهى به او انداخـتم و

≥∂≤

گفتم:
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«عجب! پس تو آمده بودى كه در باره1 ما تحق�ق كنى. ولى خودت هم االن پ�ش مائى.»

خند�د و گفت:
«خُب مبارزه است د�گر. زندان هم جزوش است.»

حدس مىزد�م كه پاسى از شب گذشته و چنان گـرم صحبت بودها�م كه گذشت زمان
را مــتـوجــه نشــدها�م. وقــتى براى گــرفـتـن �ك ز�لو و �ا پتــوى اضــافى در زد�م نگهــبــان با

ق�افهاى خواب آلود روبروى ما ا�ستاد و با اخم گفت:
«چى شد كه �كهو نصفه شبى به فكر گرفتن پتوى اضافى افتاد�د؟»

گفتم:
«خب نمىشـود كــه روى زمـ�نِ لخت خـواب�ـد. حـداقـل �ك ز�لو به مـا بده�ـد كــه بتـوان�م

ز�رمان ب�انداز�م.»
ولى او بدون آنكــه جـوابـى بدهد، در را به هم زد و چفـت كـرد و رفت. ا�رج بـه ناچار با
همـان �ك پتـو روى زمـ�ن خـواب�ـد و من هر چه اصـرار كـردم كـه جـا�م را به او بدهم قـبـول

نكرد.
گفت:

«پ�رمرد، درست ن�ست كه من روى تخت بخوابم و تو روى زم�ن.»
خند�دم و گفتم:

«اوالً كـه پـ�ـرمـرد خــودتى. من تازه ب�ــست و هفت سـالـم است و تو ب�ـست و شـش سـال.
بعـــدش هم ا�ـن كـــجــا�ـش تخت است؟ مـنظورم ا�ـن است كـــه روى ز�لو بـخــوابـى نه روى

زم�ن لخت.»
گفت:

«خودت روى ز�لو بخواب.»
بعـد �ادمان افـتـاد كه راسـتى سال تحـو�ل شـده و ما اصـالً حـواسمان نبـوده است. از ز�ر
پتــوها در آمـد�ـم و عـ�ــد را به هم تبــر�ك گــفـتــ�م و روى هم را بوســ�ـد�ـم و دوباره به ز�ر
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پتـــوها رفــتــ�ـم. امــا باز هم نـخــواب�ـــد�م. ا�رج مــزه ر�ـخــتنش گـل كــرده بود و مـــرتب جُك
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مىگــفت و مــا �واشـكى ز�ر پتــو كِــركِــر مىخند�ـد�م و ســعى مىكــرد�م كــه نصــفــه شــبى

صداىمان ب�رون نرود.
روز بعد، بـه من مالقات دادند و با شـ�ر�نى و مـ�وهاى كـه خانوادهام آوردند، روز عـ�د را
�ك جـشن مفـصل گرفـت�م. امـا خوشى مـا چندان نپـائ�د و چند روز بعـد ا�رج را بردند و من

دوباره تنها شدم.
باز روزها از پـى هم مىآمــدند و مىرفــتند. و شب مـىشـد و روز مىشــد و هربـار اول�ن
نرمههاى نور صبح از درزهاى بار�ك كركـره به درون مىتاب�د و به من مىگفت كه روزى
گــذشت و روز د�گر ن�ــز خــواهد گــذشت. و من دوباره به ســراغ قــاب باالى در مىرفــتم و
مدتها در آن باال به انتظار رفت و آمدها مىنـشستم و با ا�ن و آن گپ مىزدم. د�گر هوا
داشت رو به گـرمى مىرفت و من حس مىكـردم به هواى تازه1 ب�ـشتـرى ن�ـاز دارم و هربار

كه قدم مىزنم ب�شتر عرق مىكنم.
�ك روز كـــه حــوصلهام خـــ�لى ســـر رفــتــه بود و داشـــتم براى ســـرگــرمى به قـــفل در ور
مىرفتم، به كـش& مهمى رس�ـدم. چارچوب تختهاى درِ سلول، در مـحلى كه زبانه1 چفت به
آن فرو مىرفت كمى ترك برداشته بود. كمى با دُم قاشق ترك تخته را دستكارى كردم
و ناگهـان با تعجب د�دم كه آن تكـه تخته ورآمـد و چفت در كه در چارچوب فرورفـته بود
كامـالً نما�ان شد. بهطـور طب�عى، در فـقط از ب�رون باز و بستـه مىشد. امـا با كنده شدن آن
تخـته، توانسـتم با اهرم كردن دُم قـاشق و فشـار دادن به زبانه1 چفت، آن را به عـقب برانم و
در را باز كنم. بعد سرم را با احت�اط از در ب�ـرون بردم و د�دم كه نگهبان در راهرو ن�ست.
با خـوشحـالى در را دوباره بسـتم و چفت را با فـشـار دم قاشـق سر جـا�ش برگـرداندم و تكه
تخـته1 كنـده شده را روى آن چسـبـاندم. از كهنگـى چوب ز�ر تختـه مـعلوم بود كـه كسىكـه

قبالً آنجا بوده آن را كنده تا بتواند در را از داخل باز و بسته كند.
ا�ن كـش& جـد�د بدون آنكـه امـتـ�ـاز و�ژهاى داشـتـه باشـد و تفـاوتى در نوع ارتبـاط من
پد�دآورَد مــوجب خـوشــحـالى مـن شـده بود. در واقع ا�ـن خـوشـحــالى ناشى از آن بـود كـه
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حس آزاد بودن و اختـ�ارداشتـن را به من منتقل مىكرد. و من، از آن بـهبعد، هر وقت دلم



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð±¥‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
مىخــــواست مـىتوانـســـتـم درِ سلولـم را باز كنـم و ببـندم. به هـمـــ�ـن دل�ـل، چند بـار در هوا
مشت كـوب�دم و بىصـدا هورا كشـ�دم و شادى كـردم. مسلمـاً به ا�ن وس�له نمىتـوانستم از
آنجـا خارج بـشوم. امـا همـ�نكـه حسمىكردم د�ـگر مثل گـذشـتـه اس�ـر آن چهـارد�وارى
ن�سـتم، از نظر روانى بهشادى بىپا�ـانى دست �افته بودم. د�ـگر مىتوانستم مانـند �ك آقا
به سـفـرهـاى دور و درازم بروم. مـشـا�عـ�ن من، آن چهــرههاى خـامـوش و لبـخنـد بهلبى كـه
هروقت مــرا مىد�دند، و در سكـوتى غـر�ب بـرا�م هورا مىكــشـ�ــدند و مـثـل اشـبــاح برا�م
دست تكان مىدادنـد، از قـدرت جـد�دم به شـع& آمـده بودند و برا�ـم ك& مىزدند و من،
با فروتنى، مـانند شعبـده باز شنل بهدوشى، با پشت دست شنلم را به عـقب مىانداختم و با
حـركـتِ قـوسىِ دست د�گـر، جلوىشـان دوال و راست مـىشـدم و به ابراز احــسـاســاتشـان

پاسخ مىگفتم.
«مـا همــ�ـشـه در صـحـنههاى زندگى ن�ــز مـانند صـحنـههاى تئـاتر، ذهنمــان پر از پست و
بلندىها ست. مىشـود آواز خواند، مىشـود نقش بازى كرد، مىشود بـه پرواز درآمد و �ا
غ�ب شـد و ناگهان از مـ�ان آتش بهب�ـرون جه�ـد و غرور و شادى انسـان را به هزار شكل و
چهــره به نمــا�ش گـذاشـت و از بودن و نقش بازىكــردن و داشـتـن امـ�ــد و تالش احـســاس
افتخار كرد. ما هماندم كه پ�ش د�گران�م ن�ـز جز ا�ن ن�ست�م و نقشهاى تمر�ن شده در

تنهائىهامان را كه سرچشمهها�ش در اعماقِ پنهان ذهن ماست بازى مىكن�م.»
كــمى بـه جــمــالتى كــه بـراى توضــ�ح كــشـ& نگرهپردازى هـنرى تازه1 خــود گــفـــتــه بودم
اند�شـ�ـدم و د�دم مـال چـندانى ن�ـست. به همـ�ن دل�ـل فـرامـوششـان كـردم. امـا با�د راهى
براى ثبت لحظههاى خود پـ�دا مىكردم. مسلمـاً مىتوانستم با تمـر�ن در ذهن�اتم به نوعى
پختگى برسم، و از درونشان نه الزاماً نوعى نقـد نظرى؛ بلكه، داستانكى دست و پا كنم. و
ا�ن فـقط با نوشـتن ممكـن بود. م�ل به نوشـتن در من مىجـوشـ�د و شـدت مىگـرفت. حس
مىكــــردم اگــــر وســــ�ـلهاى براى نـوشــــتن نداشــــتــــه بـاشم در دم خــــواهم مــــرد. امــــا هـرچه
مىكـوشـ�دم نـمىمردم. و فكـر كردم بد ن�ـست با همـه1 عـواقب تحـقـ�ـرآم�ـزش، درخـواست
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�ك خـودكار و كـاغـذ كنم. امـا خدا قلم و كـاغـذ را از غ�ب رسـاند و شـادى مرا تـكم�ل كـرد.
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د�گر كارم شده بود نوشـتن. روى د�وار، روى كاغذ س�گار. حتى پشـت پارچه1 پ�راهنم ن�ز
مىنوشتم. مـرتب كاغذ پ�ـدا مىكردم و مىنوشتم. خودكـار را از نگهبان كش رفـتم. وقتى
خــواب بود از روى صنـدلىاش برداشــتم. شب وقــتـى همــه خــواب�ــدند مــ�ل غــر�ـبى مــرا به
حـركت واداشت. در را باز كــردم و ب�ـرون را د�د زدم. كـسى نبـود. �كـى دو بار آهسـتـه در
زدم. صدائى ن�امد. �واش آمدم ب�رون و به سـمت صندلى خالى نگهبان پ�ش رفتم. داشتم
فكر مىكــردم كـه حـتى مىشـود فـرار كــرد. اگـر فـرار مىكـردم چه پ�ـش مىآمـد؟ درِ �ك
سلول باز بود. مـتوق& شدم و د�دم مـمكن است نگهـبان كسى را به دسـتشـوئى فرسـتاده و
خـودش به اتاق نـگهـبـانها رفـتــه باشـد. هر آن مـمكـن بود برگـردد. به صندلى خــالى او كـه
خودكارى رو�ش بود نگاه كردم. اما جرأت پ�شرَوى ب�ـشتر نداشتم. خودكار را برداشتم
و به سـرعت به اتاقم برگشـتم و د�دم نگهـبان در اتاق من خـواب�ده است. تا وارد شـدم بلند
شد و لبـخند زد و گفت؛ خـوب گ�رت آوردم. از وحـشت سرجـا�م خشك شـده بودم. ب�دار
شدم و د�دم به شدت عـرق كردهام و نفسم تنگ شده است. نشـستم و خوشحـال شدم كه
فـقط خـواب د�دهام. خندهام هم گـرفـتـه بود. گـفـتم آدم چه مـزخـرفـاتى در خـواب مىب�ند.
بعد از آن، بدون آنكه خودكـارى گ�رب�اورم، د�گر موضوع و مـ�لِ به نوشتن در من مرد و

د�دم كه خودم نمردم.

�كروز، براى اولـ�ن بار از زندان عـــمــومى صــداى آواز آمـــد. �ك نفــر با صـــداى رســا و
گــ�ـــرائى ترانـه مىخــواند و بـارها هم ترانـهها�ش را تكـرار كــرد. �كى از تـرانههائى كـــه به

نظرم خ�لى قشنگ آمده بود ا�ن بود:
«شب كه مىشه، پاورچ�ن، پاورچ�ن مىرم از پله باال، بىسر و صدا روى بوم مىش�نم،

با كمند بلند خ�الم، مىرم تو آسمونا، تو كهكشونا ستاره مىچ�نم،
تا ب�ارم برات هد�هاى، هد�ه1 خواستگارى...»

البـته تا به بند آخـر كه مـوضوع خـواستگارى و ا�ن حـرفها بود مىرس�ـد به نظرم د�گر
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شعـر لط& خودش را از دست مىداد و بازارى مىشـد. با ا�ن حال آن دو بند اول خـ�لى به
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دل من نشـــســتــه بود و هر وقت كـــه او مىخــواند، من هـم ا�ن دو بند را با او مـىخــواندم و
وقـتى به بـخش خـواسـتگارى مىرســ�ـد، مىكـوشـ�ــدم كلمـات د�گرى جــاى آن بگذارم كـه
مـوفق نمـىشـدم. تا ا�نكـه بالخــره مـرا به عـمـومى بـردند و من با خـواننده1 مــعـروف ترانهام
آشنا شـدم، و چند بار هم كـوشـ�ـدم كه با او آن تـرانه را در آنجا كـه بازارى مىشـد نجـات

بده�م كه باز موفق نشد�م.
وقتى به عمـومى رفتم، اواخر خردادمـاه سال پنجاه و سه بود. اول�ن چ�ـزى كه توجهم را
در آنجـا جلب كـرد جــمـعـ�ت نبـود؛ بلكـه درخت ب�ـد مـجنونى بود كــه بر باالى �ك حـوض
كـوچك در وسط ح�ـاط قـرار داشت و تصو�رى در ذهن مـن مىساخت كـه شـباهت غـر�بى

به تصو�ر ب�د مجنونى داشت كه من از بوف كور صادق هدا�ت در ذهن داشتم.
عدهاى از بچـهها كه از طر�ق ا�رج �وسـفى از بودن من در انفرادى مطلع شـده بودند، با
د�دنـم به ســـو�م آمـــدند و خـــوشآمـــد گـــفـــتند. تـابســـتـــان بود و بچـــههـا در هواى گـــرم با
لباسهاى سبـك و پ�راهن و شلوار حركت مىكردند. عـدهاى دور حوض كه آب داشت و
شـاخـههاى آو�زان ب�ـد تا روى آن مىرسـ�ـد نشـسـتـه بودنـد و با آب بازى مىكـردند. ا�رج
د�گر آنجا نبود، و من چهـره1 آشنائى در م�ان بچههاى آنجا نـمىد�دم. ولى مح�ط برا�م
خـــودمـــانـى بود. من هم بـراى آن جـــمع ظاهـراً خـــودمـــانى جـلوه كـــرده بودم. ز�ـرا من آدم
شناخـته شـدهاى بودم كه جـمع مىتوانست بىدرنگ به من اعـتـماد كند و اعـتمـادش را هم
بهصـورت ب�ــان مـخـفىتر�ن روابـط مـوجـود، در گـفـتگـوهاى مـخـتل&ِ دو نفــرى ب�ـان دارد و
حس خـوشآ�ندى از روابطى دوسـتانه و مـتـقابل در من بوجـود آوَرَد. مـسلمـاً بچههائى كـه
شناخـتـه شده نبـودند به سـرعت از ا�ن مـرحله1 زندان عـبـور نمىكـردند و براى جلب روابط
مـعتـمـدانه1 مـتـقابل ن�ـاز به طى �ك دوره داشـتند. در واقع، همـ�ـشـه مىتوان به جـمع اعـتمـاد
كرد. ولى ا�ن فرد است كه با�د قابل اعتماد بودن خود را به جمع اثبات كند. من، ظاهراً به
طى ا�ـن دوره ن�ــــاز نـداشــــتم و بـه ســــرعت اجــــازه �افــــتـم از پنـهــــانتر�ـن روابط مــــوجــــود
سردرآورم و در نـت�ـجه1، بهسـرعت بهنوعى تعادل و حس خـودمانى بودن كـه سبـب اعتـماد
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بهنفـس هر انســانـى مىشــود دست �ـابم. ا�ن اول�ـن تجــربه1 من در زنـدان عــمــومى، مـــرا به
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درك موقعـ�ت خط�رى كه داشتم ن�ـز واق& مىكرد. و من از همانجا، به ا�ـن موضوع فكر

كردم كه در برابر چن�ن حالتى چه رفتار و موضعى با�د در قبال جمع پ�ش بگ�رم.
از بچههاى معـروفى كه در آنجا شناختم، �كى هادى جـفرودى از كنفدراس�ـون جهانى
دانشجو�ان بخش آلمان و د�گرى منوچهـر نهاوندى از «سازمان رهائى بخش خلق ا�ران»
بود. خــ�ـلىهاى د�گـر هم بودند كــه نـامى از آنها در ب�ــرون از زنـدان نشن�ـــده بودم. ولى
گشـتم و فوراً خواننده1 ترانه1 مورد عـالقهام را پ�دا كـردم. او جوان بلندباال و ه�كلدارى بود
كه بـعدها در كمـال گمنـامى بس�ـارى ترانههاى د�گرى را هم خواند و هنوز هم كـسى او را
به نام نمـىشناســد و من قـصــد دارم فــ�لمى از او تهــ�ـه كـنم و تا او درباره1 ترانههـاى بسـ�ــار
معروفى كـه خوانده و ورد زبان بس�ارى از مـبارزان بعد از انقالب شـده است حرف بزند، و
او را در فرصـتى كه اكنون پ�ش آمـده معـرفى كنم. در واقع، رفقـاى سازمانـى ما او را به نام
«داود» �ا «داود شـرارهها» مـىشناسند و او هنوز هم دوسـت دارد كـه به همـ�ن نـام خـوانده
شود. داود، در �كى از روزهاى بـعد از انقالب به همـراه زنده �اد منوچهر كـالنترى به سـتاد
سـازمان چر�ـكهاى فدائى در خـ�ـابان م�ـكده آمد و �كسـر سـراغ مرا كـه مـسـئول كـمـ�تـه1
فـــرهنگـى- هنرى ســـازمـــان بودم گـــرفت. او بـا خــود نـوارى آورده بود كـــه وقـــتى آن را از
ضــبـطصــوت كـــوچكى كـــه همــراه داشت پـخش كــرد، مـن براى اول�ن بـار ترانه1 «ســـراومــد
زمـســتـون» را شن�ــدم. او مىخـواست كـه ا�ـن نوار را براى كـمــ�ـتـه1 هنرى ســازمـان تكثــ�ـر و
پخش كند. در واقع او كه پس از رهائى از زندان، به اروپا رفته بود، با تأس�س نهاد «هنر و
ادب�ــات بالنده» در لندن، مــجـمــوعـه1 ترانه ســرودهاى زندان را به نام «شــرارههاى آفــتـاب»
منتـشــر مىكند. و سـپس، در ســفـرى به آمـر�كا، به �ـارى گـروهى از مـوسـ�ــقىدانان جـوان
اجـراى جـد�ـدى از «شـرارههاى آفـتـاب» را تـهـ�ـه و منتــشـر مىسـازد. و در آن لحظـه كـه به
ســتـاد آمــده بود، مىخــواست كــه با پ�ــوسـتن بـه «گـارگــاه هنر ا�ران» كــه ز�ر نظر كــمــ�ـتــه1
فـرهنگى سـازمان كـار مىكـرد و بخشهاى مـختـل& س�نمـا، تئـاتر و عكاسى داشت، اجـراى
تازه1 «شرارههاى آفتاب» را با همان نام «هنر و ادب�ـات بالنده» منتشر سازد. و من در پاسخ
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او، همانطور كه نگاهم مىكرد و منتظر بود گفتم:
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«خُب چرا معطلى؟»

گفت:
«چهكار كنم؟»

گفتم:
«فوراً برو و نوار را تكث�ر و پخش كن.»

گفت:
«آخر چه جورى؟ اجازهاى چ�زى نمىخواد بگ�رم؟»

گفتم:
«اجازه1 چى بگ�رى؟ وقتى مىگو�م برو تكث�ر كن، برو تكث�ر كن د�گر.»

«پول و وسائل را از كجا ب�اورم؟»
«ببـبـ�ن قـ�ـمت دسـتگاههاى تكثـ�ـر چقـدر است، همـ�ن االن برو بخـر. مىگـو�م پولش را
بچـهها بدهند. نوار هم بخـر. ا�ن بغل �ك اتاق خـالى است كـه مىتوانى دم و دسـتگاهت را
در آن علم كنى. هر چقـدر هم كـه دلت خواست از ا�ن بچـهها بهكـار بگ�ر. مىب�نى كـه دم

در پر از هوادارانى ست كه دلشان مىخواهد �ك كارى براى سازمان بكنند.»
داود بالفاصله رفت و شـروع كرد و من �كباره د�دم كـه مردم در كوچه و خـ�ابان ترانه1
«سـراومـد زمـستـون» را مىخـوانند و مـ�ل�ـونها تـومان پول بـه سوى سـازمـان سـراز�ر شـده

است.
داود، عـالوه بر خـوانـدن ترانهها، تنظ�م مـوســ�ـقى، و گـاهى هم سـرودن بـرخى از اشـعـار
نوارها، با سازماندهى خوبش كارها را رد�& كرد و من �كهو د�دم كه در درون «كارگاه
هنر»، �ك «كـارگاه صـدا» هم تشك�ل شد كـه كلى دم و دستگاه و�ژه براى خـودش داشت.
داود همچن�ن، همـواره از ذكـر نامها در ا�ن ترانه سـرودها خودارى مىكـرد. او نه تنهـا نام
ســرا�ـنده1 اشــعـــار و آهنگســازان و نـوازدگــان ترانههـا را نمىگــفـت؛ بلكه، خـــودش را هم
بهعنوان فـرد اصلى سازمـان دهنده1 ا�ن كار پنهـان مىكرد. ز�را مـعتـقد بود كه اعـالم نامها
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مىتواند مورد سـوء استفاده قـرار گ�رد و شخـص�تهائى بسازد كه به جنبش صـدمه بزنند.
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البتـه در ا�نجا الزم است بگو�م كه براى من روشن نبود كـه سرا�نده1 شعر ترانـه1 «سراومد
زمـستـون» از مجـموعـه1 «شراههاى آفـتاب» چه كـسى ست؛ حـتى داود هم چن�ن شاعـرى را
نمى شناخـت. (ا�ن اواخـر، درست پ�ش از آنكـه ا�ن كـتـاب ز�ر چـاپ برود، از مـ�نا اسـدى
شن�دم كه گـو�نده1 شعر «سر اومد زمسـتون» س�د على صالحى ست. شمـاره1 تلفن س�دعلى
صالحى را از او گـرفتم تا در ا�ن مـورد تحقـ�ق كنم. ولى متـاسفانه گـو�ا شمـاره درست نبود
و نتـوانسـتم با او تمـاس بگ�ـرم و كـتاب ز�ر چـاپ رفت.) در آن زمان، مـا فـقط مى دانسـتـ�م
كه سع�د سلطانپور ا�ن شعر را بازسازى كـرده و آن را براى اجرا در اخت�ار داود گذاشته
است. اما داود حـتى از ذكر نام سـع�ـد كه سرا�نده1 بـرخى از د�گر ترانههاى كارگـاه صدا، و
از اعـضـاى اصلى سـازمـان بود هم خـوددارى كـرد و تا پا�ان، به قـانون خـودش وفـادار مـاند.
بعـــداً هم، وقـــتى اوضـــاع در جــمـــهـــورى اســالمـى خــراب شـــد، او توانسـت بهخـــاطر همـــ�ن
پنهانكـارى، به صورت رسمى و با هواپ�مـا از ا�ران خارج شود. البتـه آن زمان كه من داود
را به عنوان خواننده1 ترانه1 محـبوبم در قزلقلعه د�دم هرگز گمـان نمىكردم كه چن�ن آدم
با د�سـ�ـپلـ�ن و كـارآمـدى باشـد. فـقط د�دم كـه آدم خـوشصـدائى سـت. و مـوسـ�ـقى را هم
خوب مىگـ�رد. او مـهندس ش�ـمى و فارغالتـحصـ�ل دانشگاه صنعتـى آر�ا مهر بـود كه پس
از تحـصــ�ل چند سـالى را بـه مـد�ر�ت �كى دو كــارخـانه گـذراند و در ســال١٣٥٠ به زندان

افتاد. و ما با هم دوستان صم�مىاى شد�م كه ا�ن دوستى تا كنون ن�ز ادامه دارد.
�كى د�گر از بـچـههائى كـه بهشـدت روى من تاث�ـر گـذاشت، كـسـى بود كـه بچـهها او را
«عـامــو مـصـالنژاد» صــدا مىزدند.. او اهل جــهـرم، از هواداران چر�كها، و فــارغالتـحــصـ�ل
رشته1 اقتصاد بود و �واشكى به بچهها درس اقتصاد ماركس�ستى مىداد. اما برجستهگى او
در خـصــوصـ�ـات اخــالقى، سـرزنـدهگى و بىآال�شىاش بود. تا جــان داشت در ورزشهاى
دسـتهجـمـعى كـه عصـرها اجـرا مىشـد مىدو�د و نرمش مىكـرد و آخر سـر هم همـانطور
كــه �ك شـورت مــامـان دوز بـهپا داشت، با بدن عــرقكـرده و الغــر دادمىزد: «كــولى ملى،
كولى ملـى!» و اگر كسى مىخـواست كولى بگ�ـرد، مصالنژاد او را بـر دوش مىگرفت و دو
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سه دور دور ح�اط مىدو�د و باز �كى د�گر را سوار مىكرد و دور مىزد و با ا�ن كار كلى
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بچـهها را بعد از ورزش مىخنداند و سـرحال مىآورد. در واقع، تو مىد�دى كـه در زندان
چه شور و نشاط و توانى در جر�ان است و زندگى چـقدر شكوفا و ز�با و پ�شرونده است.

و ا�ن به لط& وجود هم�ن بچهها و گلهاى مبارزه ممكن بود.
در هم�نجـا بود كه من فهـم�دم كـه ب�شتـر بچههاى زندان دوران بازجـوئى را پشت سر
گـذاشـتـه و به دادگـاه رفـتـهاند و تركـ�ب اكـثـر�ت بچـههاى زندان قـزل قلعـه ب�ـشـتـر حـول و
حوش هوادارى از مشى چر�كى (سازمان فدائ�ـان و سازمان مجاهد�ن) مىچرخد و تك و

توكى افراد منفرد، تودهاى و كنفدراس�ونى ن�ز در ا�ن م�ان �افت مىشوند. 

dB� Ê«b½“
ورود به زندان قــصــر بـراى من �ك تحــول بزرگ در ذهنـ�ت و نحــوه1 تفكـرم بود. زندان
قــصــر شلوغ، پر جــمــعــ�ت و پر ســر و صــدا بود، و از بارزتر�ن خــصــوصــ�ــاتش ا�ن بود كــه
زندان�ـــان در آنجــا د�گر بـا پل�س ســ�ـــاسىِ ســاواك ســروكـــار نداشــتند؛ بـلكه، با پـاســبــان
وشــهـــربانىچى جـــمــاعت روبرو بودنـد كــه نه در هوشـــ�ــارىِ ســ�ـــاسى و مــالحظـات به پاى
سـاواكىها مىرسـ�دند و نه اخـتـ�ارات آنهـا را داشتند. پلـ�س زندان قصـر، هم با زندان�ـان
عادى مـثل قاچـاقچىها، دزدها، قاتلها و خـالفكاران كـوچك و بزرگ روبرو بود و هم با
زندان�ان س�اسى. از هم�ن رو، زندانِ ا�ن دو نوع زندانى را از هم جدا كرده بودند كه �كى
از مهمتر�ن علتها�ش جلوگ�رى از تاث�رگذارى زندان�ان س�اسى بر زندان�ان عادى بود.

وقـتى از مـ�نىبوس سـاواك پائ�ـنآمـدم و شلوغى و ازدحـام زندان مـوقت قـصـر را د�دم
بىدرنگ بـه تفــاوت مــحـ�ـط آنجـا بـا زندانهاى ســاواك پِىبردم. مــرا به ســاخــتــمــانى كــه
انگشتنگارى مىكـردند و عكس شمارهدار از روبـرو و از ن�مرخ مىگرفتند بـردند، و بعد
در صفى قراردادند كه مخصوص تراش�دن موى سر بود. زندان�ان عادى، توى دست و پاى
�كى از آنها كهپاسبـانها مىپلك�دند و نقش خدمتكـار آنها را داشتند. �ك پاسبـان به
بدو بدو مىكـرد و خودش را خ�لى زبر و زرنـگ نشان مىداد با تشـر گفت؛ «بپر وكـ�ل بند
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سـه را بـگو ب�ـا�د ز�ر هـشت، جناب كـارش دارد.» و زنـدانى مـثل فــرفـره رفت تا دســتـور را
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انجـــام دهد. هوا گــرم بـود و �ك پنكـه1 ســقــفى ز�ـر تاق بلنـد و قــد�مى ز�ـر هشت آهســـتــه
مىچرخـــ�ــد و بـاد بىجــانـى را پائ�ن مـىفــرســـتــاد. �كـى از زندانىهاى عـــادى كــه مـــوهاى
كمپشــتـش را از پشت گــردن به روى پـ�ــشــانى آورده بود تا كــچـلىها�ش را بپـــوشــاند به
پاســبـــانِ آرا�شگر التـــمــاس مىكــرد كــه مــوهـا�ش را نزند. پـاســبــان هم مىخـند�د و او را
مسخره مىكرد. ولى او دست بردار نبود و مـرتب با صدائى فروخورده تقاضا�ش را تكرار
مىكـرد. عـاقــبت پاسـبـان آرا�شگـر از دست او عــصـبـانى شـد و بهصـدا در آمــد: «آخـر ننه

جنده1 كچل، تو چه موئى دارى كه مىترسى بتراشند؟»
و او با شن�ـدن ا�ن حـرف خـجـالت كـش�ـد و دست از اصـرار برداشت و پاسـبـان شـروع به
تراشـ�دن مـوها�ش كرد. من و عـدهاى از زندان�ان سـ�اسى د�گر كـه از زندانهاى مخـتل&

آمده بودند در نوبت سلمانى ا�ستاده بود�م و در سكوت به ا�ن صحنه نگاه مىكرد�م.
بعـد مــا را با سـرهاى تراشـ�ــده و انگشتهاى مـركــبى كـه در انگشتنـگارى آلوده شـده
بـود به حــــــ�ــــــاط زنـدان عــــــادى بـردند تـا براى بـردن بـه بنـد مــــــوقـت ثبـت نام شــــــو�ـم. الى
انگشتهاى مركـبىام عرق كرده بود و من هرچه مـىگشتم، كاغـذى چ�زى در ح�ـاط پ�دا
نمىكـردم كـه انگشـتانم را پاك كـنم. ح�ـاط زندان عـادى، داراى پنجـرههاى بلندى بود كـه
متعلق به بندهاى مخـتل& بود. ساختمانِ همه1 بندهاى دور ح�اط، آجـرى و كهنه و س�اه بود
و به پادگـانهاى قـد�مى شـبـاهت داشت. چهـار باغـچـه1 بزرگ گُلكـارى شـده قـر�نه1 هم در
ك& حـــ�ــاط درست كـــرده بودند كـــه ن�ـــمــه آجـــرهاى نمنـاك كــپكزدهاى در خـــاكآنها
فـــرورفـــتــه و دورشـــان را دندانـه دار مىكـــرد. از زمـــان خــدمـت ســـربازى به بعـــد از چنـ�ن

مح�طهائى متنفر بودم.
چند سرباز كه لباس آبى نظامى پاسبانـى تنشان بود، با گِترها و �قههاى باز و كالههاى
باالزده و دستهـاى گــچى آمـــدند رد شــدند و بـا بىتفــاوتـى به مــا نگـاه كــردند. هوا كـــمى
خنكتر از ز�ر هشت بود. از توى ح�اط، اتاقهاى پشت مـ�لهها تار�ك به نظر مىرس�د، و
عــدهاى از زندانىها مــرتب خـود را بـاال مىكـشــ�ــدند تا مـا را تـوى حـ�ــاط د�د بزنند. ســر و
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صــداىِ جـمــعى از زندانىها، از �ـك فـضــاى باز ن�ــز بگوش مىرســ�ـد و به نـظر مىآمـد كــه
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ح�اط آن بندها پشت آن ساختمانها باشد.

سـروانى به هـمـراه �ك پاسـبـان آمــد و نامهاى روى ورقـهاى را �كى �كى خــواند و مـا را
روانه1 بند موقت كرد. بهمحض ورود بهبند موقت س�ـاسى، حس كردم كه فضا عوض شد و
د�گر از آن غر�ـبهگى پادگانوار خـبرى ن�ـست. بچهها قـ�افههاى شـاد و سرحـال داشتند و
لباسهاى سبك پوش�ده بودند. خ�لىها به سراغ مـا آمدند و به سرعت در همه1 بند پ�چ�د
كــه �كـى از همپروندهاىهاى گـلســرخى به آنجـــا آمــده است. مــرا در �كى از اتـاقها جــا
دادند كه لط&اللله مـ�ثمى در آن بود. قـبل از رفتن به آن اتاق برا�م شـرح دادند كه او هم
پرونده1 دخـترى ست به نام سـ�ـم�ن قـهرمـانلو كـه سال گـذشتـه در جر�ـان انفجـار بمبى كـه
قــصــد داشـتــهاند پاى مــجــســمــه1 ٢٨ مـرداد در مــ�ــدان مــخــبـرالـدوله كـار بـگذارند و جــشن
٢٨مــرداد را به هم بزنند چشــمــانش كـور و �ك دســتش هم از مچ قطـع شـده است. وقــتى
مــ�ــثـمى را د�ـدم از روحـ�ــه1 جنـگدهاش خــوشم آمـد. چـ�ـزى را نـمىد�د و فــقط قــادر بود با
دست چپش كـه سـالم بود كـارها�ش را انجـام دهد. با ا�نحـال مثل آن بـود كه همـهچ�ـز را
مىب�نـد و قـادر به هركــارى با هر دو دست خــود هست. عــدهاى از مـجــاهد�دن هم مــرتب
دور و برش مـىپلـك�ــــدند و هوا�ـش را داشــــتند. ولـى او به ه�ـچكــــدام اجـــازه نـمىداد كــــه
كـارها�ش را انجـام دهند و خـودش انـجام هـركـارى را هرقـدر هم كـه مـشكل بود به عـهـده
مىگـــرفت. او آشكارا رهـبــر آن چند تـا مــجــاهـد بند بود و طورى حـــرف مىزد كــه گـــوئى
فرمانده1 نظامى آنها ست و هـمه1 آنها مثل سرباز حرفش را مىخـواندند. بعد از �ك سال
كه از انفـجار بمبى كه او را زخـمىكرده بود مىگذشت، هنوز ز�ر پوست تمـام صورتش پر
از تراشــــههاى آهـن بمب بـود. ســــاواك از هرگــــونه امكـان جـــراحـى و مـــداواى صــــورت او
خـوددارى كـرده بود، و او مـرتب مىكـوشـ�ـد از ت�ـزى تراشـههـاى آهنى در درون پوسـتش
استـفاده كند و با فـشار دادن آنها پوست را جـر بدهد و ب�رونشـان بكشد. به همـ�ن دل�ل
صورتش پر از زخم بـود. م�ثـمى، كلى از خسرو گـلسرخى و كرامت دانشـ�ان تعـر�& كرد.
و گـفـت كـه از دفـاعــ�ـه1 دادگــاه دوم من هم خـوشش آمــده است. در تمــام مـدتى كــه آنجـا
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بودم، هر روز راجع به مسائل مختل& س�اسى و مسائل بند و غ�ره با هم گفتگو مىكرد�م.
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بند مـــوقتِ ســ�ــاسـى خــ�لى شـلوغ بود و مــا در اتاقهـاى كــوچك تنـگ هم مىلولـ�ــد�م.
آنقـدر جـا كم بود كـه حـتى عـدهاى شبها توى راهـرو مىخـواب�ـدند. و روزها همـه مـرتب
در راهروهـا و حــ�ـــاط در حـــال رفت و آمـــد بودند. زنـدگى در بند مـــوقت رنـگ مــوقـت هم
داشت. از ا�ن رو، كمـتر د�دم كه مـانند قزلقلعـه، كسى به فكر سـازماندهى امور مـبارزاتى
باشد. واقعـ�ت ا�ن بود كه غ�ر از سازماندهى امـور تقس�م غذا و جا و تمـ�زكردن بند، انواع
د�گر ســازمـاندهىهاى مــبـارزاتى نمـىتوانست در آنجـا دوام داشــتـه باشــد. ز�را هر كس
فـقط براى مدت كـوتاهى مهـمان آن بند بود و تا افـراد مىآمـدند هم را بشناسند و �ا دست
به نوعى سـازمــاندهى مـخـفى بزنند، از آنجـا بـه بندهاى دائمى منتـقـل مىشـدند. از ا�ن رو
بچهها هر وقت كـه نوبت كارگرى بند نداشتند، به بازى و ورزش و شـلوغ كردن كردن در
حـ�اط مىپـرداختند. درخت تـوتى هم در ح�ـاط كـوچك و پرجـمعـ�ت آن بند وجـود داشت
كـــه بچـــهها با بىمـــالحظـهگى دم پائىهـاىشــان را بـراى ر�خـــتن توتها بـه ســوى شـــاخ و
برگش پـرتاب مىكــردند. ا�ن حــركت، جــدا از آنكــه كــمى بچــهگــانه مـىنمــود، به خــاطر
خـوردن دمپائىها به بـچـههاى د�گر سـبب ناراحـتى مىشـد. من از ا�ـن كـار بچـهها دلخـور
بودم، ولى آن را بروز نمىدادم و هروقت از ز�ر درخت رد مىشدم عمداً قدمها�م را كُند
مىكــردم و �ا حــتى مىا�ـسـتــادم تـا كـفــشى بـه من بخــورد و من با نگـاهى خــ�ـره بـه پرتاب
كننده1 كــفش، انتـقـادم را از ا�ن كــارها نشـان بدهم. �ـك روز كـه همـانطور ا�ســتـاده بودم،
�كى از بچـهها به من نزد�ك شـد و با لحن دوستـانهاى گفت؛ «كـمى ب�ـا ا�نورتر كه كـفش
بهات نخــورد.» من با دلخـورى حــرف او را گـوش كـردم و كنار آمــدم. و او با لبـخنـد گـفت؛
«جـواننـد د�گر، شـور و شـر دارنـد.». با شن�ـدن ا�ن حــرف �كباره مـتـوجــه1 مـوضـوع مــهـمى
شـــدم. در�افــــتم كـــه او در واقع بـا ا�ن حـــرف به مـن نشـــان داد كـــه گـــاهـى آدم بىخـــود و
بىجهت اداى پ�ـرمردها را در مىآورد. البتـه قبل از زدن ا�ن حـرف د�ده بودم كه چندبار
به من نگاه كـرده و مواظـبم بوده است. در�افتم كـه فـهمـ�ده اسـت كه من بىخـود با بازى و
سـرحـالى بچـهها از سـر عنـاد درآمـدهام. از هوشـ�ـارى او خـوشم آمـد. بعـد، از حـالت خـودم
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خندهام گرفـت و كلى با او گپ زدم. وقتى خـودش را معرفى كـرد د�دم كه نسـ�م خاكـسار
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است. از آشنائى با او كلى خـوشحـال شدم و از برخـورد رندانهاش كه با ظرافت مـرا متـوجه1

تغ��رى در اخالقم كرده بود خوشم آمد.
مــرا ز�اد در بند مــوقت نگهنـداشـتنـد. �ك هفــتـه بـعـد در �ك دســتــه1 ده نفــرى به زندان
شـمـاره �ك قــصـر منتـقل شــدم. فـاصله1 ب�ن دو زندان عـادى تـا سـ�ـاسى ب�ش از پانصــد مـتـر
نبود. و در ا�ن فاصله مـا از ز�ر سپ�دارهاى بلندى گـذشت�م كه كهنسـال به نظر مىآمدند.
در ســمت راست ســاخـتــمــان زندان شـمــاره1 �ك هم، د�ـوار بسـ�ــار بلنـدى وجـودداشت كــه
معلوم بود د�وار اصلى زندان است. خود ساختمان شماره �ك هم از ب�رون مثل �ك دژ به
نظر مىرس�ـد. با �ك نماى دو طبـقه و محكمى كـه روكش س�ـمانى داشت و در ورودىاش
بار�ك و آهنى بود و جلوى شـ�شهها�ـش م�لههاى عمـودى و افقى كلفـتى كشـ�ده بودند و
از داخل به انواع و اقسام قفـل و بندها مجهز بود. در سمت راست ساختـمان ن�ز �ك اتاقك
دراز از همان جنس س�مـانى و چسب�ده به ساختمان وجـود داشت كه به پنجرهاى �كسره

و افقى با م�لههاى كلفت فلزى مز�ن بود كه بعداً فهم�د�م اتاق مالقات است.
مــحل ادارى زندان كــه درها�ش به بنـدهاى مـخــتلـ& باز مىشــد، �ك هشــتى قـد�ـمى با
سـق& بلنـد بود. رئ�س زندان، سـرهنگ زمــانى مـا را در دسـتـههاى دو سـه نـفـرى به اتاقش
خـواست. پشت مــ�ـزش نشـسـتـه بود و مـا را مــانند بردهدارانى كـه مىخـواهنـد برده بخـرند
برانداز مـىكـرد. بعــد نطـق كـوتاهـى در باره1 مــقـررات زندان ارائـه داد و مـرخـصمـان كــرد.
ابتــدا همگـى به بند دو رفــتــ�م. مــرا در �ك اتاق جلـوى در جـا دادنـد و بعــد از چند ســاعت،
وقــتى هوا رو به تار�كـى مىرفت، صــدا زدند و باز به ز�ر هشـت آورند. �ك ســروان به نام

حب�بى جلو آمد و با من دست داد و خودش را معرفى كرد و گفت:
«آقاى سماكار، شـما را نزد دوستانتان به بند چهار مىفرسـتم. خواهش مىكنم مقررات
بند را رعــا�ت كن�ــد و هر وقت مـشكلـى و �ا كـارى داشــتـ�ـد بـگوئ�ـد كــه مىخـواه�ــد با من

صحبت كن�د. بفرمائ�د.»
بعـد به پاسـبانـى كه آنجـا ا�سـتـاده بود اشاره كـرد و كـه مـرا به داخل بند ببـرد. وارد بند

≥∑μ

چهار كـه شدم خودم را در �ك راهروى دراز د�دم كه دو طرفش پر از تختهاى دو طـبقه



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð±¥‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
و سلولهائى با درهاى بـس�ـار كلفت آهنى كـه باز بود �افـتم. بند خـالى بود و حـتى �كنفـر
هم در آن د�ده نمىشد. ولى آثار حضور و زندگى زندان�ـان به شكل لباسها و اش�ائى كه
ك& اتاقها و روى تختها قـرارداشت د�ده مـىشد. در واقع مـرا به هنـگام سرشـمـارى كـه
همه1 زندان�ـان را به ح�اط زندان مىبردند بـه بند آورده بودند. از جلوى �ك دستشـوئى كه

گذشت�م، پاسبان مرا به �ك سلولِ در باز راهنمائى كرد و گفت:
«جناب ســـروان دســتـــور داده كــه در هـمــ�ن سـلول بمـــانى و به حـــ�ــاط نروى تـا د�گران

ب�ا�ند.»
مـاندم تا بچـهها بازگـشـتنـد. و �ك مـرتبـه د�دم رضـا عـالمـهزاده، ط�ـفـور بطحـائى، فـرهاد
ق�صرى و مرتضى س�اهپوش كـه از آمدن من خبردار شده بودند به درون سلول آمدند. ما
با شــادى همد�گر را در آغــوش كـشــ�ـد�ـم. بچـهها طـورى به من نگاه مىكــردند كــه انگار
تازه از بسـتر ب�ـمـارى برخاسـته بـودم. سراپا�م را برانداز مىكـردند و از مـسائلى كـه در آن
مـدت پشت سرگـذاشتـه بودم مىپرسـ�دند. بهخـصوص مىخـواسـتند بدانند كه چرا مـرا در
ا�ن مـدت در زندان سـاواك نگـهداشـتـهاند. و من پاسخ روشنگرانهاى نـداشـتم كـه به آنها
بدهم و فـقط گفتم كـه فكر مىكنم مـرا براى اذ�ت كردن در قزل قـلعه نگهداشتـه بودند. و
شرح ماجراهاى مختلفى را كـه از سر گذرانده بودم براىشان دادم. بچهها هم شرح دادند
كــه چگونه وقــتى آنها را به زندان قــصــر آوردهبودند، براى مــدتى در حــالت قـرنـط�نه در
همـان سلولى كه تو�ش بـود�م، به صورت در بسـته نگـه داشتـهاند تا �واش �واش زندان به
وجــود آنهـا عــادت كند. آنها در شـــرا�طى به قـــصــر آمــده بودنـد كــه مــوضـــوع پرونده و

دادگاه و اعدام بچهها داغ بود و جزو مسائل روز به شمار مىآمد.
رضا شرح داد:

«وقـتى آمــد�م، حـتى نـگهـبـانها ســرك مىكـشــ�ـدند كـه بـبـ�نند مــا چه شكل و شـمــا�لى
دار�م. بـچـــهها هم بـراى د�دن مـــا بىتـابى مىكـــردنـد و ســـرهنگ از تـرس ا�جـــاد شـــور و
ه�ــجـان خـاص در زندان، تـمـاس زندانىها را بـا مـا مـمنـوع اعـالم كـرده بود. در واقـع، مـا در

≥∑∂

�ك بند عمـومى به حالت انفـرادى به سرمىبرد�م، و خـودِ هم�ن قضـ�ه، مسـئله را بدتر داغ
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مىكرد و به اشتـ�اق بچهها براى د�دار و گفتگوى با مـا و با خبر شدن از حق�ـقت ماجراها و

چگونگى طرح و برنامه1 ما دامن مىزد.»
گفتم:

«پس بگو. مرا هم زمانى به بند آوردند كه ه�چكس در بند نباشد.»
آن شب بعـد از گفتگوهاى فـراوان از مسـائل گوناگـون، در فرصـتى كه پ�ش آمـد با رضا
به گفتگو در باره1 نحوه1 زندگى در آن زندان پرداختم. رضـا برا�م گفت كه آنها در كمون

در سفره1 عمومى زندان زندگى نمىكنند. گفت:
«البتـه از روزى كه آمـد�م، سرهنگ زمـانى مانع حـضور و زندگى فـعال مـا در م�ـان جمع
بود. به مـا گـفتـه بودند كـه حق ندار�م به كـمـون زندان �ا زندگى جـمعى آن بپـ�ـوند�م. ولى
ا�ن مـوضـوع بىخـود بود و مـا در ا�ن مـورد با زمانـى صحـبت كـرد�م كـه ا�ن مـحـدود�ت را
بردارد و او هم قبول كرد. ولى خودمان ترجـ�ح داد�م كه ب�رون از كمون زندگى كن�م. در
همــان مـدت اول�ــه كـه بـ�ـرون بود�م بـرخى از روابط مـوجــود در كـمــون را نمىپسـند�د�م.
بهخــصـــوص من ا�نطور بودم. تـو مــرا مىشناسـى و مىدانى كــه نســـبت به برخى مـــســائلِ
دسـتـور دادنى و دستـور گـرفـتنى و روابط خـشك تشك�ـالتى حـساسم. و حـدس مىزدم كـه
نمىتـوانم در داخل ا�نگـــونه مناســـبــات زندگى كـنم. تو هم مـــثل منى. شـــا�د هم نبـــاشى.
ط�ــفـور ا�نطورى ن�ــست. او آن روابط را دوست دارد. بـههمـ�ن دل�ـل هم درست �ك روز
قــبل از ا�نكــه تو ب�ــائى بـه جــمع زندان پ�ــوست. ولى قــبــالً در ا�ن اتاق بـود و با مــا زندگى
مىكرد. بههرحـال تو با�د تصمـ�مت را در ا�ن مورد بگ�ـرى كه آ�ا مىخـواهى با ما زندگى

كنى و �ا با جمع؟»
من در جـواب سـكوت كـردم. اطالعـاتى كــه او بهمن داد و مـسـائـلى كـه پ�ش كـشــ�ـد آن
قدر مفصل بود كه نمىتوانستم فوراً و بدون آشنائى با آن فضا دربارهشان تصم�م بگ�رم.

رضا پرس�د:
«سرهنگ زمانى كه به تو در مورد زندگى در كمون و �ا با ما حرفى نزد!»

≥∑∑

گفتم:
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«نه چ�زى نگفت.»

رضا گفت:
«پس تصـمـ�م با خـودت است. البـتـه زندگى خـارج از كـمـون به مـعنى ب�گانگى با مـسـائل

مشترك زندان و تماس با بچهها ن�ست.»
پرس�دم:

«شما با بچهها در مورد مسائل زندان حرف مىزن�د؟»
«مـعلوم است. هـر مـسـئلهاى كـه پ�ش ب�ـا�ـد و هر تصـمـ�م جـمـعى كـه قــرار باشـد گـرفـتـه

شود، بچهها با ما مشورت مىكنند و نظر ما را هم مىخواهند.»
پرس�دم:

«كىها توى كمون هستند؟»
�عنى چى كىها؟ منظورت سازمانها ست؟»»

«آره، چه سازمانهائى در كمون هستند؟»
«خـــ�لـىها، چر�كهـا، مـــجـــاهد�ن، تـودهاىها، دمكـراتها، و منفـــرد�ـن. بعـــضىهـا هم
ن�ــسـتـند. جـمعهـاى كـوچك مــذهبى و غــ�ــرمـذهبـى و افـرادى هم هســتند كــه جــدا زندگى
مىكنند. البـته، با�د گـفت كه بچـههاى كمـون، در مجمـوع نسبت به كـسانى با جـمع زندگى
نمىكنند نـظر خـوشى ندارند. به هر صـورت من پ�ـشنـهاد مـىكنم كـه تو در تصـمـ�مگـ�ـرى
عـجله نكنى. چند روز بمـان، همهچ�ـز را بسنج، با هركس هم كـه مىخـواهى مشـورت كن،

بعد تصم�م بگ�ر.»
تصـم�م گـرفـتم كه ضـمن داشـتن تمـاس با بچههاى كـمـون، تا مدتى بـا بچههاى اتاقمـان
زندگى كنم. رضا درست مىگفت؛ من هم مثل او طـاقت تحمل نظمهاى مزاحم را نداشتم.
الزم بود براى خـــودم برنامــه1 مـــشــخــصـى بر�زم و مــدتـى دست بهمطالـعــه بزنم. آگـــاهى از
مـسائـل زندان و اطالع از تار�خـچه1 فـعـال�ت سـازمانها و تجـرب�ـات و حـركاتشـان از جـمله
مسـائلى بود كـه دلم مىخواست از آنها اطالع پ�ـدا كنم. ولى ا�ن كار در ابتـداى ورود من

≥∑∏

به زندان مىتوانسـت حسـاسـ�ت پلـ�س را برانگ�ـزد. از ا�ن رو، آن را براى بعـد گـذاشـتم و
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�ك برنامـه1 مطالعـاتى در دو عـرصـه براى خـودم در نظر گـرفـتم. اول فـراگـرفـتن كـامل زبان
فـرانسـه براى مـراجـعـه به مـتـون اصلى و بعـد مطـالعـات عـمـومى در عـرصـه1 فلسـفـه، تار�خ و

ادب�ات و هنر.

Ê«b½“  U½UJ�« Ë  ö}JAð
سـه بند مـشـتـرك چـهـار و پنج و شش، داراى كـتـابخـانهاى بود كـه توسـط خـود بچـهها به
بهوجـود آمــده و كـتـابها�ـش بهصـورت دسـتــهبندى شـده در اتاقهاى مــخـتل& بنـد چهـار
قـرار داشـت. هر دسـتـه از كــتـابها، مــثـالً از جــمله ادب�ـات و �ـا كـتـابهـاى اقـتـصــاد، تار�خ،
جـامعـهشناسى و غ�ـره در �ك اتاق جـاى داشت. جلوى ل�سـت كتـابها هم جدولى بود كـه
ساعات مـطالعه1 هر كتاب را در روز به شش تا دو سـاعت تقس�م مىكرد. مطالعـه از ساعت
هشت صــبح آغـاز و منهـاى �ـك سـاعت نهـارى، تا ســاعت نه شب ادامـه مى �ـافت. هر كس
مىتوانسـت �ك كـتــاب را فـقـط براى دو سـاعـت در روز داشـتــه باشـد و مــوظ& بود بعــد از
پا�ان آن دو ساعت، كتاب را به نفر بعدى كـه اسمش در ل�ست كتابها بود تحو�ل بدهد.
گاهـى براى برخى كتـابها، تراف�ك سنگ�نى ا�جـاد مىشد و مـتقـاضىِ مطالعه1 آنها گـاهى

مىبا�ست ماهها صبر كند تا نوبتش برسد.
من دسـتـهاى از كتـابها را براى بعـد از ظهـرها انتـخـاب كـردم تا بتـرت�ب مطالعـه كنم. و
براى صبحها هم روزى چهـار ساعت مطالعه1 س�سـتمات�ك زبان فرانسـه در نظر گرفتم. و با
توجه به ورزش صبحگاهى و ساعاتهاى صـرف غذا، از تمامى ساعات روز فقط دو ساعت
را براى قــدم زدن و گــفــتگـو با بچــههاى مــخــتـل& گــذاشــتــه بودم و بقــ�ــه كــامــالً پـر بود. به
طورىكـه احـســاس مىكـردم در سـاعـات شــبـانهروز وقت كم مىآورم. گـاهى كــه اعـضـاى
خـانوادهام در مالقـاتها درباره1 چگونگـى گذراندن سـاعـات روز از من سئـوال مىكـردند و
مثـالً برادرم حسـ�ن مىپرس�ـد كه آ�ا در زندان احـساس بىحـوصلهگى و كسـالت و بطالت
نمـىكنم؟ پاسـخ مىدادم كـــه من وقـت ندارم كـــه حـــتى ســـرم را بـخـــارانم، بنابـرا�ن كـــجـــا

≥∑π

مىرسم كه حـوصله ام سر برود؟ و او مىخند�د و فـكر مىكرد شوخى مىكنـم. ولى وقتى
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�كبار برا�ش برنامه1 روزانهام را شـرح دادم و البته آن دو ساعت تمـاس با بچهها را هم به
دل�ل گوش ا�ـستادن پاسـبان به حـرفها�م سانسور كـردم و جزو سـاعات مطالعـه اعالمش
كـردم، برادرم بـا حـ�ـرت و ه�ــجـان ســرى تكان داد و گـفت؛ واقــعـاً جـالب اسـت. پس با ا�ن
حـسـاب ما بـا�د منتظر ب�ـرون آمـدن تو نمـان�م. چون تو آنقـدر خـودت را گـرفتـار كـردهاى

كه اگر آزادت هم بكنند وقت نمىكنى از زندان ب�رون ب�ائى.
و واقــعـ�ت ا�ن بـود كـه من براى مــدتى چنان ســرگـرم مـطالعـات شــدم كــه �كهو د�دم
شش ماه از آمدنم به زندان قـصر گذشته و مـن اصالً متوجه1 گـذشت ا�ن زمان نبودهام. ا�ن
زمان با آن حـالت كُند و �كنواخت زندان انفرادى در قـزل قلعه اصالً قـابل مقا�سـه نبود. و
من فـكر مىكــــردم پ�ش از آن، �عـنى در زمـــان آزاد�ـم چه وقتهـاى گـــرانبهـــائـى را كـــه
مىتوانـســتم صــرف مطـالعــه كنم از دسـت داده و به بطالت گـــذراندهام. در واقع مطالـعــه1 با
برنامـــه و زمــانبندى شــده نـوعى نظم فـكرى و جــهت حــسـى به من مىداد و در مـنشها و
عادتهاى من چنان تغ��رات آرام و در ع�ن حـال متداومى به وجود مىآورد كه بهراستى
برا�م تجــربه1 تازهاى بـود و اگـر مــسـئلـه ورزش در كـار نبــود، چه بســا فكر مىكــردم ظرف
گـذراندن �كى دوســال در آن حـالت، به صـورت �ك آدم عـ�نكى، و ر�ـشـوى زودپ�ـر شـده
درمىآمدم. چ�زى كه مهم بود و ورزش هم نمـىتوانست در آن تغ��رى به وجود آورد از
دست دادن دن�ــاى تخــ�ـالت و رؤ�اهـاى شـ�ــر�نى بود كــه بهخــصـوص در قــزل قلعــه به آن
عـادت كـرده بودم. حضـور قـاطع جـمع، حـركت در ه�اهـوى بچههاى پـر شر و شـور، برنامـه1
مـشــخص مطالعـاتـى و گـفـتگـو با افـراد واقـعى، درِ تـخـ�ل را برروى من بســتـه بود. تخــ�ـالت
تنهـائـى قـزلقلعـه، هرچـند در طوالنى مـدت مىتوانـست از من �ك آدم خـ�ـالبـاف بسـازد،
ولى ا�ن مطالعات مستمـر و بى انقطاع، امكان هرگونه لذت حسى را از من بر�ده بود و من
حس مىكـردم كـه بهراسـتى ن�ـاز دارم كـه مـدتى را به بىخـ�ـالى و اسـتـراحت كـامل بزنم تا

مغزم �كهو پوك نشود.
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±∂ g�Ð
ÊU³½«b½“ Ë Ê«b½“

شبها پس از آنهمــه ورزش و مطالعـه1 و راه رفـتن، مـثل �ك فـرد زحــمتكش خـسـتـه
مىشـدم و از پـا درمىآمـدم و از سـاعت ده شـب تا سـاعت شش صــبح كـه طبق برنامــه با�د
برمـىخـــاســـتم، �ك تـ�غ مىخـــوابـ�ـــدم. د�گـر نه ب�ـــرون رفـــتـن از زندانى در كـــار بـود و نه
گشتوگذارى در آن كوههاى برفپوش، و نه استراحت پاى آبشارهاى بلندى كه آب، تا

ب�ا�د از ارتفاع بلندشان به زم�ن برسد به غبار تبد�ل مىشود.
تابستـان بود و ما حـ�اط خوابى داشـت�م و تا زمـانى كه خوابمـان ببرد، ن�م سـاعتى با ا�ن

و آنى كه دور و برمان بود گپ مىزد�م.
فـرهـاد قـ�ـصــرى كـه رخــتـخـوابـش را در حـ�ـاط كنـار من مىانداخت، �ك شب نـگاهى به
پاسـبــانهائى كـه باالى بـام ا�سـتـاده بودنـد و نورافكنهاىشـان را بـه حـ�ـاط زندان انداخــتـه

بودند و نگهبانى مىدادند كرد و گفت:
«راستى خوب شد ما موفق نشد�دم شاه را بزن�مها.»

پرس�دم:
«چطور مگر؟»

«ه�ـچى، چون اَالن ا�ن پاسـبـانها ا�نجـا راحت خـواب�ـده بودند و مـا با�د آن باال بهجـاى
آنها كــشــ�ك مىداد�ـم. چون، من و ترا كــه وز�ر، وكــ�ل نمـىكــردند. مىگــفــتند شــمــاها
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انقــــالبى هســــتـــ�ـــد، نورپـردازى هنرىتـان هم خـــوب اسـت. برو�د بـاالى بام و پروژكــــتـــور
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ب�نداز�د روى زندانىها و كش�ك بده�د.»

بعد با خنده پتو را تا ز�ر گلو�ش باال آورد و نفس بلند كش�د.
من هـم خنـد�دم و نفـس بلـندى كــــشــــ�ـــــدم و رفــــتم ز�ـر پتــــو. هوا خـنك و آســــمـــــان تا
دوردستها صــاف بـود. د�دم مــدتها ست كــه حــتى مــوقـع خــواب هم به آســمــان خــ�ــره
نشدهام. زندان، خشن و بىآسـا�ش و پره�اهو و مزاحم، پ�ش رو�م بود و تخـ�لم را مختل
مىكـــرد. دلم مىخـــواست باز تـوى آن سلولهاى قـــزل قلعـــه باشم. چـشــمـــانم را بســـتم و
خنكاى شـب و عـمق كـهكـشـان را در غـبـارى پـر از نقـره و رو�اء روى پوست صــورتم حس
كـردم و نفهـمـ�دم كـه جـادوى شب كِى مـرا به چاه خواب انداخـت؛ فقط، احـسـاس كردم كـه
هوا روشن شـده است و صـداى آرام برخـاسـتنِ بـچههـا از رخـتـخـواب بگوش مىرسـد. با�د
برمىخـاسـتـ�م تا در ص& حـ�ـاط به ورزش دسـتـهجـمـعى بپـرداز�م. هر روز از سـاعت شش
صـبح، بىدرنگ بعد از بـرخاسـتن از خواب، در �ـك ص&ِ دو رد�فه1 دو�ست سـ�ـصد نفـرى،
ن�مساعت دور ح�اط مىدو�د�م و بعد ن�مساعت هم نرمش مىكرد�م. نرمشها هم اسم
داشت و اسـمها هم همـــه مـــال مـــبـــارزان جنبـش بود. ســـردســتـــه1 ورزش، روبـروى بچـــهها
مىا�ســتـاد و با اعـالم اسم حــركت (مـثل حـركـت وارطان، همـا�ون «كــتـ�ـرائى»، و غــ�ـره) به
نرمش مـىپرداخت و هر حـــركت را ده بار انجــام مـىداد و بقــ�ــه از او تـبــعــ�ت مـىكــردند.
پل�س هم هرگز به انگ�زه1 نامگذارى حـركتهاى ورزشى پِى نبرده بود. و ما به ا�ن وس�له
نه تنها نام مبارزان را زنده نگهمىداشـت�م؛ بلكه، با تكرار آن در هر بامداد، ذهن�ت تازهاى
به عنوان سرمـشق مبارزاتى براى خـود فراهم مىساختـ�م. بعد از ورزش، اگر تابسـتان بود
بچـــههـا بهرد�& هر كـــدام سـى ثان�ـــهاى ز�ر دوشـى كـــه توى حـــ�ـــاط بود مـىا�ســـتـــادند و
خودشـان را مىشستنـد و اگر زمسـتان بود همانطور با بدن عـرقدار لباس مىپوشـ�دند تا
نوبت حــمــام برسـد و بـتـواننـد خـودشــان را بشــو�ند. البــتــه بودند كــسـانى كــه در زمــسـتــان
�خ مـىرفــتند. من وقــتى از آنها تـقل�ــد كــردم،�خبنـدان هم بعــد از ورزش ز�ر دوش آب
د�دم عـجب چـ�ـز جـالبى ست. بـدنم كـه در اثر ورزش داغ شـده بود در تمــاس با آب سـرد
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گـز گــز مىشــد و نه احـســاس سـرمــا؛ بلكه نوعى خــارش و سـوزش نـاگـهــانى به آدم دست
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مىداد كه ضمن آنكه بدن را كمى مىلرزاند، ولى در ع�ن حال بس�ار لذت بخش است.

من حــتـى جــمــعــههـا هم برنامـــه مطالعـــاتى داشــتم. و فـــقط در روزهاى كــارگـــرى كــمى
اسـتـراحت مىكـردم. �عنى در واقع مـغـزم كمى اسـتـراحت مى كـرد نه بدنم. و بقـ�ـه1 روزها،
همچنان مانند �ك مـاش�ن بهپ�ش مىرفتم و گذشت زمـان را نمىفهم�ـدم. بچههاى د�گر
هم هم�ـنطور بودند. همه، چنان با مطالعـه و فعال�ـت سازمانى سـرگرم مىشـدند كه زندان
كـمـتـر به آدم نمـود مىكـرد. تنهـا مـسـئلهاى كـه در ا�ن مـدت، براى مـدتى فكر مـرا به خـود
مـشــغـول كـرد، مـســئله فـشـارى بود كــه سـرهنگ زمـانـى �كباره بر بچـههاى مــذهبى وارد

آورد:
سـرهنگ زمــانى، �ك روز به ناگـهــان �ك بازى تازه راه انداخت و اعـالم كــرد كـه از ا�ن
پس كــــسى اجـــازه نـدارد پ�ش از ســـاعـت پنج صــــبح برخــــ�ـــزد و نمـــاز بـخـــواند. بـراى ا�ن
مـمنـوعـ�ت هم ه�ـچ دل�لى ذكـر نكـردند. ولى عـدهاى ز�ر بار نـرفـتند و طبق مــعـمــول صـبح
پ�ش از طلوع آفـتاب برخـاستـند و نماز خـواندند. پل�س هم خـ�لى از آنها را به ز�ر هشت
برد و كـتك زد و اذ�تشـان كــرد. در واقع، پل�س داشت بهـانهجــوئى مىكـرد كـه زندان را
در كنتـرل خود در آورد و از ا�ن رو روى حـساستر�ن مـسائل انگشت گـذاشتـه بود. پ�ش
از سـال پنجـاه و دو شـمـسى، وضع زندان به صـورت د�گـرى بود كـه بچـهها از آن به عنوان
دوران پادشـاهى خود �ـاد مىكردند. در آن دوره، بچـهها به شكلهاى مـخـتل& و بدون در
نظرگـرفتن هرگـونه امكان سـركوب بهحـركاتى افـراطى و تند دست زده بودند كـه وضع را
بههم زده و بـعــد از آن ســركــوبى پـ�ش آمــده بود كـــه ســخــتى آن روز زندان را بـه دنبــال
داشت. بهخـصوص، با حـضـور سرهنگ زمـانى در رأس مـد�ر�ت زندان س�ـاسى، ب�ـشتـر�ن
امكانات مـوجود از بچهها گـرفتـه شده بود. اما علـت واقعى سركـوب زندان، رشد مـبارزات
چر�كى در جامـعه بود كه عـرصه را روز به روز بر رژ�م تنگ مىكـرد. از ا�ن رو، رشد ا�ن
مـبارزات و انبـاشـته شـدن زندانها از �ك ن�ـروى جـوان و پر حرارت، سـاواك را به اند�شـه
در باره1 شـرا�ط مـوجـود انداخت و زندان را سـركـوب كـرد تا ر�شـههاى تغـذ�ه1 جنبش را از
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درون زندانها قطع كنـد. از آن پس، هرچه بچـهها با احـتـ�ـاط و دوراند�شىِ ب�ـشـتـر و با در
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نظـرگــــرفــــتـن توان واقــــعى خـــــود حــــركت مـىكــــردند؛ پـل�س، هـمچنـان پ�ش مـىآمــــد و
مىخواسـت �كسره بر زندان سلطه �ابد. طبـعاً بچـهها هم در آن شرا�ط مىكـوش�ـدند كه
ه�چ بهــانهاى به دست نـدهند و كـمــتـر حــركت افــراطى بىمـوردى بـه عـمل آورند. امــا ا�ن
حـركتهاى دوراند�شـانه به ا�ن مـعنى نبود كـه زندان تسل�ـم خواستها و سـ�ـاست پل�س
شـود. از ا�ن رو، مقـاومت بر سر مـسـائل اساسى، همـواره صـورت مىگرفت و بچـهها دست

از مبارزات و فعال�تهاى خود برنمىداشتند و بىكار نمىنشستند.
با پ�ش آمدن ا�ن ممنوع�ت تازه ن�ز، تشك�الت زندان تماماً در پى مقاومت برآمد. ز�را
مــســئلـه فــقط به زندانـ�ــان مــذهبى خـــتم نمىشــد. درسـت بود كــه كــسى از مــ�ـــان مــا نمــاز
نمىخواند؛ ولى، دفاع از حق نماز خواندن، دفاع از حـقوق همگانى به شمار مىآمد و حمله1
پل�ـس در صـورت تـوفـ�ق، بـه مـثــابه1 گــرفــتن د�گـر امكانات مــا بود. عــاقــبت پس از ا�نكــه
عدهاى را مـرتب بردند و زدند و اذ�تهاى مختل& كـردند، اعتراضهائى به صورت دسـته
جمعى صورت گرفت و پل�س را متوجـه حضور و دفاع همگانى در زندان ساخت. سرهنگ
زمانى كه فكر مىكرد از طر�ق فشـار آوردن روى بچههاى مذهبى، ابتدا مىتواند آنها را
به تنهائى ز�ر ضـرب بگ�رد و كارشـان را بسازد و سپس به سـراغ د�گران ب�ا�د؛ از واكنش
عمومى در مقـابل ا�ن مسئله، هم عصبانى شد و هم به وحـشت افتاد. به دنبال آن؛ �ك روز
د�د�م كــه رفت و آمـدهاى پل�ـس ز�اد شـد و مـراقــبتهاى و�ژه به عـمـل آمـد و زندان، در
�ك حالت غ�رعادى فـرورفت. حدس زد�م كه احتماالً سركوبى در مـ�ان است. و خبر آمد
كه گو�ا حمله1 گارد ضدشورش شهربانى در كار است. ظاهراً، خودِ پل�س ا�ن شا�عه را راه
انداخت تا ترس ا�جاد كند. ولى بچهها با زرنگى شا�عه را پخش نكردند كه كسى نترسد.
علىرغم ا�ـن، د�د�م كـه ناگـهــان پاسـبـانها بـه بند ر�خـتنـد و دسـتـور دادند كـه هـمـه به
حـ�اط بند شش بروند. آنها بچـهها را هول مىدادند و حـتى نمىگذاشـتند كفشهاىشـان

را بپوشند.
وقتى همه به حـ�اط رفت�م، �كباره سـر و صداى «هو هو» و پا كوب�دن گـارد ضدشورش

≥∏¥

شهربانى را شن�ـد�م و بعد پاسبانهاى گـارد در دستههاى چندنفرى، و غرق در تجـه�زات
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به ح�اط هجوم آوردند و قسـمت شرقى را كامالً در اخت�ار خود گرفـتند و مدتى پا كوب�دند

و «هو هو» كردند و عاقبت �كباره به دستور فرمانده1 خود خبردار و آماده ا�ستادند.
همه1 آنها كـالهخودهائى تلق قوسى محكم در جلوى صـورت بر سر داشتند و مجـهز به
سـپـرهاى بـلند تلقى بودند و باطـومهاىشـان را به حـالت آمـاده در دست داشــتند. برخى از
جـاسـوسهائى كـه نزد�ك آنها بودند، و برخى از بچـههاى د�گر كـه رعُب برشـان داشـتـه

بود خود را آرام آرام از دسترس آنها دور كردند و به قلب جمع�ت فرورفتند.
بعــد، سـرهنگ مــحـررى شـروع به صــحـبت كــرد و رجـز خــواند و با ب�ـان ا�ن گــفـتــه كـه؛
«كــشــتىبان را ســ�ــاســتى دگــر آمــد»، آشكارا اعــالم داشت كــه مــقــررات جـد�ـد، به مــعنى
س�ـاست پل�س براى سركوب زندان اسـت. بعد سرهنگ زمـانى حرف زد و هارت و پورت

كرد.
در پاسخ آنها، مــا مـدتى سـاكـت بود�م. تا ا�نكـه ابـتـدا مـسـعــود رجـوى و ب�ــژن جـزنى
سخن گفـتند و بعدپاكنژاد در پاسخ به محررى كه گـفته بود «شماها همه نادم هسـت�د»، با
لحن تندى حـرف زد و تهـد�ـد كـرد كـه؛ «من نادم ن�ـسـتم. و اگـر ا�ن سـ�ـاست ادامـه داشـتـه

باشد از جانب زندان�ان هم واكنش نشان داده خواهد شد.»
ســرهنـگ زمــانى كــه د�د بـجــاى ترســاندن بـچــهها، بدتر، آنهـا را به مــقــاومت بـ�ــشــتــر

برانگ�خته است؛ جازد و از سكو�ش پائ�ن آمد و د�گر سخنى نگفت.
در تمـــام مـــدتى كـــه ســـرهنگ مـــحـــررى و زمـــانى حـــرف مىزدند، پاســـبـــانهاى گـــارد
ضـدشـورش هم با حـالتى خــشمگـ�ن ا�سـتـاده بودند، تكان نمىخــوردند و به بچـهها خـ�ـره
نگاه مىكـردند و نشـان مىدادند كه با اول�ن فـرمـان به سوى مـا هجـوم خواهند آورد. تمـام
وجـود پاسبـانها، حتى لبـاسهاىشان خـشن و از جنس خـاصى بود كه مـحكم و درشت به
نظر مىرســ�ـد. امـا با پـائ�ن آمـدن سـرهـنگ زمـانى از چارپا�ـه، انگار باد آنها هم خــواب�ـد.

بعد بساطشان را جمع كردند و رفتند.
به ا�ن ترت�ب، زندان دوباره روال عادى به خود گرفت. البته زندان هرگز روى آسا�ش

≥∏μ

كـامل به خود نمىد�ـد. جاسـوسها و پاسـبانها مـرتب در حـال شكار آدم بودند و هر چند
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وقت �كبار �كـى دو تا را به بهـانه1 فــعـال�تهاى سـازمــانى، حـرف زدن با زندان�ــان بندهاى
د�گر كـه براى رفتن به حـمام از حـ�اط بند پنـج مىگذشـتند، نوشتن نامـه با عنوان و آدرس
«زندان سـ�اسى» و خـوددارى از نوشتـن عنوانِ «زندان ضدامن�ـتى»، گـذاشتن روزنامـههائى
با عكس شــاه و �ا ســران مـمـلكتى ز�ر ز�لـو و نشـســتن روى آن، بردن نام «چـاى ملى» و �ا
«مـ�ــوه1 ملى» بهجـاى «چـاى و �ا مـ�ـوه1 اضــافى»، ا�سـتــادن تو روى پاسـبــان، و داشـتن برنـامـه1

گفتگوى مرتب با هم و غ�ره، مىبردند، مىزدند و �ا براى مدتى به انفرادى مىانداختند.
هائى مثـل «ستـار مـرادى» و «كشـائى» مـرتبدر واقع جـاسـوسها، و بهخصـوص پاسـبـان
در كمـ�ن بچهها بودند تا �كى را شكار كنند و ز�ر شـالق و باطوم بفرستند و او را «كـباب و
جـــوجـــهكـــبـــاب» كـنند. آنهـا حـــتى از تلـو�ز�ون نـگاهكـــردن بچـــههـا ا�راد مىگـــرفـــتـند و
برنامههاى تلو�ز�ون را به مـ�ل خود سانسـور مىكردند و اجازه1 تماشـاى برخى از برنامهها
را به مـــا نمىدادند. حـــتى روزنامـــهها هم ســانـســور مىشـــدند و خــبـــرهائى را بـا ت�غ از آن
مىبر�دند و روزنامـه را سـوراخ سـوراخ به بند مـىدادند. �ك روز شـعـرى (فكر مىكنم) از

�دالله رو�ائى در ك�هان با ا�ن مضمون چاپ شده بود كه:
«شنبه سوراخ، �ك شنبـه سوراخ، دو شنبه سوراخ، سه شنبه و چهـارشنبه و پنجشنبه هم

سوراخ و جمعه تعط�ل است.»
بچهها با خواندن ا�ن شعر مىخند�دند و مىگفتند:

«شاعـر كلك زده است. او ماجراى سـانسور را در زندان فهـم�ده، و سـربسته به سـانسور
و سوراخهاى روزنـامه در روزهاى مخـتل& اشاره كـرده است. و طبعـاً جمـعه هم كـه تعط�ل

است روزنامهاى در كار ن�ست كه سوراخ باشد.»
�ك روز هم كـــه نشــســـتــه بود�م، د�ـد�م پاســبـــان «ســتــارمـــرادى» كــه مــامـــور د�وانه و
مـردمآزارى بـود و همـه را مــرتب مىچزاند و به كــتك مىانداخت، آمــد و داد زد: «مـجــ�ـد
تمـاشـا ب�ـا�د ز�ر هشـت.» بچـهها هم كـه چن�ن نامى را نمىشـناخـتند به او حـالى كـردند كـه
چن�ـن كــسى را در زندان ندار�ـم. بعــد كــاش& به عــمـل آمــد كــه افــســر كــشــ�ك بـند براى

≥∏∂

سـانسور كـردن برنامههاى تلـو�ز�ونى از او خواسـته بود كـه به بند برود و «مـجله1 تماشـا» را
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به ز�ر هشت ب�اورد. و او هم آن دستهگل را به آب داده بود.

در واقع، زندگى و هـسـتى بـچـههاى زنـدان ز�ر نظر �ك مــشت پاســبــان احـمق، و چـندتا
افسر عقدهاى و چاقوكش مثل سـتوان ژ�انپناه و سروان صارمى و سرهنگ زمانى بود كه
خـ�ــال مىكـردند هـر كـار دلشـان بخــواهد مىتوانند بـكنند. و اگـر مــقـاومتها نبــود، آنها

بهراستى از زندان جهنم مىساختند.
من فقط براى د�دن اخـبار و گاهى هم كـه د�گر حوصلهام از خـواندن سرمىرفت، براى
د�دن �ك برنامـه1 تـفـر�حى، تلو�ز�ون تمـاشـا مىكـردم. البـتـه بـعـضى از بچـهها، بهخـصـوص
نادم�نى بودند كـه سرگشته و گـ�ج، نه حوصله مطالعه داشتند و نه بـا كسى حرف مىزدند؛
بلكه كــارشـان ا�ن بود كــه �ا جـاسـوسى كـنند و �ا از بعـد ازظهــرها �كسـره پاى تـلو�ز�ون

 بكشند و بروند بخوابند.    »»»»T««««بنش�نند و آخر شب هم، بقول بچهها برنامهها را 
�ك شب كــه داشـتـ�ـم اخـبـار نـگاه مىكـرد�م، چـند خـبـرنـگار خـارجى شــاه را در �كى از
سـفــرهاى خـارجىاش در مــورد پرونده1 مــا، و اعـدام خـســرو گلسـرخـى و كـرامت دانشــ�ـان
سـئـوال پ�ـچ كـردند. و شـاه هم براى فـرار از مــاجـرا، با وقـاحت و دروغ بىشــرمـانهاى اعـالم
كـرد كه ه�چكس را به خـاطر اقدام عـل�ه حكومت و سلطنـتش اعدام نكرده و حـتى كسـانى

را كه مىخواستهاند او را بكشند ن�ز بخش�ده است.
بعـد از ا�ن برنامه خـ�لى از بچـهها مىخند�دند و به شوخـى به ما مىگـفتند كـه «در واقع
شما همه بخـش�ده شده و د�گر در زندان ن�ستـ�د، نه؟». و اصغر فتاحى هم كـه بچه1 ش�ر�ن

و با مزهاى بود،  مىگفت:
«روزهائى كه شمـاها را تازه به قصر آورده بودند و نمىگذاشتند كـسى بب�ندتان، ما هِى
سـرك مىكــشـ�ـد�م و نگاه مىكــرد�م، كـه ببـ�نـ�م ا�نها هم مـثل مــا دست دارند، پادارند،
غـذا مىخـورند، و نفس مىكـشند و �ا شـكل د�گرى هسـتند. بعـد كـه د�د�م تان، گـفـتـ�م اِ،

پس ا�نها هم آدم هستند.»
بعد با صـداى بلندِ هارهارىاش مىخند�د و دندانهاى درشـتش ب�رون مىزد. او واقـعاً

≥∏∑

بچــه1 با مــزهاى بود كــه هـر وقت مــاجــراى پروندهاش را براى مــا تعــر�& مـىكــرد از خنده
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روده بر مىشد�م؛

با چندتاى د�گر مثل رفته بوند �ك بانك را مصادره كنند و دستگ�ر شده بودند.
مىگـفت؛ «اسلحـه ما فـقط �ك مـ�له بود كـه توى پارچه پ�ـچ�ـده بود�م.» و باز همـانطور

مىخند�د.
چند روز بـعــد از مــاجــراى مــصــاحــبــه1 شــاه، مــا را به ز�ر هـشت بردند. صــانـعى بازجــوى
ســاواك آمـده بود تـا با مـا صــحــبت كند. من، ط�ــفــور بطحــائى و رضـا عــالمــهزاده را به اتاق
سرهنـگ زمانى بردند و در حـضور او، صانـعى با ما گـفتگو كـرد و گفت كه اگـر ما فـقط چند
خطى بـنو�ســ�م و در خــواست بخــشش كـن�م، شــاه مــا را خــواهد بخــشــ�ــد و از زندان آزاد
خـواه�ـم شـد. گـو�ا فـشــارهاى ب�نالمللـى و مـبـارزات كنفــدراسـ�ـون رژ�م را در تنگـنا قـرار
داده بود و آنها مىخـواستـند با آزاد كردن مـا شـاه را از �ك هجوم ب�نالـمللى و مبـارزات
كنفدراس�ون جـهانى دانشجو�ان ا�رانى در خارج كشور نـجات دهند. گو�ا حدس مىزدند
كـه ا�ن مـاجـرا سـر دراز داشـتـه باشـد و شـاه هربار در سـفـرهاى خـارجـىاش با پرسشهاى
مــشــابهى روبرو شــود. و همــ�ن طور هـم بود. حــتى تا ســه ســال بعــد هم، مــا مىد�د�م كــه
خـبرنگاران خـارجى در سفـرهاى شاه به اروپا و آمـر�كا، مدام و مـرتب از او در مورد اعـدام
گلســرخى و دانشـ�ــان و پرونده1 مـا ســئـوال مىكنـند. در واقع سـاواك د�گر بـا كـسـانى مــثل
منوچـهـر مــقــدم سل�ــمى و ا�ـرج جـمــشــ�ــدى كــه ندامت كــرده بودند كــارى نداشـت و چانه
نمىزد و عـلىرغم كــوتـاه آمــدنشــان، آنها را هـمچنان در زندان نـگهداشــتــه بـود. تار�خ
مـصـرف آنها د�گر گـذشـتـه بود. ولى از مـا مىخـواسـتند كـه كـوتاه ب�ـائ�م تا آزادمـان كند.
احتماالً ساواك مىخواست با آزادى همگانى و ناگـهانى اعضاى گروه ما دست به �ك بازى

بزرگ و پر سر و صداى تبل�غاتى بزند.
طبــعــاً ه�چكــدام از مــا ســه تا، �ـعنى ط�ــفــور بطحــائى، رضــا عــالمــهزاده و من نـ�ـز چـن�ن

پ�شنهادى را نپذ�رفت�م و به بند برگشت�م و دوباره مشغول كارهاى خود شد�م.
در ا�ن زمـان، مبـارزات ب�ـرون از زندان طورى بود كـه بس�ـارى از بچـههائى كـه متـاثر از

≥∏∏

مـشـى چر�كى بودند، حــتى بدون آنكـه عــمل�ـات خــاصى انجـام داده بـاشند، فـقط بهخــاطر
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مـشكوك شــدن سـاواك به نوع لبــاس پوشـ�ـدن رزمى و كــفش كـتـانى بهپـا داشـتن آنها و
ا�نجور مسائل دستگ�ر مىشدند و به زندان مىآمدند و بعضاً محكوم�تهاى سنگ�ن هم
مىگــرفـتنـد. به همـ�ـن خـاطر زندان كــامـالً شـلوغ شـده بود و بـچـهها از زندانهـاى مـخــتل&ِ
او�ن و قزل قـلعه و كمـ�تـه خبـر مىدادند كه ه�چ جـا، جا ن�ـست. «كمـ�تـه» عنوان اختـصارى
زندانى بود كه توسط ساواك و شهربانى و به منظـور هماهنگى ب�ن ا�ن دو نهاد ا�جاد شده
و در واقع نوعى دل خـوشكنك بـراى مـامـوران شهـربـانى بود. و الى رهبـرى همـه1 امـور آن
در دست ســاواك قــرار داشت و فــقـط �ك ر�است اســمـى از ســوى شــهــربانى در رأس آن
گذاشته بودند كه سرت�پ زندى نام داشت. زندان كـم�ته و قزل قلعه و تمام بندهاى زندان
قـصر، بهخـصوص بند �ك و هفـت و هشت، كه مـخصـوص زندان�ان بـا محكومـ�ت پائ�ن بود
از جــمـعــ�ت مـوج مىزد. بـند دو و سـه و حــتى بند چـهـار و پنج هـم ب�ش از ظرفــ�ت زندانى
داشتند و فـقط بند شش كه زندانـ�انش غالبـاً محكومـان به حبس ابد بودند، تعـداد متـعادلى

زندانى داشت.
بهخصوص در فصل تابستان كه حـ�اط خوابى در زندانهاى شهربانى باب بود، زندان�ان
تازهاى به بنـدهاى چهـار و پـنج آورده بودند كـه مـن در مـ�ــان آنها ا�رج �وســفى و �وس&
آل�ـارى را ن�ــز د�دم. آنها هر دو سـالم و ســرحـال بودند و جنگـنده به نظر مىرسـ�ــدند. با
شلوغ شـدن بـندها، فـعـال�ت ســازمـانها و تشكالت مـخــفى درون زندان ن�ـز افـزا�ش �ـافـتـه
بود. اكـثـر�ت زندان�ـان را طرفـداران مـشى چر�كى و مـبـارزات مـسلحـانه، اعم از طرفـداران
سـازمان چر�كهاى فـدائى و �ا سازمـان مجـاهد�ن تشك�ل مىدادند. بهخـصوص با افـزوده
شـــدن زندان�ـــان تازه به آنها، ا�ـن دو ســازمـــان، رگ و ر�شـــه1 رهبــرى زنـدان را در دست
گـرفـتــه و عـمـالً ب�ش از هـشـتـاد درصـد زندان�ــان را پشت سـر خـود داشــتند. البـتــه سـازمـان
فـدائى درصد هـوادار ب�شـتـرى نسبـت به مجـاهد�ن داشت و بعـد از آنها، به ترت�ب حـزب

توده، و گروههاى كوچك د�گر و دستههاى دو سه نفرى قرار داشتند.
زندان قصر در ا�ن زمـان �ك كمون ب�شتـر نداشت كه اكثر�ت زندان�ـان عضو آن بودند
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و رهبـرى آن و گــرداندن امـور صنـفى و رسـ�ـدگـى به رُفت و روب و تقـســ�م غـذا و مــ�ـوه و
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سـ�گار و لباس و غـ�ـره، به تناسب ن�ـرو از سوى سـازمـانها و گروهها تـع�ـ�ن مىشـد. بق�ـه،
سفرههاى كوچـك مذهبى و غ�رمذهبى را تشك�ل مىدادند. ما در امـور م�وه و چاى و پول
در�افتى از خـانواده و خرج سـ�گار و غ�ـره با كمون مـشتـرك بود�م، ولى فقط غـذاىمان را

در اتاق خود مىخورد�م و در رابطه1 تنگاتنگ تشك�التى با آنها قرار نداشت�م.
من از وقتى كه به قـصر آمده بودم د�گر عمـالً با ط�فور و رضا كـارى نداشتم. هركدام از
مــا سـرگــرم كــارهاى خـود بـود�م. در واقع مـا آنقــدر با مــســائل و نظرات هم در ب�ــرون از
زندان آشنائى داشـتـ�م كه در آنجـا د�گر چ�ـزى براى گـفتـن به هم نداشتـه باشـ�م. از ا�ن
رو ب�ــشــتــر با بچــههاى د�گـر گـفــتگـو مىكــرد�م. ولى در عــ�ن حــال، نوعى رابـطه و پ�ــوند
خـودمـانى و قوم و قـبـ�لهاى ب�ن مـا براى همـ�ـشه شكل گـرفـتـه بود كـه در مواقـعى كـه دچار
مشكل و بـحران در امور شـخصى و خـانوادگى و مسـائل خصوصى مـىشد�م، تنها بـه هم�ن
رابطهها رجوع مىكـرد�م. و هروقت هم كه موضوع بر سـر ادب�ات و قصه، و نوشـتن متن و
مطلبى دور مـىزد، باز همـ�ن رابطه1 قـد�مى و آشنا بـود كـه براى مـا كـارسـازى داشت. البـتـه
نو�ـسندگـــان و هنرمـندان د�گرى هـم در زندان بودنـد كــه مـــا با آنها هـم مــبـــادله1 فـكرى،
بهخـصوص در باره1 داسـتانها و مطالبى كـه مىنوشتـ�م داشـت�م. اغلب بچـههاى نو�سنده و
هنرمند، برخـالف ما به خـاطر نوشـتهها و �ا كـارهاىهنرىشـان به زندان افتـاده بودند. على
اشـرف درو�شـ�ان، نـس�م خـاكـسـار، حـسن حسـام، مـحـمـد رضا زمـانى، ناصـر رحـمـانى نژاد،
سـبزعلى جـمـال، نصـرالله كسـرائ�ـان، و چند نقـاش و هنرمند د�گر هم در آنجـا بودند. �ك
پســر بلوچ هم بود كــه با خــودكــارهاى رنگى، نقــاشىهاى فــوقالعــاده ز�بــائى مىكــشـ�ــد.
قــــدبلنـد و الغـــر بود و اخــــالق بهخــــصـــوصـى داشت. با هـ�چكس دَمخــــور نبــــود و فـــقـط به
نقاشىهاى خـودش مىپرداخت. سعـ�د سلطانپـور هم در بند ٢ و٣ بود كه فـقط موقع رفت
و آمـــد بـه حـــمـــام كــــه در بند مــــا قـــرار داشت او را مـىد�د�م. مــــا مـــتـــقــــابالً داســـتــــانها و
نوشــتــههاىمــان را ب�ن هـم رد و بدل مىكــرد�م. رضــا داســتــانها�ش را به من و چـندتاى
د�گر مىداد و من هم داسـتـانهـا�م را به درو�شـ�ـان، و عـالمـهزاده و ناصـر رحـمـانى نژاد و
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خـاكسـار مىدادم كـه بخوانند و نظر بـدهند. اما تشك�ـالت و �ا روابط مـشخـص س�ـاسى ب�ن
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نو�سندگـان و هنرمندان زندان بـه عنوان �ك صن& وجـود نداشت. ضـرورتى هم براى ا�ن
كار نبود. ز�را در آنجا نمىشد كار صنفـى و دمكرات�ك كرد. هركدام از ما سرش به جا و
نظر و سـازمــان خـاصى بند بود. مـا جـزو طرفــداران مـشى چر�كى به شـمــار مىآمـد�م و در

امور مربوطه مورد مشورت قرار مىگرفت�م.
اما در م�ان بچـههاى نو�سنده، حسن حسام از همه شوختر و سـرزندهتر بود. او داستان
دستگ�ـرى و شكنجه شدن و برخـوردش با �كى از نگهبانـان همشهرىاش در كـم�تـه را كه

ظاهراً مر�د پدر او آ�تالله حسام بود تعر�& مىكرد و مىگفت:
�ك روز كـه در اثر شكنجه حـالم خ�لى خـراب بود و به علت زخم پاها�م نمىتوانسـتم»
راه بروم و داشـتم روى زمـ�ن مىخـز�دم كـه به دسـت شـوئى بروم، �ك نگهـبـان مـرا د�د و
بهسـو�م آمـد و پرسـ�ـد؛ اسـمت چ�ـست؟ گـفـتم؛ حـسـن حـسام. گـفـت؛ تو پسـر آقـا آ�تالله
حــســـام ن�ــســـتى؟ گــفـــتم: چرا! گـــفت؛ اى من بَـه قــربان كَلَـه1 اون پَدَرَت بَروَم. آخَـــر چرا تو

ا�نجورى شدى؟ چرا ا�ن بال را بَه سرَت آوردهن؟ مگَر چه كردهاى؟
خـالصه �ارو چنان به من دلـدارى داد كه در آن شـرا�ط سختِ پـس از شكنجه، مـثل ا�ن
بود كه دن�ـا را به من دادهاند. بعد به من نص�ـحت كرد كه؛ خُب حـرفتَ بَزَن پَدر جان، نذار

ا�ن طورى كتك بخورى. گفتم؛ آخه من كه كارى نكردهم. چ�زى ندارم بگو�م.
�كباره تـرش كــرد و بهجـــاى آن حــرفهائى كـــه تا آنوقت از ســـر مــهــربـانى زده بود
گـفت؛ خُب حــرفتَ بَزَن د�گه، پدر جــان. اَى بَه كَلَه1 آن پَدَرَت ر�دم. دِ آخَـر حــرفتَ رِ بَزَن

پَدَرسگ.»
حـسن حـسـام مىگـفت؛ «�ك مـرتبـه چنان از ا�ن تغـ�ـ�ـر حالت طـرف جا خـوردم كـه حـد

نداشت.»
بعـد، باز آن فـحشهاى آبدار را با صـراحت و بـه شكلى عـادى طورى تكرار مىكـرد كـه
انگار خـودش هم از آنها خـوشش آمـده بود. و مـا را كلى مىخنداند. حـسن حـسـام اصـوالً
آدم بذلهگو و سـرحالى بود كه هم�ـشه از شوخىهاى خودش كـ�& مىكرد و چشمها�ش
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در چ�نهاى صـورتش فـرومىرفت و دمـاغ چاقش گُندهتـر مىشد و غـش غش مىخند�د.
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مىگــفت: «پَدَر سگ انگـار مـجــبــور بود با مــان حـرف بَزَنَد.» مــا مىگــفــتـ�م «حــسن رشــتى
چاخان نكن.» و او جواب مىداد: «بِه جان عبـاس، بَه جان ا�ن رَضاى خوار فالن شده دروغ

نمىگم.»
ما مىگفت�م؛ «حسن، فحش نده، ا�ن بچههائى كه ترا نمىشناسند مىگو�ند عجب آدم
لمـپنى ست.» و او مىگـفت «ا�ن بَچَـهها گُـه مىخورنـد با جناب عالـى.». حسن حـسـام پ�ش
همـه مــحـبـوب بود. او رفـ�ــقى شـ�ـر�ن، آتـشـ�ن مـزاج و مـبــارزى سـرسـخت بود كــه ب�ش از
هرچ�ز صداقتش خود را نشان مىداد. او هرگز مـرعوب جو و اخالق�ات منحط حاكم نبود،
و اول�ن نفـرى بود كه من د�دم با لهجـه1 غل�ظ رشتى حـرف مىزند و نمىكوشـد لهجـه1 خود
را پنهان كند؛ بلكـه حتى در به كار بردن لهـجهاش عمد هـم دارد. و ا�ن اتكاء به نفس جزو

صفات برجسته1 او و درسى براى من بود.
�كى از مـسـائل اسـاسىِ د�گرى كـه مـا در زندان قـصـر گـاهى به دنبـالش بود�م، سـاخـتن
مِى، �عنى آن حقـ�قت ناب بود. و هر وقت هم كه مىتوانسـت�م، كه مـتاسفانه دفـعات آن از
سـهچهـار بار در مـجـوع تجـاوز نكرد، خـمـرههامـان را به راه مىانداخـتـ�م. مـاجـرا هم به ا�ن
شكل بود كه �كى دو كـ�لو انج�ر �ا كـشمش و �ا هر كـوفت و زهرمار د�گرى از ا�ن دست
را كــه، به همـراه مــقـدارى شـكر قـابلـ�ت تبـدل بـه حـقــ�ـقت ناب را از خــود نشــان مىداد، به
همراه مقدارى آب در �ك دبه1 پالستـ�كى مىر�خت�م، و هر چند وقت �كبار هم مىزد�م
و بعد از ب�ست، ب�ست و پنج روز ترت�ـبش را مىداد�م. �عنى اول از صافى مىگذراند�م و
مــعــجــونـى را كــه باقى مىمـــاند و مــعــمــوالً مــثـل آب غــوره، كــدر و ترش بود، در لـ�ــوانها
مىر�خـتـ�م و دمـاغمـان را مىگـرفـت�ـم و در دو ضرب آن را بـاال مىفـرستـاد�م و ده دقـ�ـقـه

بعد، سرمان گ�ج مىرفت و لبهاىمان بىجهت به خندهاى شُل و وِل گشوده مىشد.
در واقع ما زمانِ ب�ن دو بازرسى را كـه معموالً �ك ماه بود براى انداختن شـراب انتخاب
مىكرد�م و بىدرنگ، بعد از بازرسى شـروع و پ�ش از بازرسى بعدى، �عنى ظرف ب�ست

و پنج روز ماجرا را تمام مىكرد�م.
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امــا، �كبار كــه پـانزده روز از انداخــتن مِى در ابـر�قمــان مىگــذشت، و هـنوز قُــوَتِ مِى
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نمىتوانست دبه1 پاسـت�كى ما را پاره كند، ناگـهان بر خـالف رسم معمـول، وسط برج آمدند
بازرسى و مــا را پـ�ش از آنكــه فــرصت كنـ�م دبه1 نازن�ـن را در دســتــشــوئى خــالى كنـ�م به

ح�اط فرستادند و ما ماند�م با دلهره1 لو رفتنِ عرقكِشىمان.
ترس مــــا فــــقط از ا�ن نـبـــود كــــه پلـ�س بـه رمـــز و راز مــــان پى بـبـــرد؛ بـلكه بـدتر از آن،
مىترسـ�د�م كـه بچـههاى مذهبى از مـوضـوع خبـردار شوند و جـار و جنجـال راه ب�ندازند و
بعــد هم سـركــوفت بچــههاى خـودمــان كـه مــا را بهخـاطـر شكم كـاردخــوردهمـان ســرزنش
مىكـردند نصـ�بمان بشـود. البـتـه بچههائـى كه در پ�ـاله زنى با مـا شـر�ك بودند و مـعمـوالً
چند نفرى ب�شتر نمىشدند، با ما همدردى مىكردند؛ ولى بق�ه كه از ماجرا خبرنداشتند،
مسلمـاً ما را بهخاطر ا�ن مـاجراجوئىها مـحكوم مىكردند. امـا چه مىشد كرد؟ مـا شكمو و

آنارش�ست بود�م.
به هر حـال من و رضا عـالمهزاده، ضـمن ا�نكه همـانطور با هول و وال داشتـ�م در ح�ـاط
قــــدم مىزد�م، بـه فكـر چاره بود�ـم و دلمـــان مـىخـــواسـت حـــداقـل با كــــسى در ا�ـن باره
مشورت و در واقع، ب�شتر پشت�بـانى كسى را نسبت به خود جلب كن�م تا اگر لو رفت�م، در
مقابلِ حـمالتى كه از جانب خودىها و غـ�رخودىها مىشد چندان تنهـا نمان�م. ولى جرأت
نكرد�م در ا�ن باره بهكسى چ�زى بگوئ�م و همانطور مـاند�دم تا بازرسى تمام شد و بعد

فهم�د�م كه خوشبختانه ابر�ق مىمان لو نرفته است.

Ê«b½“ vð«“—U³� t�dŽ —œ r�UŠ X}M¼–
در ا�ن دوران مـن به برخـى مطالعــــات در باره1 مـــشىهـاى مـــخـــتل& دسـت زده بودم. از
جــملـه با برخى از تودهاىهـا در باره1 درســتى و غـلطى مــشى چـر�كى و�ا خط مـــشى حــزب
آنها حـرف مىزدم. �كى از بچـههاى تودهاى كـه شرح پـرونده و كار گـروهمـان را برا�ش
شـرح داده بودم، در رد مـشى چر�كى اسـتـدالل مىكـرد كـه وقـتى كـسى مـثل تو با آن همـه
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عـالقـه و پـشتكـار و تالش نتـوانســتـه است با سـازمـان چـر�كها تمـاس بگ�ــرد، و اعـضـاء و
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رهبـران چـن�ن سـازمـانى عــمـالً در ذهن�ت عــمـومى، آدمهاى غـ�ــرقـابل دسـتــرس و مـاوراى
زمـ�ـنى هسـتـند، مـشى چـر�كى چگونه مىخــواهد مــردم و بهخـصــوص تودههاى كــارگـر را
�ابى و مــبــارزاتى و غــ�ــره بدهد؟ من در مــقــابلبســ�ج كنـد و به آنها رهنمــودهاى تشـكل
مىگـفتم؛ «مگر حـزب توده در ا�ن شـرا�ط مىتواند با كـسى تمـاس برقرار كند، و اصـوالً تا
كنون چـقــدر توانســتــه كـــارگــران را پشت ســر خــود رد�ـ& كند؟ حــزب توده فـــقط مــروج
بىعملى ست. و از هم�ن رو هم در مقابل مشى چر�كى احساس رقابت مىكند و برابرش

قد علم كرده است.»
امـا واقعـ�ت ا�ن بود كه ته دلـم نمىتوانستم اسـتدالل او را رد كـنم. �ك چ�ز مـسلم بود.
چ�زى كه او نمىتوانست بفهمد؛ و آن، روانشناسى اجتماعى مبارزه و آن شور و شرى بود
كـه جـوانها در مــقـابل سـتم عـر�انى كـه جــامـعـه را شـالق مىزد و به آتش مىكــشـ�ـد ابراز
مىداشتند. آنها مىخواسـتند در مقابل بىداد موجـود كارى كنند؛ ولى حزب توده در پى
اسـتـدالل براى رد تئـور�ـك مـشى مـسلحـانه بود و اصـوالً به آن شــور مـبـارزاتى كـه در تن و
جان جـوانها نهفـته بود توجـه نداشت و بىاعتنـا به تنگى شرا�ط و دشـوارى مبـارزه1 حزبى،
شعارهاى قـد�مى خود را بدون دادن رهنمود عملى مـشخصى براى گشـا�ش مبارزه تكرار
مىكــرد. و ا�ـن شــعــارهاى خـــشك و خــالى نمـىتوانست مــا را از شـــور مــبــارزاتى چـر�كى
بازدارد. در واقع، بىعــملى حــزب در مـقــابل بحــران آتشـ�ـن مـوجــود در جـامــعـه، هرگــونه
اعــتـــمــاد را از آن سلـب كــرده بود. رهـبــرى حــزب تـوده بهدل�ل دورى و قـطع ارتبـــاطش با
اندامهـاى زنده1 مــــبـــارزه، از درك روانشـناسى بـحـــران عــــاجـــز بـود و بدون توجــــه بهتـنش
مــــوجـــود، دودســــتى بـه فـــرمــــولهائى چـســـبــــ�ــــده بود كــــه قـــاب و چـارچوبهاى سـنت و
بوروكــــراسىِ «ارودگـــاه ســــوســـ�ـــالـ�ـــســـتى» بـه آن د�كتــــه مىكـــرد و در مــــحـــافظـهكـــارى
فلجكـنندهاى مىپ�ـــچــ�ــدش. از ا�ن رو، اســتــدالالت تئــور�كـش نمىتوانـست از پس شــور
مــبــارزاتـى چر�كى بـرآ�د و بهبحــران حـــزب پاسخ بگـو�د و آن را در آن شــرا�ط بـحــرانى
بهحـــزبـى كــارســـاز و زنـده بدل كنـد. در مــقـــابـل، جنبـش چر�كى، بـا تمـــام بىتجـــربـهگى و
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ندانمكـارىها�ش راه خـود را در آن جـهـنم سـوزان، از دل آتش و خـشم و خـون و خـفـقـان
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مىجست و پ�شمـىرفت و به آرمانطلبىهاى رمانتـ�كش دل خوش مىداشت. مـبارزات
چر�كـى در غـ�ــاب تكـان زلزلهوار تودههاى رنـج و كـار، بـه خــاطر روىكــرد نسل جــوان به
آن، پ�ش مىرفت و با سـازمـان و بدون سـازمـان، همچون شـهـابى دنبـالهدار دانشـجـو�ان و
روشنفكران و نو�سـندگان و هنرمـندان را به دنبـاله خود مىكـشـ�ـد. حزب توده در مـقـابل،
فقط از مشـى انتقاد مىكرد، ولى جـانش�نى عملى براى آن نمىداد. بوروكرات�ـسم حاكم بر
حـزب توده، آن را منزوى مىكـرد و مـشى چر�ـكى را از هرگـونه گـوش سـپـردن به نصـا�ح
پدربزرگـانهاش بـاز مىداشت. حـزب توده در زندان، حـتى ده در صـد نـ�ـروهاى مـوجـود را
هم نمىتوانست پشت سر خـود بس�ج كند. البتـه تودهاىها شخصـاً آدمهاى شر�فى بودند
و در كمال سالمت زندان مىكش�ـدند. و حزب توده در هر حال بخشى از تار�خ مملكت ما
راتشـك�ل مىداد. جـــامـــعــه1 مـــا با ادب�ـــات و هنـر نو�ن و با د�ـدگــاههـاى جــد�د در مـــســـائل
اجتمـاعى و س�اسى از طر�ق حـزب توده آشنا شده بود و هم�نها هم سبب مىشـد كه ا�ن
حـزب علىرغم كـمـ�ت ناچ�ـزش در زندان نقش مـهـمى بازى كند. ن�ـروهاى كـوچكِ د�گر
به پـاى حـــــزب توده هـم نمـىرســـــ�ـــــدند. نـقطـه نظـرات خط ســـــهاى، �ـا به عـــــبـــــارت د�ـگر
ســوسـ�ــالامـپــر�ال�ـســتى ن�ــز از پس مـشى چـر�كى بر نمىآمــد. آنها از دو زاو�ه با مــشى
چر�كى در تـضـاد بودند. �ـكى مـانند حــزب توده با غــ�ـرتودهاى بـودن آن، و د�گر از زاو�ه
مـسئله1 شـوروى. در مـورد مسـئله اول، �عنى جـدا از تودهها بودن مـشى مسـلحانه، خط سـه،
چ�ـــزى بـ�ش از حـــزب توده نـداشت كـــه بگو�ـد. افـــزون بر ا�ن، ا�ـن جـــر�ان اصـــوالً داراى
تشك�ـالت منسـجمـى در ا�ران نبود كـه بتـواند مـسئلـه را به صورت جـدى و مـعتـبـرى مطرح

كند.
در زم�نه1 مـقابله با شـوروى ن�ز حـرف آنان براى طرفداران مش چر�كى چنـدان خر�دار
نداشت. ز�را مشى چر�كى گرچه مـانند حزب توده سر سپرده1 اردوگـاه شوروى نبود، ولى
مـقـابلهاش با ا�ن بوركـراسى از د�دگـاهى پ�ـشرو و بـر اساس مـبـانى اصـولى سـوس�ـال�ـسـتى
صـورت نمىگــرفت؛ بلكه ا�ن مـقــابله، ب�ـشـتـر جنـبـههاى اخـالقى داشت و بر مــبناى شـورى
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رمــانـتــ�ك روى مىداد. از ا�ـن رو، طرفــداران خط ســـه نمىتوانـســتند از ا�ـن مــقــابلـه ســود
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بجـو�ند و چر�كها را به راه خـود، �عنـى مخـالفت كـامل بـا مناسـبات مـوجـود در شـوروى و
سـ�ـسـتم حـاكم بر آن بكشـانند. به و�ژه، سـ�ـاست آنها در قـبـال شـوروى به عنوان دشـمن
اصلى نسـبت به آمـر�كا، آنها را ن�ز از درك روانشـناسى بحران مـوجـود غافل مىسـاخت.
آنها قـدرت و روشنب�نى سـ�ـاسى آنرا نداشـتند كـه بفـهـمند، وقـتى رژ�م آمـر�كا با تمـام
قـدرت از شـاه دفـاع مـىكند و در ذهن�ت عـمـومـى عـامل اصلى خـفـقـان و ســركـوب مـوجـود
است، د�گر كسى نظر آنها را براى مبارزه با شـوروى به عنوان دشمن درجه �ك نخواهد
پذ�رفت. تـنهـا آنـان كـه در غــرب زندگى كــرده و مـتــاثر از جــو تبل�ــغـاتى و فــضــاى زندگى
غـربى بودند مىتوانسـتند دشـمنى با شـوروى را به مثـابه1 وظ�ـفـه1 درجه1 اول تـلقى كنند. ولى
در جـامعـه ا�ران و به و�ژه در زندان، كه همـواره با حمـا�ت سـ�اسى و اسلحـه و باطوم برقى
آمر�كائى و اسرائ�لى سركوب مىشـد، ا�ن حرفها خر�دارى نداشت و منطق ساده مشى

چر�كى آنها را ن�ز به گوشه ر�نگ مىراند و بىاثر مىساخت.
در واقع ا�ن تـنهــا حـزب تـوده بود كــه در آن مـقـطع مىتوانسـت با �ك ســ�ــاست زنده و
روشن در جامـعه با مشى چر�كى بجنگد. امـا چون فاقد ا�ن س�ـاست بود، مشى چر�كى بر

ذهن�ت مبارزاتى نسل جوان سلطه �افته بود.
در سطح ب�ـنالمللى ن�ــز احـزاب ســوسـ�ــالدمكرات، كـه در چپــاول و سـركــوب و جنگ،
شـر�ك بورژوازى بودند، آن رزمندگى و جـذاب�ت را نداشـتند كه تـوده1 جوانان شـورشى را
بسـوى خود بـكشند و آنان را از آرمـانخواهى تحـر�ك شـده1 بعـد از پ�روزىِ «نمـونه1 كـوبا»
دور نگهدارند. به همـ�ن دل�ل، بـىخود نبـود كـه مـ�ل�ـونها دخـتـر و پسـر در سراسـر جـهـان
عـاشـق و شـ�ــداى آن جـوان خــوشگل آمـر�ـكاى الت�نى، دكــتـر ارنســتـو چهگــوارا شـدنـد كـه
دست از وزارت و صــــدارت كـــشـــ�ــــد و در قلـب جنگـلهاى آمـــر�ـكاى جنـوبى به مــــبـــارزه
پرداخـت و به نداى وجـــدان شـــورشگر نسـلى از جـــوانان جـــهـــان پاسخ داد و همچـون �ك

اسطوره و ناخداى قرن براى دو دهه خواب راحت را از مستبد�ن جهان ربود.
در واقع، بهتعـب�ـرى، جـدال نظرى مخـال& مـشى چر�كى در خالء انـجام مىشـد و شكلى
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انتزاعى و ناب داشت كه براى پ�اده شدن در زمـ�ن شكلى بخود نمىگرفت و بدون آنكه
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خــونى در تار و پـودش جــارى باشــد و بتــواند گــرمــائى بر ذهـن�ت نسل جــوان بتــابـاند هدر
مىرفت. نبود �ك حزب رزمنده و خوشنام كمـون�ستى، در سطح ملى و ب�نالمللى، سبب
مىشـد كــه منطق اسـتــدالل جـر�انات مـخــال& جنبش چر�كـى ناد�ده گـرفـتــه شـود و تالش
انتـــزاعى آنهـا زمـــ�نهاى براى رشـــد نـ�ــابـد. و مــا هـمـــواره در ا�ن مناظـره، نداشـــتن پا�ـگاه
تودهاى از سوى احـزاب و سازمانهاى ضـد مشى چر�كى، و همچن�ن شكست مـبارزاتى و
ســـ�ــاسى حـــزب توده را به جـــاى نادرســـتى خط و مـــشى آنها مىگـــذاشــتـم. نظرگـــاههاى
اســتـراتـژ�ك حــزب توده ن�ــز ز�ر ضــرب رفـتــه بود و دفــاع بىبرو بـرگـردش از شــوروى و
حـزب كمـون�ست ا�ـن كشـور، و اشتـبـاهات اساسى شـوروى در عرصـه1 سـ�است خـارجى، به
و�ژه در مورد كـشورهائى مثـل ا�ران، و ن�ز نقطه نظر جد�د روسهـا در رابطه با رژ�م شاه
قـابل پـذ�رش نبـود. د�گر ســازمـانها، مـثل حــزب دمكرات و �ا گـرا�شــات جـبـهـه1 ملـى ن�ـز
رنگى نداشتند. بهخصوص جـبهه ملى، با سازشكارى س�ـاسىاش عمالً ه�چ بود و كسى از

آن سخنى به م�ان نمىآورد.

»u�dÝ È«dÐ „«ËUÝ Âuý Ït¾Þuð
ذره ذره تابسـتان بـه پا�ان رس�ـد، پائ�ـز آمد و بعـد زمـستـان شـد و زندان تقر�ـباً با همـان
آهنگ و برنـامـه بهپ�ش مىرفـت. امـا دست حـادثـه بىكـار نبــود و نقـشـههـاى سـاواك براى

شكستن اوضاع همچنان چ�ده مىشد.
آخــرِ زمـســتــان سـال پنـجـاه و ســه، ســاواك توطئــه1 تازهاى عل�ــه مـبــارزان و زندان چ�ــد.
درست روزهاى قبـل از ع�د نوروز عـده1 ز�ادى از زندان�ان را از بندهاى چهـار و پنج وشش
دستچ�ن كردند و به زندان او�ن بردند. آنها حدود پنجاه شـصت نفر مىشدند. با رفتن
آنها كـه ب�ــشـتـرشـان از رهبـران و فـعــال�ن زندان بودند و گـروه جـزنى هـم جـزوشـان بود،
تفـس�ـرهاى گوناگـون شروع شـد. چ�زى كـه همه در آن وحـدت نظر داشتند، مـسئله1 تـغ�ـ�ر
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اوضاع به ضرر ما بود.
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�كى دو روز بعـد، چوپان زاده از گـروه جزنـى را هم از زندان آبادان آوردند و به زندان
او�ن بردنـد. قـبل از او، بـعـضى از د�ـگر بچــههاى گـروه جــزنى هم را از شــ�ــراز آورده و به
او�ن برده بودند. جمع كردن ا�ن افراد از شهرهاى مختل& به شدت نگران كننده بود و ما
شن�ده بود�م كه ا�ن رشـته سر دراز دارد و تعداد د�گرى را هم قـرار است از قصر و د�گر
زندانها جـــمع كنـند و به او�ن بـبــرند. ســـاواك طرح شــومى ر�ـخــتــه بـود تا در �ك حـــمله،
ضـربـهاى اسـاسى به مــبـارز�ن ب�ــرون و داخل زندان بزند. ســازمـان چر�كها در بـ�ـرون از
زندان سـرت�پ زنـدى رئ�س كـمـ�ـتـه1 مــشـتـرك سـاواك و شـهـربانى را اعــدام كـرده بودند و
ساواك هم كـه دستش به آنها نمىرسـ�د، مىخـواست انتقامش را از درون زنـدان بگ�رد.
ولى مــسـئله فــراتر از ا�نها بود. ســاواك در مـجــمـوع قــصـد داشت با �ك حــمله1 ســراسـرى
جنـبش درون و ب�ـــرون زندان را از رهـبــران درجـــه اولـش مــحـــروم ســـازد. تشـك�ل حـــزب
رسـتـاخـ�ـز نـ�ـز نشـانه1 چن�ن ســ�ـاسـتى بود. رژ�م هنوز در شـادى و ســرور ناشى از افـزا�ش
ناگهـانى ق�مت نفت به سـر مىبرد و با برخى اقدامـات رفاهى در بخش معـ��نى از جامـعه و
افـزودن بر حـقوق كـارمندان و ا�ـجاد كـار، و سـرمـا�هگـذارى در بخشهاى غـ�ـرمولد گـمـان
مىبرد كـه پا�گاه اجـتمـاعى مـستـحكمى �افـتـه و  وقتِ زدن ضربه به جنـبش مبـارزاتى و در
درجــه1 اول، جنـبش چر�كـى فــرا رســ�ــده است. هـرچند چندى بـعــد فــرارســ�ـــدن بحــران و
شكستهاى پىدرپىِ س�اسـى و اقتصادى، رژ�م را از ادامه1 چن�ن سـ�استى باز داشت؛ ولى
در آن مـقطع، سبب شـد كه در تار�خ سى فـرورد�ن ١٣٥٤، نُه تن از بهـتر�ن فـرزندان ا�ن

سرزم�ن را به باالى تپههاى او�ن ببرد و همه را ناگهان به مسلسل ببندد.
عـامل اجـراى ا�ن طرح هم سـرهنگ وز�رى رئ�س زندانهاى سـاواك، بازجـوهائى مـثل

منوچهرى و رسولى بودند.
وقـتى عـصـر روز ٣١ فـرورد�ن مـاه ١٣٥٤ روزنامـه به داخل زنـدان آمـد، بندهاى زندان
قـصر ناگـهـان از صدا افـتاد و مـا، همـه، سوت سكوتـى را كه همـه جا، در هـمه1 بندها، در تمـام
زندان قـصـر، در خـ�ـابانهاى اطراف زندان و در شـهـر تـهـران، در شـهـرهاى د�گر، در تمـام
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ا�ران و جهـان و در تمام كـائنات پ�چـ�د شن�ـد�م و نفسها براى چند روز پ�اپى در سـ�نهها
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حــبس كـرد�م و بـراى مـدتى بـه راسـتى كــسى نفس نكـشـ�ــد و زندان با تمــام شـر و شــور و

زندگى و حرارتش ناگهان مرد و خاموش شد ودر هم فرو رفت.
كــسـى خــبــر را باور نـمىكــرد. هـمــه با چشـــمــان گــشـــاد و در سكوتى مـطلق به هـم نگاه
مىكـرد�م، و مثـل اشبـاح از كنار هم رد مىشـد�م. زندان از صـدا افتـاد، از حـركت افتـاد، از
ورزش افتـاد، و از غذا و مطالعـه افتـاد. كسى نمىدانست چه با�ـد گفت و چه كار بـا�د كرد.
نه اعـتـصــاب مـالقـات فـا�ده داشت و نه اعـتــصـاب غـذا فـا�ده داشت و نه اصــالً كـارى به نظر
كسى مىرس�د كه بكند تا پاسخى به ا�ن جنا�ت وحـش�انه باشد. حتى اگر همه مىدو�د�م
و نعرههاى جگرخراش مىكش�د�م هم آرام نـمىشد�م. همه، بدون ا�نكه حوصله1 حرف
زدن و مــشـورت با هـم را داشـتــه باشــ�م در حـ�ــاط مىا�ســتــاد�م و خـ�ــره به نقـطهاى چشم
مىدوخــتـ�م و بعــد مىرفــتـ�م مىخــواب�ـد�ـم و كـابوس مىد�د�ـم. روز بعـد يك عــده را به

اوين بردند، و هفته بعد باز هم ا�ن كار را كردند.
بار د�گـر من به �اد آن شب شــوم زندان او�ن كــه گلســرخى و دانـشـ�ــان را براى اعــدام
بردند افـتاده بودم و حس مـىكردم آخـر مگر مىشـود كه دن�ـا ا�نقدر بـىحسـاب و كتـاب
باشـد كه چند نفـر را كه در زندان به سـرمىبرند و سالها از كـش�ـدن زندانشان مـىگذرد
و برخى از آنان حــتى در آسـتـانـه1 آزادى هسـتند ببــرند و ناگـهــان جلوى لولههاى مــسلسل
قرار دهـند و توى بدنشان سـرب داغ خالى كنند و بعـد با خ�ـال راحت ب�ا�ند و اعـالم كنند

كه آنها در حال فرار كشته شدهاند.
ساواك هرگز در ا�ن گونه ماجراجوئىهاى س�اسى به مردم جامعه ا�ران فكر نمىكرد.
و بىتوجه به روحـ�ه و ادراك جـامعه، فـقط براى آنكه به مبـارزان اعالم جنگ كـرده باشد،
آدم مىكـشت و مىگفت؛ مىخـواستـهاند فرار كنند. و همـ�نها هم، عاقـبت كلكش را كند

و شاهاش را مجبور كرد بگو�د؛ «من صداى انقالب شما را شن�دم.»
زندان ناچـار بود ا�ن درد را هم تـحــمل كنـد و زندگى را از ســر بـگ�ــرد. براى پـر كــردن
جـاى زندان�ـان منتـقل شـده و در ادامـه1 سـ�ـاستهاى تازه1 سـاواك، سـرهنگ زمـانى به نقل و
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انتقاالت بزرگى در بندها دست زد. تمام زندان�ـان همه1 زندان�ان ز�ر پنج سال را به بندهاى
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�ك و هفـت و هشت بردند. زندانـ�ـان مــحكوم به پـنج سـال تـا ده سـال زندان را در بـندهاى
دو و ســـه قــرار داد، و از ده ســـال به بـاال را در بند چهـــار و پنـج و شش گــذاشـت و در واقع،
ب�ش از همه، بند شش، به زندانى تـبد�ل شد كه عـمده1 زندان�ان ابدى در آن جاى گـرفتند.
ا�ن س�است براى مـحروم ساختن جوانان از تجربه1 زندان�ـان قد�مى و با تجربه، و همچن�ن
براى محـروم كردن زندان�ان با تجربه از د�ـدار و تماس با شور و شوق زندان�ـان جوان بود.
ترك�ب زندان�ان با هم، مىتوانست انرژى و تجرب�ات مبارزاتى خود را بهتر به كار گ�رد تا
به ا�ن شكـل جـدا از هم. به خـصــوص فـشــار رژ�م در درجـه1 اول روى زندانهاى پائـ�ن كـه

غالب زندان�ان آن تازه، جوان و كمتجربه بودند متمركز شد.
امــا چـ�ــزى نگـذشت كــه عـلى رغم ا�ن تـغــ�ـــ�ــرات، زندان دوبـاره روالى عــادى بـه خــود
گـرفت. هوا رو به گـرمى رفت و عصـرها درازتر شـد و شبها آبِ توى حـوضِ بند، ز�ر نور

برق مىزد و به نظر س�اه و گرم مى رس�د.
تابســتـان قــبل از ا�نكـه ب�ــا�د، طال�ههـا�ش از خـودش قــشنگتر بود. بوتههـاى اطلسى
عـــصــرها در بـاغــچـــه گل مـىدادند و بوى علـ& تازه1 ســاق و بـرگ تُرد گـــ�ــاه سكـرآور بود.
تابستـان سال ٥٤ آمد و ساواك باز به ا�ن فكر افـتاد كه كل�ه1 زندان�ـان را به ندامت بكشاند
و آنها را به شـركت در جـشنهاى فـرمـا�شى ٢٨ مـرداد و غـ�ـره وادار سـازد. طرحى براى
٢٨ مـرداد آن سـال تهـ�ـه شـده بود تا اوالً؛ بندهاى �ك و هـفت و هشت را كـه زندان�ـان ز�ر
پنج سـال در آن بودنـد تمـامـاً به جـشن ببـرند و بـكوشند از بندهاى د�گر هـم بخشهائى از
زندان�ان را جدا كنند و به جشن ببرند. در ضمن، ساواك در اجراى ا�ن طرح در نظرگرفته
بود كـه زنـدان�ـان باسـابقــه را هم به نوعى به ا�ـن جـشنها بكشــد تا اوالً؛ جـو جـشن مــملو از

نادم�ن جلوه نكند و افزون بر ا�ن نوعى جنگ اعصاب با بق�ه راه ب�ندازد.
در جــر�ان ا�ن جــشن، اداره1 زندان تـمـام كــوشش خــود را به خــرج داد. تمــامى بـندهاى
پائ�ن را به جز چند استثناء، به جشن كشـ�د و از زندانهاى ما هم اسامى بس�ارى را خواند
تا همه را تحـر�ك و عصبى كـند. من و چند نفر د�گر از هماتاقىها�م جـزو هم�ن آدمهاى
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نام برده بود�م. ولى هـ�چ �ك از مـا بهجشـن نرفـت�م و كـوشش هاى رئـ�س زندان را خنثى
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كرد�م.

در آن زمــان، من به بند شـش منتــقل شـده بـودم و در اتاق هفت به همــراه، على پـا�نده،
بهـزاد نبـوى، ا�رج جـمـشـ�ـدى، �ك زندانى د�وانه به نام سـ�ـسـ�ـان، و �ك زندانى عـراقى به
نام عبـدلعلى عُوده كه عل�ه همـه بد جورى به پل�س گزارش مىداد زندگى مىكـردم. رضا
عالمهزاده هم در اتاق شـماره �ك با مسعود رجـوى، منوچهر مقدم سل�مى، مـوسى خ�ابانى
و �ك زندانى نادم مـذهبى به نام كشـباف كـه مسئـول فروشگاه زندان بود زندگـى مىكرد.
سرهنگ زمـانى، در هر اتاق حداقل �ك جاسوس گـذاشته بود تا خبـر و گزارش آن اتاق را
به ز�ر هشـت ببـرد. در د�گر اتاقهـا هم تقـر�بــاً وضع به همـ�ن مـنوال بود و همـه عــمـالً ز�ر
نظر بودند. من ضـمن ا�نكه به برنـامه1 قـد�مى خودم عـمل مىكردم، و زبان فـرانسه را بعـد
از �كسـال و ن�م مطـالعـه1 مـداوم كنار گـذاشـتـه بودم، زبان انگل�ـسى مـىخـواندم و همچنان

مطالعات د�گرم را ادامه مىدادم.
با فـرارسـ�ـدن زمـسـتــان مـشكل تازهاى برا�م در آن اتاق پ�ش آمــده بود. ز�را به خـاطر
ســـرمــا، د�گـر نمىتوانـســتم در حـــ�ـــاط بند به مـطالعـــاتم ادامــه بـدهم و ناچار بـودم در اتاق
بنش�نم. اما اتاق مـا داراى �ك المپ بس�ار ضع�ـ& بود كه نگهبانى به ه�چ وجه حـاضر نبود
آن را عــــوض كـند. و مـن چون ســـــاعــــات مـطالعـــــهام باال بـود، چشـــــمم در آن نـور كم درد
مىگــرفـت. به همــ�ن مـنظور مــجــبـــور شــدم جــا�م را در اتاق طورى تـغــ�ــ�ــر بدهـم كــه نور
ب�شـترى به كـتابم ب�ـفتد. امـا براى ا�ن منظور رختـخوابم را به د�وارى از اتاق تـك�ه مىدادم
كه تك�ـه دادن به آن ممنوع بود. ز�را پشت ا�ن د�وار مـحوطه1 ب�ـرونى زندان قرار داشت و
نگهــبــانـى زندان از ترس ا�نكــه كــسى د�وار را بـراى فــرارســوراخ نكند، و از رخــتــخــواب
پوشــشى براى ا�ن كــار نسـازد، بارهـا از من خـواست كــه رخـتــخـوابـم را از جلوى آن د�وار
بردارم. من هم هربار در پاسخ مىگـفتم كـه شمـا المپ را عوض كن�ـد تا من هم رختـخوابم
را بردارم. عـاقــبت �ك روز سـرهنـگ زمـانى شـخــصـاً به بند آمــد و جلوى اتاق مـا ا�ســتـاد و

خطاب به من كه در حال مطالعه بودم گفت:
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«آقـاى سمـاكار، نگهـبـانى چند بار به شمـا تذكـر داده است كه رخـتخـوابتان را از د�وار
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بردار�د. چرا توجه نمىكن�د؟»

گفتم:
«به خاطر ا�نكه المپ اتـاق ما ضع�& است و اگر من در جـاى د�گرى بنش�نم نور چراغ

روى كتابم نمىافتد و چشمها�م درد مىگ�رد.»
زمـانى گــفت پس رخـتــخـوابتان را از آنجـا بردار�ـد. ولى خـودتان مىتوان�ــد به د�وار

تك�ه بده�د.»
گفتم:

«من هر روز مدتى طوالنى مىنش�نـم و كتاب مىخوانم. اگر رختـخواب را بردارم پشتم
زود خسته مىشود و نمىتوانم به مطالعهام ادامه بدهم.»

سـرهنگ زمانى كـه تا آن زمان مـجبـور نشده بـود به كسى ا�نقـدر امتـ�از بدهد و كـوتاه
ب�ا�د، گفت:

«ولى شما با�د رختخوابتان را از آنجا بردار�د. ا�ن جزو مقررات زندان است.»
گفتم:

«تا المپ را عوض نكن�د، رختخوابم را برنمىدارم.»
سـرهـنگ زمـانى، د�گـر به بگو مگو با مـن ادامـه نداد؛ بلكـه، به حـالت عــصـبـانـى از آنجـا
رفت و من در�افـتـم كـه �ا همـان دم مـرا به ز�ر هـشت خـواهد خـواست و حـسـابـى به كـتكم
خـواهد داد و �ا انتقـامش را به شكل د�گرى خـواهد گرفـت. و هم�نطور هم شـد. چند روز
بعد، بهانهاى پ�دا كرد كه مرا به زندان عـادى بفرستد و در چند نوبت به شدت كتكم بزند

و نفسم را بگ�رد.
تا آن زمـان مالقـات زندان براى اعضـاى خانـواده، مثل پدر مـادر و زن و فرزند و خـواهر 

و برادر آزاد بود. امــا ناگـهـان اعـالم كــردند كـه از ا�ن پس، مــالقـات خـواهر و برادر مــمنوع
است. بهدنبال اعالم چن�ن س�استى، زندان باز به بحران فـرو رفت. در جستجوها، در�افت�م
كـه گو�ا �كى از مـجاهد�ن، بـه نام «مراد نانكلى»، هنگام رفـتن به بهـدارى، سرهنگ زمـانى
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را مــوقـع ســوار شـــدن به مــاشـــ�نش در جلـوى زندان مىب�ـند و شــمـــاره مــاشـــ�ن او را از بر
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مىكند و بعــد ا�ن شـمـاره را به اطالع خـانـوادهاش مىرسـاند. امـا گـو�ا ا�ن مــوضـوع كـش&
مىشـــود و نانكـلى را مىبرنـد و مىزننـد و از او مىخــواهـند كـــه علت اصلـى دادن شــمـــاره1
مـاشـ�ن سـرهنگ زمـانى را بـگو�د. و او هم چون چ�ـزى نداشـتـه است بگـو�د پس از تحـمل
شكنجههاى طاقت فـرسا مىم�ـرد. و زندان هم به ا�ن بهانه، مالقـات خواهر و برادر را قطع
مىكنـد. مــا در پى ا�ن بود�ـم كــه به ا�ن ســ�ــاسـت تازه1 زندان كــه در واقع در پـى قطع و از
م�ـان بردن امكانات زندان بود اعـتراض كن�م. امـا نوع اعتـراض و شدت آن هنوز بـراىمان
روشن نبـود. مـن و رضـا عـالمـهزاده كـه هنـوز در ب�ـرون از كـمـون زندگى مـىكـرد�م بر آن
شـد�م كه منتظر حـركت عـمومى نمـان�م و خودمـان دو تا دست به اعـتصـاب مالقـات  بزن�م.
در آن زمـان ط�فـور در زندان قصـر به سـرنمىبرد و در آن انتـقال بزرگ زندان�ـان، به او�ن

رفته بود.
وقتى مـا ا�ن موضوع را با بچـههاى كمون در مـ�ان گذاشـت�م، آنها گـفتند كه چون فـعالً
توان عـمـومى زندان را بـراى انجـام �ك اعـتـصـاب مـالقـات و �ا كـارى در ا�ـن رد�& مناسب
نمىب�نند، فعالً بهتر است كه مـا دو نفر اعتصاب كن�م تا بتوان به نوع واكنش پل�س پىبرد
و آنوقت اگـر مناسب بود، �ـك اعـتـصـاب همگانى راه خـواهد افـتـاد. من و رضـا عـالمـهزاده
هم ا�ن كــار را كــرد�ـم و به هنگام مــالقــات بـعـدى، بـه نگهــبــانى اطالع داد�ـم كــه به خــاطر
اعـــتــراض به قـطع مــالقـــات خـــواهر و برادر اعـــتــصـــاب مــالقـــات كــردها�ـم. و �ك نامـــه هم
بهدادرسى ارتـش نوشــتــ�م و در آن از ا�ن تـصــمــ�م مــد�ر زندان مـــبنى بر قطـع مــالقــات با

خواهر و برادر زندان�ان شكا�ت كرد�م.

ÈœUŽ Ê«b½“ tÐ b}F³ð
صبح روز بعـد، پاسبان كشـائى آمد و با خوشحـالى موذ�انهاى به من گفت كـه وسائلم را
جمع كنم و دنبال او بروم. او همواره دنبال فرصتـى مىگشت كه كتك خوردن مرا بب�ند. و
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چون بـارها با او درگـــ�ـــرىهاى كـــوچك پ�ـــدا كـــرده بودم و زورش بـه من نرســـ�ـــده بود و
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نتوانسته بود به كتكم ب�ندازد، از پ�ش آمدن ا�ن موقع�ت آشكارا شاد شده بود.

من وسـائلـم را كـه عـبـارت بود از �ك دشك نـازك ابرى به كلفـتى دو سـانـت، �ك پتـوى
كلفت زمسـتانى، مـالفه و مسـواك و خم�ـردندان و �ك حوله بود توى هم لوله كـردم و مثل
�ك ك�ـسه خواب كـوچك به دوش گرفـتم و راه افتادم. مـا موقع انتقـال به زندانهاى د�گر
مـجـبـور بود�م لبـاس زندان بپـوشـ�م. لبـاس زندان زمسـتـانى و تابسـتـان عـبـارت بود از �ك
پ�ـراهن و �ك شلوار نازك از جنس پارچه1 نخى كـه دق�ـقاً مـثل پ�ـژامه بود و مـا اكثـراً از آن
به عنوان لباس خواب اسـتفاده مىكرد�م و �ا آن را در مواقع كارگـرى دادن مىپوش�د�م.
پاسـبان كـشائى كـه د�د من هنوز پل�ـور و شلوار جـ�ن به تن دارم، تذكـر داد كه با�د لبـاسم
را عـوض كنم و لبـاس زنـدان بپـوشم. لبـاس زندان پوشـ�ـدم و دم پائـى پالسـتـ�كىاى را كـه
حكم كـفش زنـدان را داشت ن�ـز بپـا كـردم و راه افـتـادم. رضـا عـالمــهزاده كـه در ا�ن فـاصله
توسط بـچــهها خـــبــر شـــده بود، خـــودش را جلوى درِ ز�ر هـشت به من رســـاند و با نـگرانى
خـداحافظى كـرد. وقتى به ز�ـر هشت رس�ـدم كشـائى نگاهى به جـورابهاى من انداخت و

گفت:
«جوراب هم جزو لباسهاى زندان ن�ست. آن را هم با�د درآور�د.»

جـورابهـا�م را هم در آوردم و توى بســتـه1 رخـتــخـوابم فــروكـردم. بعــد به من دسـتــبند
زدند و از زندان بـ�ــرون بردند. بـ�ــرون،  باد مىآمــد و هـوا ابرى و به شــدت ســـرد بود. امــا
شــاخـــههاى بلـند و بدون شــاخ و بـرگ درختها در بادى كـــه مىآمــد تـكان نمىخـــورد. با
پرسـشى كــوتاه از پاسـبـانى كـه هـمراهم بود فـهـمـ�ــدم كـه به زندان عـادى منتــقل مىشـوم.
سرهنگ زمانى، براى تنب�ه زندان�ـان س�اسى آنها را براى مدتى به زندان عادى كه داراى
شــرا�ط بـدِ ز�ســتى و بهـــداشــتى بود مىفـــرســتــاد تا به ا�ـن وســ�له آنها را اذ�ـت كند و از
برنامههاىشان باز دارد. براى رس�دن بهزندان عادى با�د مـسافتى حدود پانصد شش صد
مـتر را طى مىكـرد�م و از مـ�ان درخـتان برگ ر�خـتـه و س�ـاه شده زمـستـانى مىگـذشتـ�م.
قـــشـــر نازكى از پـودر �خ، برگهاى پـوســـ�ــده1 بـاغــچـــه را پـوشــانـده بود و ا�نجـــا و آنجـــا
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كــپــههائى از �ك برف قــد�مـى به چشم مىخــورد و ســوز هوا، تنـم را ز�ر آن لبــاس نازك
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مىلرزاند. پاهاى بدون جـورابم هم در آن دمپائـىهاى پالسـت�كى خـ�س شـده و �خ كـرده
بود. با تـمــام قــوا كــوشــ�ــدم از لـرز بدنم جلوگـــ�ــرى كنم تا بـاز پاســبــان همراهم مـــانند آن
نگهــبـان زنـدان او�ن تصـور نـكند كـه تـرسـ�ــدهام. امـا چنـان كـارى مــمكن نبــود و آشكارا از

سرما مىلرز�دم.
وقـتى وارد نگـهـبـانى زندان عـادى شــد�م، آن تصـو�ر قـد�ـمى كـه در تابسـتـان ســال قـبل
د�ده بودم تكرار شد. منتهى ا�نبار همهچ�ـز از سرما حكا�ت داشت و توى نگهبانى و ز�ر
هشت هم سرد بود و به هم�ن دل�ل همه لباسهاى كلفت پـوش�ده بودند. كلى طول كش�د
تا بدن من در حرارت داخل سـاختمـان كه كمى ب�ش از ب�ـرون بود توانست بر لرزش خود
غلبـه كند. پس از آنكـه سـرم را از ته تراشـ�ـدند، مـرا به �ـكى از بندهاى عـادى بردند و در
گــوشـهاى از راهرو جــا دادند و پاســبـان بند خـطاب به زندان�ــان عـادى با صــداى بلند اعــالم

كرد:
«هركس با ا�ن زندانى ضدامن�تى حرف بزند مىرود ز�ر هشت. فهم�د�د؟»

كـسى از زندانـ�ـان جـواب نداد، ولى ا�ن حـرف ســبب شـد همـه1 آنها به من نـگاه كنند و
نوع نگـاهشــان به من، نســبت به لـحظه1 پ�ش از آن تـغــ�ـ�ــر �ـابد. آنها اگــر ا�ن مــوضــوع را
نمىفـهـمـ�ـدند با توجـه به آن لبـاس درب داغـان و سرِ تـراش�ـده و حـولهاى كـه به آن بسـتـه
بودم مــحـــال بود كــه حــتـى ن�م نگاهـى هم به من بـ�ندازند. ز�را زنـدان عــادى ن�ــز، قـــوان�نِ
زندگى در بـ�ــرون را داشت و هر زندانـى كــه فــاقــد لبــاس مــرتب و توان مـــالى و ســر وضع
درست و حــســابى بود، از ســوى د�گران تحــو�ل گــرفــتــه نمىشــد. ولى زندان�ــان عــادى تا
فـهمـ�ـدند من زندانى س�ـاسى هسـتم، حـالت نگاهشان تغـ�ـ�ر كـرد و با دور شـدن پاسبـان از
آن مـحل، چندتاىشـان آمدند و لـبخند زدند و �واشـكى مشتشـان را به نشـانه1 همبسـتگى
تكان دادند. شهربانى و ساواك همواره از ارتباط جمعىِ زندان�ان س�اسى با زندان�ان عادى
وحشت داشـتند و از ا�ن كار جلوگـ�رى مىكـردند. ولى ه�چكدام از آنها فكر نـمىكردند
كـه مـا بهحـالـت فـردى هم در مـ�ـان زندان�ـان ســ�ـاسى قـهـرمـان به حـســاب مىآئ�م و مـورد
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اسـتـقـبـال و پشـتــ�ـبـانى آنان قـرار مىگـ�ـر�م. آنها فـكر مىكـردند همـ�نكـه بگو�ـند نبـا�د
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كسى با ما تماس بگ�رد، خطر تاث�رگذارى ما بر روى زندان�ان عادى از ب�ن مىرود.

داخل بند بهشـدت سـرد بود و نه تنهـا در آنجـا بخـارى پ�ـدا نمىشـد، و در مـحل اقـامت
من كـه در مـحلى روبروى مـسـتـراح بود و بوى گـند و بوى نافـذ و تند شـاش از آن به مـشـام
مىرســ�ـد، بر ســق& بلـند بند، دو نورگــ�ـر گلـخـانهاى شكـل قـرار داشت كــه شــ�ـشــهها�ش
شكـســتـــه بـود و هواى ســـرد از آنجــا بـهدرون مىآمـــد و مـــرا به لرز�ـدن وامىداشت. امـــا
زندانـ�ـــان عـــادى بـههر شكـلى كـــه بـود خـــودشـــان را در انواع لـبـــاسها پـوشـــانده بـودند و
ب�شترشان مثل گداهائى كه در گوشه1 خ�ابان و ز�ر سرپناههاى پالست�كى زندگى مىكنند
چند پ�ـراهن و چند پ�راهنكش روى هم بهتن داشـتند و روى آنها هم �ك كت پوشـ�ده

بودند كه دكمهها�ش به زور بسته مىشد.
در همـان گوشـه كه نشـستـه بودم، وسائلم را باز كـردم و دشكم را به صورت سـهال ز�رم
انداخـــتم و پـتــو را دورم پـ�ــچـــ�ـــدم تا از ســـرمــا نـجــات پـ�ــدا كـنم. زندانىهـا اكــثـــراً نگـاهى
مىانداختند و سـرشان را به عالمت همبستگـى مخف�ـانه تكان مىدادند و رد مىشدند. من
هم نشـسـتــه بودم و فكر مىكـردم و نمىدانسـتـم چه بكنم. نه پول داشـتم و نـه سـ�گار، و با

د�دن زندان�انى كه س�گار مىكش�دند شد�داً هوس س�گار كرده بودم.
¿ ¿ ¿
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بخش ١٧
ÈœUŽ Ê«b½“ —œ

ظهر، پاسبان نهار را در همانجا كـه نشسته بودم آورد و جلو�م گذاشت و رفت. نهار را
خـوردم و پتـو را ســفتتر به خـودم پ�ـچــ�ـدم و در گـرمـائى كـه در اثر خــوردن غـذا در بدنم
ا�جـاد شــده بود چشـمـانـم گـرم شـد و خـوابـم گـرفت. همـانطـور نشـسـتـه چـرت زدم. وقـتى
ب�دار شدم د�دم �كبرى افتادهام و گردنم دردگرفته است. حولهام هم از سرم باز شده و
دماغم از سرمـا گرفته است. برخاسـتم و گردنم را مال�دم و درست نشـستم و دوباره پتو را
دور تنم مــرتب كــردم. كـشــ�ك پاســبـان قــبلى عــوض شـده بـود و پاسـبــان جــد�د كـه گــو�ا
مــاجـراى مــرا نمىدانست با من كــارى نداشت و مــواظب رفــتـار د�گران با مـن نبـود. وقــتى
پاسبـان بهح�اط رفت، �كى از زندان�ان، كـه جوان باالبلند و خوشـروئى بود آمد كنار دست

من نشست و با لبخند سالم و احوال پرسى كرد و گفت:
«ما نوكر هرچى زندانى س�اسىِ با معرفت�م.»

من هم با او خوش و بش كردم و گفتم:
«ما هم نوكر شما هست�م. ما به خاطر مردم به زندان افتادها�م.»

بعــد او نگاهى بـه اطراف انداخت و بســتــهاى را كـه در دست داشـت كنار من گــذاشت و
گفت:

«قابل شما را ندارد.»
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تا آمـدم بپـرسـم كـه ا�ن بسـتـه چ�ـست؟ رفــ�ـقش كـه جلوى در حـ�ـاط ا�ـسـتـاده بود به او
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عالمت داد و او فوراً برخاست و به سرعت از كنار من دور شـد. با رفتن او، پاسبان نگهبان،
از حـ�اط وارد بند شـد و باز بدون آنكـه به من نگاهى بكند بىتـفاوت از كنارم گـذشت. در
فـرصــتى كـه پ�ــدا كـردم بســتـه را در ز�ر پتــو باز كـردم. و د�دم �ك بســتـه ســ�گار زر، �ك
بسـته كـبر�ـت، �ك اسكناس پنج تومـانى، چندتا آب نبات، �ـك س�ب و �ك پرتقـال در آن
است. س�گار را برداشـتم و �كى آتش زدم و بعد �ك آبنبـات در دهان گذاشتم و بقـ�ه را
دوباره بسـتـم. هر چه نگاه مىكـردم د�ـگر از آن جـوانك خـبــرى نبـود. در فـرصـتـى رفـتم و
ســرى به حــ�ــاط زدم. حــ�ـاطِ كــوچكِ ســه گــوشى بود كــه �ك درخـت كج و كــوله داشت و
برفهاى كـــهنه در گـــوشــه و كنارش مـــانده بود و زنـدانىها راه نمـىرفــتند، بـلكه گُلـه گُله
ا�ســتــاده بـودند و از ســرمــا، مــرتب روى برف پا مـىكــوب�ــدند. و برفهـاى كــپــه شــده1 ز�ر

پاىشان ل�ز و براق شده بود.
تا شب، با دارائـى ارزشمندم در آن تنهــائى كلى حــال كــردم. فـقـط سـ�گـار و پول برا�م
باقى مانده بود. آن جوانك را �ك بار د�گر، شب، وقتى همـان نگهبان پ�ش از ظهر دوباره
آنجا بود د�دم كه ا�ن بار از ترس پاسبان به من نـزد�ك نشد. بعد از شام �كى دو س�گار
د�گر روشن كردم و ساعت نه كه وقت قانونى خواب بود و پاسبانها دادزدند و همه را به
اتاقهاىشان فرستادند، من دشكم را روى همان سطح كث�& راهرو، پهن كردم و مالفه را
روى آن كـش�ـدم و به ز�ر پتـو رفـتم. هوا آنقدر سـرد بود كـه مجـبـور شدم ز�ر پتـو چمـبله
شـوم تـا خـودم را گــرم كنم. امـا هنـوز بدنم گـرم نـشـده بود كــه د�دم همـان پـاسـبــان آمـد و

گفت:
«پا شو و وسائلت را جمع كن ب�ا.»

بلند شــدم و لحــاف و دُشكم را جـمـع كـردم و بســتم و دنبـال او راه افــتـادم. مــرا به دفــتـر
نگهبانى برد. افسر كش�ك كه گو�ا تـازه براى سركشى به آنجا آمده بود نام و مشخصات

مرا پرس�د و روى �ك ورقه1 كاغذ چ�زهائى را �ادداشت كرد و گفت:
�ك پتو بده�د به ا�ن.»»
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خوشـحال شـدم كه �ك پتـوى اضافه خـواهم داشت و با آن مىتوانم راحت بخـوابم. بعد
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به پاســبــان گــفت كــه مــرا به بـند برگــرداند. وقــتى خــواســتم وســائلـم را بردارم و برگــردم،

پاسبان مانع من شد و گفت:
«آنها را بگذار زم�ن.»

وسائل را به زم�ن گذاشتم. گفت
«جورابت را هم در آر و با حولهات بگذار توى وسائلت.»

بعد مرا با هـمان �ك پتوى سربازى به بند برگـرداند و جلوى مستراح كـه رس�د، درست
در محلى كـه از رفت و آمد زندانىها خ�س و لجنى بود، و بوى تند شاش مـىداد ا�ستاد و

گفت:
«هم�نجا بخواب.»

گفتم:
«ا�نجا كه خ�س است. باال�ش هم كه باز است. من ا�نجا تا صبح از سرما مىم�رم.»

با تشر گفت:
«بگ�ر بخواب حرف نزن.»

د�دم اگــر به اعــتــراض ادامــه بدهـم مــمكن است در آن ســرمــا كــتك هم بـخــورم. ناچار
سرپا، طورى كه بـدنم با كثافت و خ�سى آنجـا تماس پ�دا نكند نشسـتم و پتو را دور تن و

سرم كش�دم. چند لحظه بعد دوباره پاسبان آمد و گفت:
«مگر نگفتم بخواب؟»

بلند شـدم و در حالىكـه پاسبـان براندازم مىكـرد پتو را روى زمـ�ن خ�س پهن كـردم و
روى آن دراز كـشـ�دم و ن�ـمـه1 د�گرش را رو�م انداخـتم. از لج پاسـبـان اصـالً به سرمـا مـحل
نگذاشتم و بدون آنكـه بدنم را جمع كنم، صاف دراز كـش�دم و حتى به سـاق پاها�م كه از
ز�ر پتـو بـ�ـرون مـانده بود بىاعــتنا مـاندم. پاسـبــان چند بار رفت و آمـد و هربـار به من نگاه
كـرد و عاقـبت بهنگهـبانى رفـت و د�گر در ن�امـد. وقـتى رفت، مدتى به بـندِ خالى زندان كـه
رفت و آمـدى در آن به چشم نمىخورد نگـاه كردم و د�دم كـمرم بد جـورى دارد از سرمـا
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مىشكند. به نـاچار در خـودم جـمع شـدم و پتـو را سـفت دورم پ�ـچـ�ـدم. ولى فـا�ده نداشت.
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آن پتو بهه�چوجه نـمىتوانست مرا گرم كند. ب�شتـر از همه، سرم كه به نداشـتن مو عادت
نداشت �خ كرده بود و درد مىكرد و دمـاغم هم به شدت ك�پ بود. هر چه از ا�ن دنده به
آن دنده مىشـدم بدتر سـردم مىشـد و سـرمـاى زم�ن خـ�س از اعـمـاق سـ�ـمان سـخـتى كـه
ز�رم بود به بدنم نفوذ مىكرد و طاقت مرا مىبر�د. بلند شدم و نشستم. و شروع كردم به

مال�دن پاها و بدنم. كمى كه آرام گرفتم دوباره رفتم ز�ر پتو و سر و كلهام را پوشاندم.
صبح، سـرى دردناك، دماغى به شـدت ك�پ، صـورتى از سرما كـرخ شده، بدنى لهـ�ده و
كـوفتـه و چشـمـانى سرخ و سـوزان داشـتم و گلو�م مىسـوخت. انگار گلو�م به خـاك آلوده
بود و هرچـه آب دهانم را فــرومىدادم حـــالتش برطرف نـمىشــد. حــالم به شـــدت بد بود.

حتى رودهها�م درد مىكرد و ناى حركت نداشتم.
وقـتـى نگهـبــان بند عــوض شـد، آن جـوانـك كـه ا�رج نام داشـت، آمـد و برا�م �ك لـ�ـوان
بزرگ چاى آورد كه در آن لحظه مانند نوشدارو بود. با سر و كله1 گرفته و صدائى خفه از
او تشكر كردم و خواستم كه �كى دو قرص سـرما خوردگى به من برساند. گفت «چَشم» و
بى درنگ غــ�ــبش زد. و چـند لحظه بعــد بـا دوتا قــرص و �ك ل�ــوان آب گــرم به ســوى من
برگـشت. قـرصها را گـرفـتم و خـوردم و از او خـواسـتم اگـر مىتواند �ك پل�ـور و دو جـفت
جوراب برا�م ب�ـاورد. رفت و فوراً �ك پل�ور و �ك شلوار گـشاد مردانه و دو جـفت جوراب
كلفت آورد و به من داد. لبـاسها را پوشـ�دم و پتـو را دورم پ�چـ�ـدم و كنار د�وار نشسـتم.
او باز برا�م چاى، سـ�گار، آب نبـات، پرتقـال و ب�ـسكو�ـت آورد. بعد از او خـواسـتم كـه اگـر
مىتواند �ك كاغذ و �ك خودكار به من برساند. گـفت كه كاغذ در بند پ�دا نمىشود. ولى
خـودكار دارد. بـراى گرفـتن كـاغذ بـا�د به نگهـبانى رجـوع مىكـرد. ولى گـفتم كـه ن�ـازى به

ا�ن كار ندارد.
در فكـر بودم كــه بـه هر صـــورت كــه شـــده به وضـــعى كـــه برا�ـم به وجــود آورده بـودند
اعتـراض كنم. و با�د اعتـراض مىكردم. به فكرم رسـ�د كـه بروم و ع�نكم را كـه در وسائلم
بود به بهانه1 ا�نكـه چشمم جائى را نمىب�ند بگ�ـرم، ش�شـهاش را بشكنم و رگ دستم را با
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آن بزنـم و به ا�ـن وســــ�ـله بـه آن وضــــعـــــ�ـت اعــــتـــــراض كنـم. ز�را راههـاى د�گـر به نـظرم
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غ�رعـملى و بىفا�ده مىآمد. اعتـصاب غذا را مىتوانستند با كـتك زدن بشكنند، و نوشتن

نامه بهدادرسى ارتش هم نمىتوانست تاث�ر فورى داشته باشد.
در همـــ�ن فكرهـا بودم كــه �ك پـاســبـــان آمــد و مــرا بـهنگهــبـــانى برد. در آنجـــا دوباره
وسـائـلم را تحـو�ل دادنـد و مـرا از آن بند به بنـد مـوقت ســ�ـاسى بردند. هـمـ�نكـه بـه آنجـا
رسـ�ـدم، مـثل غـر�قـى بودم كـه از در�ا به سـاحل نجـات رسـ�ـده بـاشـد. بچـهها فـوراً دورم را
گرفتـند و با انواع چاى و آب گرم و لباسهاى پشمى و جـوراب و كاله پشمى و غ�ـره حالم
را جـا آوردند و در انبوهى از پتـو مرا خـواباندند و با قـرص و شربت و داروهاى د�گر حـالم

را خوب كردند.
روز بعـــد دوباره ســرحـــال بودم و با بچـــهها گپ مىزدم و شـــرح مــاجـــراها را مىدادم و
بهدنبـال شـكل اعـتـراضى منـاسب مىگـشـتم. عــاقـبت به ا�ن نتــ�ـجـه رسـ�ــدم كـه بهدادرسى

ارتش نامه بنو�سم و به ا�ن رفتار مسئول�ن زندان به شدت اعتراض كنم.
نامـهاى نوشـتم و بـهنگهـبـانى دادم و حـدس هم زدم كـه بهزودى مـرا مـىبرند و حـسـابى
مىزنند. و بالفـاصله حدسم درسـت از آب درآمد. بعـد از ظهر آمـدند سراغم و دوباره مـرا
با لبـــاس نازك زندان و دمپـائى و بدون جــوراب بـه ز�ر هشت و از آنجـــا به آســا�ـشگــاه

پاسبانها بردند.
آسـا�شگـاه پاسـبانها بزرگ و تـار�ك و پر از تختهاى دو طبـقـه1 ت�ره و پـتوهاى سـ�ـاه
بود و تنها راهروهاى بار�كى ب�ن تختها وجود داشت. اما جلوى پـنجره1 بلند سمت ح�اط،
�ك محوطه1 چهار گوش باز بود كه مرا به آنجـا بردند. بعد دو پاسبان گردن كلفت آمدند
و �كىشـان پر�د پشـتم و دستها�م را از پشت پ�ـچاند و آن �كى با �ـك دستنبـد آنها را
از پشت كت& به هم رسـاند و دستبند قپانى زد. قـبل از آن، خ�لى در باره1 دستبندقـپانى و
درد وحــــشـــتـناك آن شـن�ــــده بودم، ولى در آن لـحظـه بهراســــتى در�افــــتـم كـــه چـنان درد
وحــشــتنـاكى به ه�چوجــه قـــابل تحــمل ن�ـــست. برخى از بچــههـا به دل�ل باز بـودن مــفــاصل
كـــــت&هـا و بازوهـا، دستهـاىشــــان بـه ســــادگـى از پشـت به هـم مىرســـــ�ـــــد و در حـــــالت
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دستبندقپانى درد چندان ز�ادى را تحمل نمىكردند.
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ولى سـاخـتــمـان اسـتـخـوانى و مـفــصلى كـت&ها و بازوهاى مـن طورى بود كـه در اثر زدن
دستبنـد قـپــانى، فــشــار طاقتبُرى بر آنها وارد مـىآمـد و حس مـىكـردم كــتــفم دارد از
پشت مىشكنـد و مفـصلها�ـم مىخواهـد ز�ر فـشار از هم جـدا شـود. در همـان حـال مـرا به
زم�ن كوب�ـدند و پاها�م را در حلقه1 طنابى كه بهصـورت ن�مدا�ره1 كوچكى وسط �ك چوب
كلفـت تعــبـــ�ــه شــده بـود انداخــتنـد و با چرخــانـدن چوب، حلقـــه را تنگ كـــردند و چوب را
آنقدر باال كشـ�دند كه تنها كت&هاى بستـهام روى زم�ن ماند. مانند �ك گوسـفند آو�خته
شده بودم و ز�ر فشار وزن بدنم قدرت تكان خـوردن نداشتم. حتى نمىتوانستم زانوها�م
را خم كنـم و ك& پاها�م را ز�ر ضــربههـاى آتشــ�ن باطومها حــركت بـدهم. چند پاســبــان،
بىرحـــمــانه و با غـــ�ض مــرا مـىزدند. باطومهاىشـــان را پشت ســـر هم و بدون انقـطاع و با
چنان ضــربى مىكـوب�ــدند كـه در همــان دقـ�ـقــه1 اول ك& پاها�م تركــ�ـد و خـون راه افــتـاد و
فــر�اد مــرا به آسـمــان رســاند. �كى از پاســبــانها كــه نمىدانست من كــه هســتم و چهكــار
كردهام، از تخت پائ�ـن آمده بود و به من لگد مىزد. چند پاسـبانِ عرقگـ�ر بهتن هم روى

تختها نشسته بودند و مىخند�دند.
وقــتى ولم كــردند نعش بـىحـركــتى بودم كــه حــتى نمىتـوانســتم بلندشــوم تا دســتــبند
قـپـانىام را بـگشـا�ند. با باز شـدن دســتـبند، اسـتـخـوانهاى كــتـفم نمىپ�ـچـ�ــد و مـثل آنكـه
خشك شـده باشد، بازوها�م به جاى خود بازنمـىگشت. به واقع، تنها كسـانى كه ساختـمان
اسـتــخـوانى و مـفــصلى كَت و كـولشــان مـثل من خـشـك و چِقِـر باشـد، مىفــهـمند كــه چن�ن
دردى چه مــعنىاى دارد. درد مـفــصلها آنقــدر شـد�د بـود كـه درد باطوم بـر ك& پا�م در

مقابل آن نمودى نداشت.
بعـد دستهـا�م را از پشت، به صـورت مـعـمــولى دستبند زدند، و به ب�ــرون از مـحـوطه
زندان بردند. �ك سـرگـرد شـهـربانى كـه بعـداً فـهمـ�ـدم �حـ�ـائى نام دارد، و رئ�س قـرارگـاه
زندان قصر و در واقع رئ�س ن�روى ضدشورش و رئ�س نگهـبانىها ست در ح�اط ا�ستاده
بود. تا مــرا د�د، بدون آنكــه سـخنى بگـو�د، چپ و راست چند ســ�لىِ مـحـكم كـوب�ــد توى
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صورتم و بعد گفت:
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«حاال به دادرسى ارتش شكا�ت مىكنى؟ نفست را مىگ�رم.»

گفتم:
«من از حقوقم دفاع كردهام.»

گفت:
«حاال مىب�ن�م دفاع از حقوق �عنى چه! ببر�دش!»

مـرا به زندان انـفـرادى قـصـر بردند. اتـاق نگهـبـانى عــبـارت از فـضـاى خــالىاى بود با �ك
ن�ـمكت و چند صندلى. همـ�نكه وارد شـدم د�دم دو پاسبـان �ُقُـورِ نخراشـ�ده آنجـا منتظر
من هسـتند. آنها چـهـرههاى كـر�ه و پر از چالهچوله و لك و پ�ـس داشـتند و تا مـرا د�دند

به خنده گفتند:
«به به. بالخره آقا را آوردند!»

�كى، فوراً چوب فلكى راو �كىشان محكم زد تـخت س�نهام و مرا به زم�ن كوب�ـد و آن
كه آمـاده كنار د�وار گـذاشته بود بـرداشت و پاهاى مرا به چاالكى در حلقـه1 طناب انداخت،
و با چرخـاندن چوب، طناب را سفت كـرد و پاهاى مرا باال كـش�ـد و ضربههاى باطـوم شروع
به فــــرودآمــــدن كــــرد. باز كـ& پاهـاى من شــــروع كــــرد از درد ســــوخــــتن و من بـاز نعــــره

مىكش�دم و بهخود مىپ�چ�دم.
خـوب كـه مــرا زدند، لبـاسها�م رادر آوردند و تـمـام تنم را بازرسى كـردنـد و �كىشـان
دســتش را بر پشــتـم گـذاشـت و با فــشــار مـرا خـم كــرد، لمــبـرهـا�م را از هم گــشــود و توى
سـوراخ پشتم را نگاه كـرد و بعـد همانطور لخت چند ضـربه1 باطوم به پر و پا�م زدند و مـرا
دواندند و بعــد ولم كـردن كــه لبـاس بپــوشم. از سـرمــا و التـهـاب و كــتكى كـه خــورده بودم

مىلرز�دم، ساكت بودم و نفرتم را در دل انبار مىكردم.
مــرا به سـلولى انداخــتـند كــه تنهـــا �ك ز�لوى خـــ�س ك& آن بود. �ك پـتــوى شق و رقِ
بىپشم و پ�له هم كـه پر از لكههاى خـون و كثـافت بود به عنوان روانداز به من دادند و در

را بستند.
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تا مــدتى گــ�ج بودم. ســرم، تنم، پاها و دستها�ـم و حـتى حـسها و جـان و وجــودم درد
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مىكـرد. سـردم بود. چ�ـزى را نمىد�دم. تار�ك بـود. تنهـا از سـوراخىِ باالى در نور اندكى
بدرون مىتـاب�ــد. حــالم خــوب نبــود. ولـى روحــ�ــهام را اصــالً نبــاخــتــه بودم. براى اولـ�ن بار
احـــســــاس مىكـــردم د�ـگر از كـــتكهـاى آنها وحـــشـت ندارم. براى اولـ�ن بار احــــســـاس
مىكردم د�گر از ه�چ چ�ـز وحشت ندارم. حاال د�گر تنهـا رنج تن را مىفهم�ـدم و نفرت و
انزجارى را كـه در وجودم ورم مىكرد. و ناسـزا بود كه بهزم�ـن و زمان و هرچه حكومت و
هرچه شـاه و هرچه وز�ر و وكـ�ل مىدادم. از درد و سـرما بدبخت شـده بودم. ولى، داشـتم
ســـوراخ عـــالم را پـاره مىكـــردم. ا�ن �ـك تحـــول بـود. بىآنكـــه در تمـــام طـول ا�ن مـــدت
متوجهاش شده باشم، د�دم كه قادر شـدهام حتى در شرا�ط تلخ و طاقتفرسا ن�ز خودم را
پ�ـدا كنم. د�ـدم آنهمـه عـشق ورز�دن، آنهمـه تالش، آنهمــه دو�دن و كـتك خـوردن و
تنهـائى كـشـ�ـدن و همدلى كـردن و خـواندن، عـاقـبـت از من آدم د�گرى سـاخـتـه است. من
بودم، و مىد�دم كه «طاقت داشتن» چ�زى ن�ست كه از اول در تن و جان آدم نهفته باشد.
مىفــهـمـ�ــدم كـه مىشــود حـتى خـدا بـود. و من داشـتم باال مـىرفـتم و شـعـله مىكـشــ�ـدم و
سلولم را به ه�چ مىگرفتم، و د�گر نه در و نه د�وار و نه سرمـاى هوا و نه تنپوش حق�ر و
نازكى كه داشـتم، ه�چكدام مانعى براى پروازم نبود. تب كـرده بودم و فكر مىكردم دارم
مىمـــ�ــرم. در آن دم مىمُــردم و بـاز زاده مىشــدم. خــواب نـبــودم، ولى مىد�ـدم تنم دارد
مىســوزد و د�وارها نـازك و شـفــاف شــدهاند. ســرد بود. بدجــورى ســرد بود. خــودم را در
رشـتـههاى انبـوه امــواج نورى مىد�دم كـه تنم را مىسـوزاند و از هـمـه1 وجـودم مىگـذشت.
مــثـل شــ�ــشـــه بودم. مىد�ـدم تن آدمى به جـــانش شــر�& اسـت، و شــعـــر تار و پودم را در

مىنوردد.
نمىدانم چقدر طول كش�د، نمىدانم خـواب بودم �ا بىهوش، فقط احساس كردم ب�ش
از حـد، قــدرتِ د�دم را از دست دادهام و شـبى تار�ـك در پ�ش چشم دارم. نگهــبـان ظرف
غـذا را توى سلول انداختـه و رفـته بود. تازه فـهـم�ـدم كه براى چنـد ساعت از حـال رفتـهام و

سردى هوا ب�دارم كرده است.
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برخــاسـتم و د�ـدم نمىتوانم از ســرمـا شــام بخــورم. برنج �خ زدهاى توى كــاسـه بود كــه
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وقـتى آن را كج كـردم نر�خت. سلولم جـهنمى بود كـه از سـرما�ـش مىسوخـتم. از سـوراخ
روى در نگاهـى به ب�ــرون انداخــتم. كــسى در راهرو نـبـود. �ـك پنجــره1 ســراســرى بر باالى
د�وار روبروئى راهرو وجـود داشت كه بـه ح�ـاط باز مىشد و آنها عـمـداً تمام در�چـههاى
آنرا باز گـذاشتـه بودند تا هواى سـلولها سرد شـود. پتـو را دورم پ�ـچ�ـدم و به د�وار تك�ـه
دادم. اما سـرماى د�وار سـ�مانى بـه تنم نفوذ مىكرد و مـجبـورم مىساخت كـه از آن فاصله
بگ�ــرم. تمــام اندامم مىلرز�ـد. شـروع كــردم به درجــا زدن. ز�لوى ز�ر پا�ـم �خ زده بود و
مــزاحــمم مىشــد. ك& پا�ـم مــجـروح بـود و مى ســوخت. ز�لو را كـنار زدم وبر ك& ســرد و
ســـ�ــمـــانىِ سـلول درجــا دو�ـدم. در تار�كـى و هواى منجـــمـــد، حــتـى بخـــار از دهانم ب�ـــرون
نمىآمــد. سلولهاى د�گر از شـدت ســرمـا در سكوتى مــرگـبـار فــرورفـتـه بودند. شــا�د هم
كـسى درآنها نبـود. و من فقـط صداى هوهوى نفـس و پا كوب�ـدن خـودم را در آن سكوت
مىشـن�ـــدم. درجــــا زدن ن�ـــز گـــرمـم نمىكــــرد. امـــاچارهاى نـبـــود. اگـــر تسـل�م مـىشـــدم و
مىخـواب�ـدم مـمكن بود �خ بزنم و بـالئى به سـرم ب�ـا�د. بنابرا�ن درجـا زدم و دو�دم، درجـا
زدم و دو�دم. درجــا زدم و دو�دم. �ـك ســرباالئى را گــرفــتم و هِـى رفــتم و آمــدم، رفــتم و
آمــدم. ثـان�ــههـا و گــامها�ـم را شــمــردم. دو�ـدم و آنقــدر در �ك آهـنگِ �كنواخـتِ گــرم

كننده دو�دم و رفتم و آمدم كه ب�ش از دو ساعت گذشت و من خ�س عرق شدم.
وقــتى ا�ســتــادم د�ـگر نه ز�لوى �ـخ زدهام ســرد بود و نه د�وار و نـه حس مىكــردم كــه
اصــالً زمــســتــان است. داغ بودم و اگــر روى ز�لو مىنـشـســتـم �خش آب مىشــد. با خــ�ــال
راحت نشــسـتم و غـذا�ـم را خـوردم. با�د غــذا مىخـوردم. با�د هر ذره1 انـرژى را براى گـرم
نگهداشتنم بكار مىگـرفتم. در آن حالت آنقـدر گرمم بود كه حـتى مىتوانستم پاها�م را
دراز كنم. ولى ا�نكـار را نكردم. به ذره ذره1 گـرمـاى بدنم ن�ـاز داشتم و با�ـد آن را ذخ�ـره
مىكـردم. مىدانستم هـم�نكـه بدنم سرد شـود دوباره مـاجرا شـروع خـواهد شد. به همـ�ن
دل�ل بعـد از خـوردن غـذا خودم را با پتـو پوشـاندم و رفـتم الى ز�لوى خـ�س. ز�لو با آنكـه
خ�س بود، ولى به هر حـال مىتوانست در دراز مدت مرا گرم كند و گـرما را نگهدارد. ز�ر
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پتـو و ز�لو، تحت تاث�ر گـرماى بدنم و غـذائى كه خـورده بودم پلكها�م سنگ�ن شـده بود.
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خـسـتـه بودم و اگـر خـوابم مـىبرد خـ�لى خـوب بود. از گـرمـائى كـه ز�ر پـتـو و ز�لو در بدنم
پ�چـ�ده بود لذت مىبردم و هر چند نگران بودم كـه چ�زى طول نخـواهد كش�ـد كه دوباره
سـردم بشـود، ولى آن دم غن�ـمت بود. با كِـ�& در خـودم جمع شـدم و از خـوشى از درون و
ب�ـرون بهخـودم فـشـار آوردم و كـوشـ�ـدم بخـوابـم. تمـام آن مـدتى كـه در قـصـر بودم هرگـز
فرصت ن�ـافته بودم كه در دن�ـاى خ�االت غـوطهاى بزنم. و در آن لحظه مىد�دم كه در آن
تنهــائىِ دوباره، فـرصت آن را �افــتـهام كـه از شلـوغىِ ب�ش از �ك سـالـى كـه در مـ�ــان جـمع
گـذرانده بودم فاصله بگ�ـرم و به قضـاوت در باره خـودم، حاصل كـارها�م و شرا�طى كـه در
آن بودم ب�ند�شم. آدم وقتـى در شرا�ط شلوغ و پر رفت و آمد و پر مـشغله قرارمىگـ�رد،
�ابد. ولى در آن دم، فــرصـت آن را �افــتــهفــرصت و فــراغـتِ ارز�ابى وضع خــودش را نمـى
بودم كه به ارز�ـابىِ تمام مدتى كـه در زندان قصـر بودم دست بزنم. به ارز�ابىِ پ�ش از آن
ن�ـز دست به زنم و به ارز�ابى تمام مـدتى كـه در زندان بودم بپردازم، �اد كـرامت و خسـرو
�ك دم بـ�ــا�د و از ذهـنم بگذرد و بـه همـــان چندروز نگـاه ب�ندازم و حـــاصل كـــارم را از آن
اعــتــصــاب مـالقــات هـم ارز�ابى كنم. حــتى �ـاد آن پاســبـان كــه بـه من لگد مىزد افــتــادم و
فكركــردم او چه شناخـتـى از من مىتوانست داشــتـه باشـد و چـه مىدانست كـه من چـهكـار
كـردهام كه به آن شكل وسط اسـتراحـت ب�ن نگهبـانىاش از تخت پائ�ن آمـده بود و به من
لگد مىزد؟ او كــه حـتـى مـوقع اســتـراحت نمـىتوانست شلوار و پوتـ�نش را هم درآورد، از
ا�ن نـظام چه د�ـده بود كـــه چـن�ن نـفـــرتى نـســـبت بـه زندان�ــــان ابراز مىكــــرد؟ و اصـــالً آن
پاسـبـانها چطور مىتوانسـتنـد در آسا�ـشگاهـى به سـر ببـرند كـه مـحل شكنجـه زندان هم

بود؟
از خــواب ب�ـــدار شــدم و د�دم دوباره ســردم شـــده است. كــمى در خــودم جـــمع شــدم و
كوش�ـدم دوباره بخوابم. اما نمىشد. تمام سـوراخسمبهها را پوشاندم كـه سرما به ز�ر ز�لو
و پتو�م ن�ـا�د، ولى باز سرد بود و از دردِ كمر و درد اسـتخوان نمىشد خـواب�د. ب�ش از آن
خسـته بودم كه بلند شـوم و دوباره بدوم. سرباالئىاى هم كـه پ�ش رو داشتم و با�د در آن
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مىدو�ـدم رغـــبـــتـى در من بهوجــــود نمىآورد. امــــا باز داشــــتم همــــانجـــا ز�ر پـتـــو در آن
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مىدو�دم. همــان ز�ر به پـر و پا�م دست كــشـ�ــدم كـه گــرم شــوم و دوباره در خـودم جــمع
شدم و خواب�دم. اما باز ب�دار شدم و حس كردم ب�ش از چند ثان�ه نخواب�دهام. باز خواب�دم
و باز ب�ـدار شــدم. خـ�لى خـسـتــه بودم و د�گر حـتى نا نـداشـتم از جـا�م برخــ�ـزم. ولى د�دم
نمىشــود. بلند شــدم و در زدم. در باز بود. در را هول دادم و آمــدم ب�ـرون. رفــتم و از �ك
در وارد شـدم و د�دم پـشت آنجـا �ك هتل است. هـتل كـامـالً آشنـا به نظرم مىرسـ�ــد. امـا
هرچه مىكـردم نامش به �ادم نمىآمـد. هواى سـالن ورودى هتل گـرم و دلپـذ�ر بود. روى
�ك مبل نرم و راحت نـشستم. آدمهاى ز�ادى مىآمـدند و مىرفتند ولى كـسى به من كار
نداشـت. به نظر مـىآمــد جـــشن عـــروسى باشـــد. ولى از عــروس و دامـــاد خـــبــرى نبـــود. از
گـارسـونى كـه �ك سـ�ـنى مىگـرداند �ك ل�ـوان و�سكى گـرفــتم و آرام شـروع به نوشـ�ـدن
كـردم. �كهو د�دم، برادرم حـسـ�ن سـماكـار، و ابراه�م فـروزش، رئ�س قـسـمت سـ�نمـائى
كـانون پرورش فكـرى و چندتا د�گر از كـارمنـدان و دوسـتـان اوهم آنجـا هسـتـند. ابراه�م
فـــروزش تـا مـــرا د�د به ســــو�م آمـــد. بـچـــههاى د�گـر هم دورم جـــمـع شـــدند. همــــه1 آنها
ا�سـتادند و مـرا كـه روى مبل نشـسـته بودم نگاه كـردند. فـروزش گفت؛ «اِ، تو كـه در زندان
بودى، چى شد آمـدى ب�رون؟» تا ا�ن حـرف را زد، د�دم رنگش پر�د. رنگ آنهاى د�گر
هم پر�د. رنـگ در و د�وار و اثاث�ــه1 آنجـا هم پـر�د. همـهچـ�ـز رنگ خــود را از دست داد و

�واش �واش سف�د و سرد شد. از خواب پر�دم و د�دم از سرما دارم مىلرزم.
صــبح باز حــالم خــراب بود. به هـزار بدبخــتى توانســتــه بودم، با �ك لـحظه خــواب و �ك
لحظه بـ�ـدارى شب را بـه صـبح برســانم و خــوشحـال بـودم كـه بالخــره شب گــذشـتــه بود و
اندكى هوا گـرمتر به نظر مىرسـ�د و گـرچه باز نمىتوانستم بـخوابم، ولى مىتوانسـتم ز�ر

پتو بمانم و نلرزم.
ده روز در آن سلول مــاندم. از روز دوم بـه بعــد، �ا هوا گــرمتر شــده بود و �ا من عــادت
كـرده بودم. در هر صــورت د�گر مـثل آن شب از ســرمـا عـذاب نمىكـشــ�ـدم. �كى دو روز
بعد ز�لو هم خـشك شد. پاسبـانها عمداً ز�لو را خـ�س كرده بودند كه مـرا اذ�ت كنند. اما
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با خـشك شـدن آن و گرمـتـر شـدن هوا، د�گر آن ناراحـتىها به سـراغم ن�ـامد. به خـصـوص
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كـه ب�ش از ن�ـمى از روز را به حـالت درجـا مىدو�دم و چنـان خودم را خـسـتـه مىكـردم كـه
بتوانم راحت بـخوابم. وقتى خـوابم تنظ�م شد و بدنم به سـرماى سلول عـادت كرد و اندكى
وضعم بهبود �افت، به فكر افتادم كه باز به آن وضـع اعتراض كنم. منتهى ا�ن بار با احت�اط
ب�شترى با�د حـركت مىكردم كه ز�اد كتك نخورم و �ا اذ�ت نشـوم. تنها كارى كه در آن
شرا�ط مىشد كـرد اعتصاب غـذا بود. ولى امكان داشت كه بهمحض اطالع از اعتـصاب غذا
مـرا بـبـرند بزنـند و اعـتــصـابم را بشـكنند. از ا�ن رو، از روز چهــارم تصـمــ�م گـرفــتم كــه غـذا
نخورم؛ ولى بعـد از پانزده روز اعتصـابم را اعالم كنم. ز�را حدس مىزدم كـه در ا�ن مدت

آنقدر ضع�& مىشوم كه آنها نمىتوانند مرا بزنند و اعتصابم را بشكنند.
از ظهــر روز چهــارم اعــتــصــاب را شــروع كــردم. ظهــر كــه غــذا را آوردند نخــوردم. ولى
نمىبا�ست مىگـذاشتم بفهـمند كه چ�ـزى از آن غذا را نخـوردهام. به هم�ن خاطـر با قاشق
غذا را ز�ر و رو كردم كـه خورده شده به نظر آ�د و موقع رفـتن به دستشوئى آن را بردم
و خـالـى كـردم و ظرفش را هـم با آب سـرد شــ�ـر شــسـتم. روزهاى د�گـر هم همـ�ـن كـار را
كردم. ولى در واقع ن�ـازى به ظاهرسازى نبود؛ ز�را نگهـبانان توجهى به من نداشـتند و تنها
در فكر ا�ن بودند كـه پس از فـرسـتادن مـن به دستشوئى فـوراً به دفـتـر نگهـبانـى كه گـرم

بود برگردند و در آن هواى سرد در راهرو نمانند.
ده روز از اعـــتـــصـــاب غـــذا�م گـــذشت و من روز بـه روز ضـــع& بدن�ـم را ب�ـــشـــتـــر حس
مىكـردم و براى روز مـوعود آمـادهتر مىشـدم. صبـح روز دهم نگهبـان آمـد و مـرا به دفتـر
نگهــبـانى برد. ســرهنگ زمــانى، به همــراه مـعــاون�نش سـروان حــبـ�ــبى و سـروان صــارمى و
پاســبــان كــشــائى و نگهــبــانها آنجــا بودنـد و زندان�ــان همــه1 سلولها هـم در �ك ص& در
برابرشان قـرار داشتند. من در ابتـداى ص& زندانىها ا�ستـادم و سرهنگ زمـانى كه داشت
جـمله1 آخر صـحبـتش را با بق�ـه زندان�ـان كه همـه را پ�ش از من به آنجا آورده بودند تمـام

مىكرد مىگفت؛
«پس قبول دار�د كه مقررات زندان را نقض كردها�د!»
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كسى در پاسخ او چ�زى نگفت و سرهنگ زمانى به سوى من برگشت و گفت:
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«آقاى سماكار، شما ا�نجا چكار مىكن�د؟»

گفتم:
«چرا از من مىپرس�د؟»

گفت:
«چه كسى گفت شما را به ا�نجا ب�اورند؟»

«جناب سرگرد �ح�ائى.»
«چرا؟»

«چون من �ك نامـه به دادرسى نوشـتم و از دست ا�شان شكـا�ت كردم. مـرا در سرمـاى
ز�ر صـفـر درجــه، مـجـبـور كـردند كــه تمـام شب با همــ�ن لبـاس روى زمـ�ن خـ�ـس و كـثـ�&
جلوى دستشوئى بخوابم. بعد هـم مرا زدند و آوردند ا�نجا، و ا�نجا هم زدند و االن دو

هفته است كه در سلول هستم.»
سرهنگ زمانى نگاهى به افسرها�ش انداخت و گفت:

«من واقـــعـــاً نـمىفـــهـــمم زنـدانىِ به ا�ـن باســـوادى و باهـوشى كـــه زبان فـــرانـســـه و زبان
انگل�ـسى را در ظرف دو سـال در زندان �اد گـرفتـه و به ا�ن زبانهـا كتـاب مىخـواند، براى
چه از ا�ن كــارها مىكـند؟ ا�شــان واقـعــاً زندانى بـاهوشى ست - بعــد رو به من ادامــه داد-
ولى آقـاى سـمـاكـار، من به شـمـا توصـ�ـه مىكنم از ا�ن بهبـعد هـرمـشكلى دار�د بهـتـر است
قـبل از اعـتـراض و اعـتـصـاب ب�ـائ�ــد و با من در مـ�ـان بگذار�د. ه�چ مـشكـلى ن�ـست كـه حل
نشـود. البتـه، من موضـوعِ زدن شمـا را پىگ�ـرى مىكنم بب�نم چه كـسى دسـتور آن را داده
است. حق نداشـتـهاند زندانى مـرا بزنند. من فـقط شـما را فـرسـتـاده بودم آنجا كـه مـدتى از

زندان شماره �ك دور باش�د.»
بعد به پاسبان كشائى گفت:

«هم�ن االن برو�د بگوئ�د ا�شان را به شماره1 �ك برگردانند.»
در سكوت بـه حـقــهبازى ســرهنگ زمــانى گــوش دادم و جــرأت نكردم بگو�م؛ «پـفـ�ــوز
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فـاشــ�ـست، تـو خـودت همــه1 ا�ن دسـتــورها را دادهاى.». در ضـمن در�افــتم كـه تـمـام آن دو
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سـال، او دقــ�ـقــاً حـركت مـطالعـاتـى مـرا ز�ر نظر داشــتـه و حــتـمــاً از روى ل�ـست كــتـابخــانه

مىداند كه من چه كتابهائى را خواندهام.
مـــرا بهجـــاى بردن بـه زندان شـــمـــاره �ك، بـه بند عـــادى بازگـــردانـدند. ا�ن بار پـتـــو هم
نداشـــتم و مــجـــبــور بـودم در راهرو تند تـند راه بروم كـــه گــرمم شـــود. توى اتاقهـا را نگاه
مىكـــردم تا ا�ـرج، آن آشناى دفـــعــه1 پـ�ش را پ�ـــدا كنـم. از جلوى راهروئـى كــه بـه حــ�ـــاط
مىرفت گـذشتم و د�ـدم دارد مىآ�د. تا مرا د�د خـوشـحال جلو آمـد و سـالم كرد و سـرك
كـشـ�ـد ببـ�ـند نگهـبـان بند در آن نزد�ـكى نبـاشـد. بعـد به سـرعت رفـت و �ك ل�ـوان چاى و

�ك پاكت س�گار برا�م آورد. چاى را گرفتم و س�گارى روشن كردم.
پرس�د:

«شما چرا ا�نقدر الغر شدها�د؟»
گفتم:

«داستانش مفصل است.»
گفت:

«اعتصاب غذا كردها�د؟»
«نه، نه.»

«چرا! من كــه مىدانم. شن�ــدم كـه شـمــا را بردهاند ز�ر هشـت در اتاق نگهـبــانى زدهاند.
�كى از سـ�نىكـشها د�ده بود. همـه را همـان ز�ر هشت مىزنـند. ولى شـمـا را حـتـمـاً براى

آنكه كسى نب�ند بردهاند اتاق نگهبانها.»
گفتم:

«كه ا�ن طور.»
تا پاسبان پ�دا�ش شد، ا�رج غ�بش زد. بعد در �ك فرصت د�گر �ك پل�ور، �ك شلوار
گـرم كن و �ك جـفت جــوراب كلفت براى من آورد. از مـحـبـتش واقـعــاً شـاد شـدم و تشكر
كردم. لبـاسها را پوش�ـدم و قبـراق شدم. د�گر سـردم نبود، ولى دوست داشتـم همان طور
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قدم بزنـم. به شدت گرسـنهام ن�ز بود. نگهـبان مـرا د�د و متوجـه لباس تازهام هـم شد، ولى
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چ�ــزى نگـفت. حــدس زدم كــه دســتــور خــاصى راجع به من بـه او ندادهاند. به همــ�ـن دل�ل

رفتم طرف نگهبانى و به �ك استوار كه آنجا بود گفتم:
«قرار است ب�ا�ند و مرا به زندان شماره �ك ببرند. شما خبر ندار�د كِى مىآ�ند؟»

استوار در چهره1 من دق�ق شد و پرس�د؛
«اسمت چ�ست؟»

«سماكار.»
توى دفترى را نگاه كرد و گفت؛

«مال شماره �كى؟»
«بله.»

«ا�نجا كه چ�زى ننوشته.»
برگشتم به راهرو و باز قدم زدم. ا�رج آمد و �ك بسته به من داد و گفت:

«بچهها ا�ن را براى شما درست كردهاند.»
تشكر كردم و گفتم:

«واقعاً راضى به زحمت شما ن�ستم.»
بسـتـه را باز كـردم ود�دم با نان بـربرى، مـرغ پخـتـه و خـ�ـار شـور و كـره و تخم مـرغ �ك
سـاندو�چ فـوقالعـاده خـوشـمـزه برا�م درست كـردهاند. واقـعـاً پس از آن ده روز بىغـذائى
بهتـر�ن چ�زى كـه مىتوانست نص�بم بشـود هم�ن سـاندو�چ بىنظ�ر بود. تمـام ساندو�چ را
با آرامش و �واش �واش جـو�دم و خـوردم كـه دلم درد نگ�ـرد. بعـد �ك چاى داغ رسـ�ـد و

بعد هم خرما. د�گر داغ شده بودم. ا�رج آمد و گفت:
«اگر ر�شتراش مىخواه�د ب�اورم كه ر�شتان را بزن�د؟»

دستى به ر�ش دوهفته نتراش�دهام كش�دم و خندهام گرفت و گفتم:
«نه. واقـعاً از لط& و مـحبت شـمـا متـشكرم. به بچهها سـالم مـرا برسان و بگو كـه واقعـاً از

همه1 شما متشكرم و ا�ن محبتها را هرگز فراموش نخواهم كرد.»
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ا�رج سر حال خند�د و گفت:
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«ما نوكر شمائ�م.»

�كى از زنـدان�ــان عـادى كــه از كنـار من رد مىشــد، آهســتــه و به طورى كــه من بفــهــمم
گفت:

«اى توى آن تِ تاجت ر�دم!»
و بعـد به من نگاه كـرد و خند�د. فـورآ �كى د�گر از زندانىها آمـد و كنار من نشـست و

در حالىكه وانمود مىكرد با من كارى ندارد آهسته گفت:
«گول فحشهائى را كه به شاه مىدهد نخور�د، مادرجنده آدم فروش است.»

از حرف او خندهام گرفت. از او تشكر كردم و او بلند شد و خوشحال از من دور شد.
ساعت پنج بعد از ظهر آمدند كه مـرا به زندان شماره �ك ببرند. براى لحظهاى رفتم به
دستشـــــوئى و لـبــــاسهـاى ا�رج را در آوردم و جلـوى اتاقـش به او دادم و تـشكـر كــــردم.

طفلك، نمىدانست چه بگو�د آرام لباسها را به من برگرداند و گفت:
«ا�نها را از ما �ادگار داشته باش�د.»

لباسها را گرفتم و با نگهبان به ز�ر هشت آمدم و به زندان شماره1 �ك برگشتم.
مـرا ا�ن بـار بهجـاى بند شـش به بند پنج بردند و �ـك جـا در اتاق شـمــاره1 سـه ب�ن نـسـ�م
خــاكــســار و شـهــاب لبــ�ب بـه من دادند. بعــد از رفــتن نگهــبــان، بچــهها بـه دورم ر�خــتند و
حسـابى حال و احـوال كرد�م. بعـد قرار شـد موضوع را براى �ك نفـر بگو�م تا او براى بقـ�ه

تعر�& كند.
شب كــه روى تشك نـرم و گـرم و ز�ـر پتــوى مــالفـهكــرده1 تـمـ�ــز خــواب�ــدم، از احــســاس
خشنودى و گرماى مطبوعى كه بعد از آن مـدت در تنم پ�چ�ده بود غرق لذت شدم. پ�ش
از آن ن�ز آن جاى گرم و نرم را داشتـم، ولى زندگى به هم�ن چ�زها�ش مىارزد كه هر از

چندگاه انسان بتواند خود را شا�سته1 آنچه دارد بب�ند.
سرهنگ زمانى، عالمهزاده را در ا�ن مدت خواسـته و به او گفته بود كه دادن مالقات به
برادر و خــواهر غــ�ــرمــمكن اسـت. ز�را ا�ن تصــمــ�م او ن�ــست؛ بـلكه ســاواك در ا�ن مــورد
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تصـم�م گـرفـته است. و ��ـشنهـاد كرده بود كـه با گـرفتـن �ك مالقـات حضـورى اعـتصـاب را
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بشكند. ولى رضـا در پاسخ گفتـه بود كه؛ «شمـا سماكـار را بردها�د و حاال از من مىخـواه�د

كه اعتصابم را بشكنم؟»
سرهـنگ زمانى هم به او گـفتـه بود؛ «سمـاكار را به بند برمىگـردانم. ولى، بردن او براى
اعــتـــصــاب مــالقــات نـبــوده؛ بلكـه به ا�ن خــاطـر بوده كــه او مــقـــررات زندان را با گــذاشـــتن

رختخوابش در جاى ممنوعه نقض كرده بود.»
رضا گفت:

«سرهنگ مىگفت؛ تو با او بد حرف مىزنى.»
گفتم:

«كِى بد حرف زدهام؟ او مىخواهد كتك زدن مرا توج�ه كند.»
در هرصورت سرهنگ زمانى آدم هوش�ـارى بود، طورى وانمود كرد كه مرا نزده است،
تا به ا�ن ترت�ب زم�نه را براى شكستن اعـتصاب مالقات ما فـراهم كند. او مطمئن شده بود
كه حاال د�گر اگـر هم �ك امت�از كوچك به مـا بدهد، سبب نخواهد شد كـه بق�ه1 زندان فكر

كنند مىشود امت�از گرفت و آنها هم دست به اعتصاب بزنند.
به رضا گفتم:

«راسـتش مـن د�گر حـوصلـه كـتك خـوردن ســر ا�ن مـســئله را ندارم. و فكر مىكـنم كـه
تالشمان را هم كردها�م. خوب هم�شهكه آدم به نت�جه1 دلخواه نمىرسد.»

رضا هم با من همعق�ده بود و بنابرا�ن با �ك امت�از كوچك اعتصابمان را شكست�م.

بعـد از ا�ن اعتـصاب بـود كه �ك روز هنگام قـدم زدن با �وس& آل�ـارى در ح�ـاط بند ٥،
به كش& جـاسوسى امـ�ر فتـانت و چگونگى دستگ�ـرىمان رس�ـد�م. البته ضـمن پخش ا�ن
خـبر ب�ن بچـهها، مواظب بـود�م كه سـاواك متـوجه1 منبع پخـش خبـر نشود. ز�را مـمكن بود
بخـواهد در مـقـابل ا�ن افـشـاگـرى انتـقـام بگ�ـرد. �كى دو هفـتـه بعـد از ا�ن مـاجـرا، از ب�ـرون
زندان خبـر رس�ـد كه بچـهها ام�ر فـتانت را در شـ�راز د�دهاند كـه با خ�ـال راحت با مادرش
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در خ�ـابان راه مىرفتـه و بعد هم سـوار �ك ماش�ن شـ�ك كه احـتمـال مىداد�م ساواك در
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اخـت�ـارش گذاشـتـه شده است. د�گـر شكى براى ما باقىنمـانده بود كـه او جاسـوس كـث�ـفى
بوده كـه دو تن از بهـتـر�ن فـرزندان ا�ن مـملكت را به كـشـتن داده و عـده1 د�گرى را هم به
شكنجــه و زندان كـشـ�ـده است. امــا علىرغم تمـام ا�ن توطـئـهها، خـوشـبـخــتـانه روز به روز
وضع رژ�م در مـ�ان مـردم بدتر مىشد و از ا�ـنجا و آنجـا مرتب خـبر اعـتراضـات تودهاى
در مقـابل سـركوبها و زورگـوئىها به گوش مىرسـ�د. پس از �ك رونق اقـتصـادى در اثر
گران شدن ناگهانى ق�مت نفت، و غَـره شدن رژ�م شاه به خودش، اوضاع برگشت و اول�ن
نتــا�ـج بحــران و عــواقب ســ�ـــاستهاى مــخــرب شــاه در نـوع ســرمــا�هگــذارىها در صـنا�ع
وارداتى و بخش بازرگـانى و گـسـتـرش �ك قشـر وسـ�ع نظامى و بوروكـرات، نتـا�ج خـود را
نشان داد و سـبب شد زحـمتكشان و اقـشار مـحروم روستـائى كه جذب پـروژههاى فصلى
اقـتصـادى شده و بـه شهـرهاى بزرگ روىآورده بودند، در حـاش�ـه1 شـهرهاى بزرگ اقـامت
گز�دند و خـواهان كار، برخـوردارى از خدمات رفـاهى و زندگىِ شهرى، و هـمان امتـ�ازاتى
شوند كه در سطح شهرهاى بزرگ به تازگى مـرسوم شده بود. اما رژ�م بحرانزده و نادان
و تا دندان د�ـكتــاتور، بهجــاى �افــتن راه حـل، تنهــا با تصــو�ب مــقــررات تـازه1 شــهـرنـشــ�نى

مىكوش�د تا عرصه را بر ا�ن حاش�هنش�نان تنگ كند و آنها را به روستاها بازگرداند.
نتـ�ـجـه ا�ن بود كـه حـاشـ�ـه نشـ�نان مـقـاومت كـردند و رژ�م با سـركـوب آنها، با خـراب
كـردن آلونكها بر سـر ساكنـ�ن بىدفاعشـان، و با سـركـوب هر نداى اعتـراض د�گرى كـه
نسـبت به ا�ن وضع ابراز مىشـد زمـ�نههاى رشـد بحـران را آب�ـارى كـرد و با �ك تغـ�ـ�ـر در
سـ�است امـر�كا كـه مىخواسـت با چهره1 جـد�د و دفـاع ظاهرى از دمكراسى و حـقوق بشـر،
شكـست، و ننـگ و نفــــرت شـــركت در جـنگ و�تـنام را از چـهـــره بشــــو�د و بـه ناتوانـىهاى

اقتصادى خود پاسخ دهد، اركان د�كتاتورى رژ�م به لرزه درآمد.
طال�ههـاى تغـ�ــ�ــر اوضــاع ا�نجــا و آنجـا بـه چشم مىخــورد. رژ�م هراســان شــده بود.
مـــردم در مـــقـــابل هر چـ�ـــز كـــه نشـــانهاى از زورگـــوئى رژ�ـم را در خـــود داشت مـــقـــاومت
مىكردند. تغـ��ر تقـو�م هجرى به تقو�م شـاهنشاهى مورد تمـسخر مـردم قرار گرفـته بود.
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حتى عقـب كش�دن ساعـات روز در فصل تابستان و زمـستان ن�ز به مـسخره گرفـته مىشد.
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حـزب فـرما�شـى رستـاخـ�ـز با بنبست روبرو شـده بود و �واش �واش گـرانى تازهاى از راه
مىرســ�ـد كــه رژ�م مىكــوشـ�ــد با تزر�ق ســوبســ�ـدهاى دولتـى از بروز آن و دامنه �افــتن
بحران مـوجود جلوگـ�رى كند. در زندان ن�ـز عواقب ا�ن نـوع اوضاع اندكى سبـب باز شدن
فضـا شده و مـا احساس آزادى ب�ـشتـرى مىكرد�م. ساواك عـدهاى را مىبرد و مىآورد تا
با نوشـتـن ندامتنامـه آزادشـان كـند. سـرهنگ زمـانـى حـتى كـوشـ�ــد شـخـصـاً نـ�ـز در زندان
دست به جلـب مـحـبت بزنـد و مىكـوشـ�ــد با امـتـ�ــاز دادن به برخى از زندان�ــان آنان را نرم
كند و حـتى كـوشـ�ـد با صـحـبت با دكـتـر مـرتضى مـحـ�ط، كـه پ�ـش از زندانىشـدنش رئ�س
ب�ـمــارسـتــان جندىشـاپور و �ك پـزشك مـجـرب و داراى درجــات باالى علمى بود و مــانند
بقـ�ـه1 زندان�ـان مىدو�د و كـار مىكـرد و ظرف مـىشـست و غـذا مىآورد و مىبرد، او را به

نوشتن عفونامه ترغ�ب كند.
او كــه د�ده بود مــرتـضى مــحــ�ط، مــثل بقـــ�ــه1 زندانىها در مــوقع كــارگــرى دادن نـوبتى،
سـ�نىهاى غـذا را روى سرش مـىگ�ـرد و از جلوى آشـپـزخانه بـه درون بند و به سـر سفـره1
همگانـى مىبرد، به او گـفــتـه بود؛ «آخـر منـاسب ن�ـست كــه شـمـا به عنـوان كـسى كـه دكــتـر
مـتـخـصص و داراى درجـه1 باالى علـمى ست، مـثل زندان�ـان عـادى سـ�نىكــشى كن�ـد.» براى
سرهنگ، «سـ�نىكشى» عـمل ناشا�سـتى بود كه مـانند رسم زندان عادى فقـط با�د از سوى
فقـ�ر ب�ـچارهها و آنان كـه دستشان به دهانشان نمـىرسد به انجام برسـد تا از ا�ن طر�ق
پولى بـراى ادامــه1 زندگى در زنـدان به دست ب�ـــاورند. او نمىتـوانست همـــبــســتگـى و عــدم
حضور هرگونه سـ�ستم امت�ازدهى و امت�ـازگ�رى را در زندان درك كند. از ا�ن رو با همان
مـعـ�ـارهاى را�ج در زندان عـادى، حـرف زده بود و مىخـواست دكـتـر مـحـ�ط را با ا�نگـونه
حـرفها از مـا جــدا كند. ولى مـحـ�ط هـم جـواب دندان شكنى به او داده بود. اگــر سـرهنگ
زمـانى درجه1 علمى و مـقـام مرتضى مـح�ط را داشـت سوراخ آسـمان را پاره مىكـرد. ولى او
فـقط �ك سـرهـنگ بود و لبـاس شـهـربانـى و واكـسـ�لهاى سـفـ�ـد و قــپـههاى روى شـانهاش
تمـــــام هســـــتى او را تـشكـ�ل مىداد. اگـــــر آن لبـــــاس را از تن او درمـىآوردند مـىمــــرد. و
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همـ�نطور هم شـد. سـرهنگ زمـانى مُـرد. نه بعـد از انقـالب كـه ت�ـربارانش كـردند؛ بلكه در
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همان زندان، و ا�رج �وسـفى، همان همپرونده1 ما كـه رفته بود عراق او را كـشت. و ا�ن كار
را هم با �ك س�لى كرد. ا�رج، هم درس خوبـى به او داد، و هم به شهربانى و ساواك و هم
به ما نـشان داد كه در اوج آن مـوقعـ�ت ظاهراً بىدفاع، مـا خ�لى هم قـدرتمند�م. و مـاجرا
هم ا�ن طور شـروع شد كـه بازرسى بود؛ در بازرسىها هم از هر اتاق �ك نفـر در بند باقى
مىمـاند تا بر بازرسى همـان اتاق نظارت داشتـه باشـد. پاسبـانها، نمىدانم چهكـار مىكنند
كـه ا�رج �وسـفى اعـتـراض مىكند. گـو�ا �كـى از آنها كـتـاب و �ا چ�ـز د�گرى را بىجـهت
پاره مىكند و در مـقـابل اعـتـراض ا�رج �وسـفى به ا�ـن عـمل، با او بد حـرف مىزند. در ا�ن
وقت ســر و كـله1 ســرهنگ زمـــانى در بند پـ�ــدا مىشــود. او جلـوى اتاقها مىا�ســـتــد و كــار
پاسـبــانها را كنتـرل مـىكند. وقـتى به جلـوى سلول �وسـفى مـىرسـد، ا�رج از كـار پاســبـان
شكا�ت مىكند. ولى سـرهنگ بهجاى رسـ�دگى به ا�ن مـوضوع و حـتى پرسش از پاسـبان،
فحشى به ا�رج مىدهد و مىخواهد برود كه ا�رج �وسفى چنان مىكوبد توى گوش او كه

كالهش دومتر آنطرفتر پرتاب مىشود.
ا�ن را �ـكى از هـمـــان بـچــــهها كــــه در بازرسـى حـــضــــور داشـت د�ده بود. او مـىگــــفت؛
«ســرهنـگ گــ�ج شــد  و از ترس به ســوى در دفـــتــر زندان فــرار كــرد.» بعــد، پـاســبــانها از
اتاقهاى د�گر مـىر�زند سـر �وسـفـى و او را با مـشت و سـ�لـى و لگدهاىِ سنگ�ن پـوت�ن به
ز�ر هشت مـىبرند. بعــد هم همـه1 پاســبـانهـاى زندان مىر�زند و بچــههاى باقى مــانده در
بنـد را به حــ�ـــاط مىفـــرســـتند و مـىافــتنـد به جـــان اســبـــاب و اثاثـ�ــههـاى مــا و هر چـه را به

دستشان مىرسد مىشكنند و پاره مىكنند و با خود مىبرند.
مـــا توى حـــ�ــاط بـود�م كـــه �كهو د�ـد�م بچـــههاى ناظـر بازرسى را از توى بـند ب�ـــرون
انداختند و آنها هم ماجـرا را با ه�جان و آب و تاب براى ما تعـر�& كردند. با پ�ش آمدن
ا�ن مـاجرا، زندان فـوراً حـالت آمادهباش بهخـود گرفـت و بچهها آمـاده1 مقـابله با حـملههاى
احتمالى پل�س شدند. همه التهـاب داشتند و با چشمانى باز و نگاههاى طوالنى به هم خ�ره

مىشدند و در سكوتشان هزارها قرار و مدار نهفته بود.

¥≤∂

وقـتى بـهبند برگـشــتـ�م با �ـك فـاجـعــه1 كـامل روبرو بود�ـم. اتاقها مـثل منـاطق زلزلهزده
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بود. همـهچ�ـز شكسـته و داغـان بود. كـتـابها را پاره كـرده بودند. وسا�ـل شخـصى بچـهها،
مـثل مـسـواك و قوطى صـابون و قـابهاى مـقـوائى عكسها را شكسـتـه و پاره كـرده بودند.
عكـس فـــرزندان زندانـ�ـــان را پاره كـــرده بودنـد، حـــتى دشكهـا و مـــالفـــهها و لـبـــاسها را
جرداده و پاره كـرده بودند و تا آنجا كـه توانستـه بودند خشم خـود را در اثاث�ه1 بىدفـاع ما

خالى كرده و اتاقها را به مخروبهاى بدل ساخته بودند كه ما را به ح�رت وامىداشت.
مــا جلوى تـل آشــغــالها ا�ســتــاده بود�م و نمـىدانســتــ�م با آثار آن خــشـم حــ�ــوانى چه
بكن�م. ولى ا�نها مـهم نبـود، مـهمتر از هرچ�ز، سـرنوشت ا�رج �وسـفى و بالئى كـه  پل�س
بر سـر او مىآورد بود كه همـه را به شدت نگران مىكـرد و وجدانهاى همـبسـته1 زندانـ�ان
را عــذاب مىداد. هـر كس خــود را جــاى او مىگــذاشـت و انتــقــام وحــشــ�ــانـهاى كــه خــشم

ح�وانى پل�س بر او وارد مىساخت را در ذهن مجسم مىكرد.
عدهاى به جمـع و جور كردن اتاقها مشغـول شدند و عده د�گرى از بچههـا به مشورت
با هم پرداخـتند. در مـقـابل اقـدام پل�س با�د اقـدامى هم از سـوى ما صـورت مىگـرفت و مـا
نمىتوانستـ�م ناظر بىدفاع و خاموش مـاجرا باش�م و بنش�ن�م و منتظر وقـا�ع بمان�م. ب�م از
ب�ن رفـتن ا�رج �وسـفى همـه را نگران مىكرد و �ـا حداقل ترسمـان از ا�ن بود كـه او را به
شــدت آزار دهند و دسـت و پا�ش را بشكـنند و �ا ز�ر شكـنجــهاى طوالنى بالى د�ـگرى به
سـرش ب�ــاورند. عـاقــبت رأىزنى جـمع بـر آن شـد كـه همــان روز كـه روز مـالقــات هم بود،
بهطور سربسـته موضـوع را به مالقاتىها برسـان�م و به آنها بگوئ�م كه پل�س احتـماالً ايرج
�وسفى را كشـته است. و از آنها بخواه�م كه ا�ن شا�عه را همـهجا بپراكنند. در درون بند
هم بىكــار نـنشــســتــ�م. شــا�عــه را به شكـلى به گــوش جــاســوسهاى ســرهنـگ رســاند�م.

مىدانست�م كه او بزودى از ماجرا خبردار خواهد شد.
بعـد از ظهر، در ضمـن مالقات، زنـدان با اقدامـات شد�داً امن�ـتى پل�س روبرو بود. پل�س
ســعـىداشت به هر تـرت�ب شــده از انـتــقــال شـــا�عــه1 قـــتل ا�رج �وســـفى به ب�ـــرون از زندان
جلوگـ�ـرى كنـد. ولى بچـهها بالخـره كـار خـود را كـردند و نتـ�ـجـه1 ا�ـن كـار بىدرنگ بعـد از
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مـالقـات نمــودار شـد. سـرهنگ زمـانى، �كى از بـچـهها را بىدل�ل به ز�ر هـشت فـراخـواند و
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ضمن صـحبت با او، ايرج �وسـفى را ن�ز كـه به دفتـر خود آورده بود به او نمـا�ش داد. او كه
فكر نمىكـرد شـا�عـه1 پراكنده شـده از سـوى مـا �ك حـقـه1 سـ�اسى بـاشد، خـواسـتـه بود به مـا

حالى كند كه ا�رج �وسفى كشته و �ا ناقص نشده است.
با شن�دن ا�ن خـبر، ما بار د�گر ب�ـشتر به قـدرت تاث�ر فشـار افكار عمومى مـردم و اتحاد
مــــبــــارزاتى خــــودمـــان پـىبرد�ـم و د�د�م كــــه مـىتوان�ـم پل�ـس را با هـمـــه1 تـجـــهــــ�ــــزات و
سـالحها�ش پس بزن�م و او را بـه زانو درآور�م. و حـدس مىزد�م كـه با ا�ن شـا�عـه، ا�رج

�وسفى را حداقل از �ك شكنجه1 وحشتناك و اح�اناً نقص عضو نجات دادها�م.
فرداى آن روز، سرهنگ زمانى در موقع سرشـمارى كه هر روز عصر صورت مىگرفت
و به همــ�ن خــاطر همــه در حـ�ــاط زندان بود�م بـه مـ�ــان مـا آمــد. �كى دو پـاسـبــان و افـســر
دنبالش بودند و او مثل كسى كه مبارز بطلبد، صاف و خ�ره توى چشم بچهها نگاه مىكرد
و مىكـوشـ�ــد هر كس را كـه جـرأت چشم دوخـتـن به او را پ�ـدا كند، به كـتـك ب�ندازد و به
ا�ن ترت�ب بگو�د كه از كـتك خوردن خود نتـرس�ده است و بعـد از ا�ن هم همچنان همان
سـرهنـگ زمـانى است كــه توانست زندان را سـركــوب كند و اوضـاع را به نـفع رژ�م تغـ�ــ�ـر
�ك از بـچهها بهانهاى به دست او نداد. همـه مىدانستند كـه در ا�ن حالت اودهد؛ اما، ه�چ
مثل مار زخـمى ست و نبا�د سربه سـرش گذاشت. اما همه در عـ�ن حال مىفهمـ�د�م كه او
به شـــدت آســــ�ب د�ده است كــــه دست به ا�نكــــارها مىزنـد. در مـــواقع د�گـر، او ن�ـــازى
نداشت قـدرت خود را اثبـات كند. ولى در آن لحظه، او مىكـوشـ�د با تمـام قـوا آب رفتـه را
به جــوى بـازگــرداند. امــا فــا�ـده نداشت. او د�گـر از نظر ســ�ــاسـى مــرده بود و طبــعـــاً د�گر
جـا�ـش در آن زندان نبـود. همــ�نطور هم شــد. �ك هفــتـه نكشــ�ـد كــه سـرهنگ زمــانى از
زندان مـا رفت و جـاى او را آدم د�وانه و ب�ـمارى مـثل �حـ�ـائى، همـان سـرگردى كـه مـرا در

ح�اط زندان عادى زد و رئ�س قرارگاه پل�س زندان بود گرفت.
با آمـدن �حـ�ائى مـقـررات زندان عـوض نشد، ولى او هرگـز نتـوانست مـثل زمـانى اعمـال
قـدرت كند. البـتـه او هم بـه سـرنوشت سـرهنگ زمـانى دچار شـد و با سـ�ـلى مـحكمى كـه از
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دست �ك دانشجوى بلند قد و ه�كلدار كه فـقط به خاطر س�لى زدن به استاد ساواكىاش
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در دانشـگاه به حـــبس ابد مـــحكـوم شــده بود خـــورد، از زندان ســـ�ـــاسى رفت و جـــاى او را
سـرهنگ خندان گرفت. البـته من در ا�نجـا �كباره ز�ادى جلو رفـتم و به �كسال بعـد از
آن ماجرا، �عنى به زمانى كه پس از تبع�ـد به زندان آبادان و اهواز، به زندان قصر برگشته
بودم پر�دم. ولـى، همـ�نجــا از فـرصت اسـتــفـاده كنم و بـگو�م كـه طفلـك ا�ن دانشـجــو كـه
حـبس ابد گـرفتـه بود، آنقـدر ز�ر فـشار بود و چنـان بار سنگ�نى را به دوش مىكـشـ�د كـه
من واقعـاً دلم به حالش مىسـوخت. او �كى از پاكتر�ن جـوانهائى بود كه گاهـى، قربانى
ندانمكــارىهاى مــا مىشـونـد. من هروقت به او فكـر مىكنم، به �اد فــرهاد قــ�ـصــرى و آن
مـاجـراى لو دادن خودش در او�ـن مىافتـم كه مىخـواست خـودش را از فـشـار پل�س براى
كـشــ�ـدنش به جــاسـوسى نـجـات دهد. ا�ن جــوان دانشـجــو هم همـ�ن وضـع را داشت. �كى
دوبار كـــه د�ده بودم در خــودش فـــررفــتــه است، بـا او صــحــبت كـــرده بودم. با شــرمـندگى
بىنظ�ـرى مىگفت؛ «ما كـه كارى نكردها�م كـه زندان ابد بگ�ر�م و در كنار آدمهـائى مثل
شـمـا باشـ�ـم. شـمـا مىخـواسـتـ�ـد شــاه را بكشـ�ـد. ولى من فـقـط زدهام توى گـوش اسـتـادم و
حـبس ابد گـرفـتـهام. حـاال پ�ش شـمـا احـسـاس شـرمندگى مىكـنم.» و من مـدتى طوالنى در
سكوت به او فكر كـرده بودم و واقعـاً با او احـساس همدلى مىكـردم. خـ�لى سعى كـردم با
حرف زدن بـا او از ا�ن فكرهاى ب�هـوده درش ب�اورم. ولى فـا�ده نداشت و او در �ك اندوه
مـداوم به سـر مىبرد. قـدِ بـلندى داشت و وقـتى راه مىرفت، فكر مـىكـردم مىتواند د�وار
را از جا تـكان بدهد، ولى روح�ـهاش را بىخود باخـته بود. پل�س زندان هم كـه نمىدانم از
چه طر�ق پـى بهضـع& روحـى او برده بود، مىكـوشــ�ـد اذ�ـتش كند. هر چنـد وقت �كبار،
ب�ــــهـــوده او را بـه ز�ر هشـت صـــدا مـىزد و باز برش مـىگـــردانـد. و او وقـــتى بـرمىگــــشت
نمـىتوانست دلـ�ل فـــراخـــوانده شـــدنـش به ز�ر هـشت را براى د�گـران توضـــ�ح بـدهد. در
زندان رسم بـود كـه فــقط جــاســوســان پل�ـس «مــدام و بىجــهت» به ز�ر هشـت مىرفــتند و
برمىگــشــتند؛ به همــ�ن دل�ل، شــا�عــه1 ظالمــانهاى پشت ســر او راه افــتـاده بود كــه عــاملش
پل�س و بىخـردى مـا بود. از ا�ن رو، �ك روز كـه سـرگـرد �حـ�ـائى به حـ�ـاط زندان آمـد، او
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جلو�ش را گــرفت و جلوى همــه پرسـ�ــد؛ «براى چه مـرتـب و بدون دل�ل مـرا بـه ز�ر هشت
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صدا مىزن�د؟»

سـرگـرد �حـ�ـائى كـه �ك افـسـر و دو پاسـبـان هـمـراهىاش مىكـردند، از ا�ن حـرف و از
چهره1 برافروخته1 او جا خورد و احسـاس كرد كه لحظه1 كتك خوردنش فرا رس�ده است. به
همــ�ن دل�ل به «مِـن و مِن» افـتــاد و رنگش پـر�د. و آن دانشــجـو هم نـامـردى نكـرد و چنان

كوب�د توى گوش سرگرد كه كالهش مثل سرهنگ زمانى دو متر آنطرفتر پرت شد.
من خــودم شـاهد ا�ن صــحنه بودم. پاســبـانهائى كــه پشت ســر سـرگــرد �حـ�ــائى بودند
خواستند به سوى دانشجوى زندانى حمله كنند، ولى افـسر همراه �ح�ائى عقل به خرج داد
و با حــركت دست جلوى آنها را گــرفت و فـوراً ســرگـرد را كــه گـ�ج شــده بود و آبرو�ش
رفــتـه بود و رنـگ به رخـســار نداشت از در حــ�ــاط بند ســه ب�ـرون بردنـد. بعـد �ـك پاسـبــان
برگــشت و بـا عــجله كــاله ســرگــرد را كــه مــثل تاجـى بر روى اســفــالت ك& حــ�ــاط بنـد پنج

مىدرخش�د برداشت و برد و فوراً دوتاى د�گر هم آمدند و آن جوان رعنا را بردند.
مـا كه حـ�ـرت زده شـده بود�م، هنوز همـانطور سـرپا روى زم�ن نـشسـتـه بود�م و تكان
نمىخـورد�م. فقـط آن لحظهاى كه پاسـبـانها حركـتى نشـان دادند و مىخواسـتند به رفـ�ق
مـا حمله كـنند، ن�مخ�ـز شـده بود�م كـه با دخالت آن افـسـرِ همراهِ سـرگـرد، موضـوع منتـفى

شده بود.
به هر حــال ســرگــرد �حــ�ـائـى آمـد و كــوشــ�ــد كـه بـازىِ نقش زمــانى را ادامــه دهد، ولى
نتـوانست. امـا كرمكُـشى كـرد. بخـصـوص وقتى كـوششهاى سـاواك نتـ�ـجه داد و قـرار شـد
عدهاى را در تار�خ شـشم بهمن سـال پنجاه و پنج آزاد كنند، كـه ا�ن عده بعـداً به زندان�ان
«مراسم سـپاس» مـعروف شدنـد و منوچهر مقـدم سل�مى ن�ـز در برنامه1 تلو�ز�ـونىاى كه به
همـ�ن منظور برگـزار شد سـخنران جلسـه و رهبرى آنها را بـه عهـده گرفت، كـوشـ�د همـه1
زندان را بس�ج كند و همـه را به ظاهر در �ك جشن شركت دهد. ولى كوشش او بىنتـ�جه
بود. و مراسـمى كه به مناسبت آزادى ا�ن عـده برپا كرد در كمال سكوت و سـردى برگزار

شد.
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از جـمله افـراد سـرشـناس د�گرى كـه در طى برنامـه1 مـراسم سـپــاس آزاد شـدند، عـسگر



اوالدى مـسلمان و حـاج انوارى و حـاج مـهدى عـراقى از پرونده1 مـعروف قـتل منصـور بودند.
آنها كه در ا�ن برنامـه1 «سپاس آر�امـهرا!» شركـت كردند، نه ز�ر فشـار قرار گرفـته بودند
و نه ه�چگـاه در زندان كـتك خـورده بودند. سـاواك كه كـوشـ�ـده بود �كى دو نفـر د�گر از
چهــرههـاى مــعــروف زندان را در ا�ن بـرنامــه بگـنجــاند، مــوفـق نشــده بود و به هـمــان عــده
رضــا�ت داد. ولى نمىدانـم خـاصــ�ت ا�ن برنـامـههـا چه بود كــه بهجـاى آنكــه كــسى را در
جـامـعه و حـتى در زندان به فـكر پش�ـمـانى از عـمل خـود و آزادى از زندان ب�ندازد، مـوجب
نفــرت همگانى مىشــد و فـقط ســبب شـرمندگى افــراد نادم و پشــ�ـمـان را فــراهم مىآورد.
بههمـ�ن دل�ل هم، ما در زندان، بهجـاى تبع�ـت از ا�ن آدمها به فكر مبـارزه1 ب�شتـر با رژ�م
افــتــاد�م و در نامــه1 اعــتــراضى خــود كــه براى اول�ـن بار پس از حــدود دو ســال و ن�م كــه از
ســـركـــوب زندان مىگـــذشت، بـهدادرسى ارتش، از روابط مـــوجـــود در زندان و اقـــدامـــات
خـودسـرانه1 مـسـئـول�ن آن شكا�ت كـرد�م. ا�ن اقـدام از آن رو مـهم بود كـه نـقطه عطفى در
روابط زنـدان�ــــان با هـم و با زندانبـانان به شــــمــــار مىآمــــد. براى اولـ�ن بـار، زندان بعــــد از
سـركـوب تابسـتـان ٥٢، توان جـمـعى پ�ـدا كـرده بود كـه به نوشـتن �ك نامـه1 مـشـتـرك عل�ـه
روابط موجود در زندان دست بزند و ب�ش از چهارصد زندانى از مـجموع پانصد و خردهاى

زندانىِ بندهاى مختل& زندان قصر آن را امضاء كنند.
¿ ¿ ¿
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بخش ١٨
Á“Uð ÈU¼b}F³ð “Už¬

نامـه1 اعتراضـى ما، روز چهـاردهم اسفند سـال پنجاه و پنج به دادرسى ارتش نـوشتـه شد،
و همــان روز ٩ نفــر از مــا را صـدا كــردند. ا�ـن عـده عــبــارت بودند از دو زنـدانى مـذهـبى به
نامهاى جواد منصورى و حـسن فرزانه، و هفت زندانى غ�رمذهبى به نامهاى شـهاب لب�ب،
رضـا عـالمـه زاده، عــبـاس سـمـاكـار، عنا�ت غـفــارى، عـز�ز غـفـارى و مـحـمــد كـچـوئى (نه آن
مــحـمــد كــچـوئى كــه بعــد از انقـالب رئـ�س زندان او�ن شــد) و �ك نفــر د�گر كــه نامش را

فراموش كردهام.
مـ�ـنىبوسى كـه مــا را به زندان كـمــ�ـتـه مـىبرد سـر راه خـود، «ســالمت رنجـبــر» را هم از
زندان انفـرادى قـصر بـرداشت و به ا�ن ترت�ب تعـداد مـا تبعـ�ـدشـدگـان را به ده نفر رسـ�ـد.
وقــتى «سـالمـت» را د�د�م از تعــجب شـاخ درآورد�ـم. او مـثل دوك بار�ـك و خـشك شــده
بود و سر و صـورت و دستها�ش پوست چروك�دهاى پ�دا كـرده بود كه رگهاى ز�ر آن
مــثل طناب بـرجــسـتــه به نـظر مىآمــد. او هژده روز اعــتــصــاب غــذاى خــشك كــرده بود. با
شن�ـــدن ا�ن خــبـــر چشمهاى همـگى مــا گـــشــاد شــد و به او خـــ�ــره شــد�م. هـژده روز غــذا
نخوردن چ�زى نبود، ولى ا�نكـه او چگونه توانسته بود هژده روز آب هم نخورد در ذهن
مـا نمىگنج�ـد. دكـترهاى بند، �عنى زنـدان�انى كـه ما دانش پزشـكى آنها را قبـول داشتـ�م
مىگفتند كه مطابق آزما�شهاى پزشكى، كـسى كه آب نخورد بعد از سه روز آب بدنش
تمـــام مىشـــود و مىمــ�ـــرد. ولى ا�ن آزمـــا�ش پـزشكى در ا�ن مـــورد صــادق نـبــود و مـــا با
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موجـودى روبرو بود�م كه بعـد از هژده روز آب نخوردن زنده بود. البـته، به احـتمـال قوى،
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آدمى كـــه بدون انـگ�ـــزه تشنگـى بكشـــد، چه بســـا خـــودش را خـــ�لى زود از دست بـدهد و
بمــ�ـرد. ولى �ـك زندانى سـ�ــاسى كــه عـاشق زنـدگى ست و مىخــواهد زندگى را به بهــائى
شرافـتمندانه ادامـه بدهد، قدر مـسلم انگ�زه و قـدرت بس�ـار ب�شـترى براى مقـاومت و زنده
ماندن دارد و مىتواند مـثل مورد سالمت رنجـبر، حتى هژده روز آب نخـورد و زنده بماند.
امـا ا�ن را هم مىتـوانسـتـ�م بگوئ�م كـه از ســالمت رنجـبـر چ�ـزى باقى نمــانده و حكا�ت او،
دق�ـقاً حكا�ت نامش شده بود. �عنى واقـعاً با رنجبـر بودن و زجر كشـ�دن در آن هژده روز
هنوز سالمت بود. او فقط پوست و استخوان و عصب آس�ب د�ده و موجود آس�بد�ده1 در
لحظه1 مـرگى بود كـه مـسلماً اگـر همـراه مـا نمىفـرستـادندش تا اعـتـصـابش را بشكند، ظرف
�كى دو روز بعــد از آن مىمُــرد. اعــتـصــاب غـذاى خــشكِ ســالمت رنجــبــر در اعـتــراض به
ماندن بىدل�لش در سلول انفـرادى، و بعد از ده روز اعتصـاب غذاى تَر رخ داده بود. �عنى

او در آن لحظه ضمن هژده روز آب نخوردن، ٢٨ روز هم غذا نخورده بود.
مـا را �كســر از زندان قـصـر، به زندان كــمـ�ـتـه1 مـشــتـرك سـاواك و شـهــربانى بردند. در
كـمـ�تـه كتهاى زنـدان را روى سرمـان كـشـ�ـدند و به ص& در �ك راهرو نگهمـان داشـتند.
بعد رسولى، شكنجهگـر د�وانه و هم�شهگى كم�تـه آمد و �كى �كى كت ماها را باال زد و با
مـا سـخن گفـت و رفت و ما را هـر كدام به �ك اتـاق انداختـند. پ�ش از آن، من درباره1 وضع
ناجـور زنـدان كـمـ�ــتـه خـ�لـى شن�ـده بودم؛ ولى در آن شــرا�ط وضع عـوض شــده بود و ك&
اتاقها را مــوكت كـرده بـودند. اتاقى كــه در آن بودم خـ�لى بـزرگ بود و تقـر�ـبـاً گنجــا�ش
ب�ـسـت نفـر زندانى را داشت. ولـى در آن لحظه من در آن اتاق تنـهـا بودم و نمىدانســتم به
چه دلـ�ل آن اتاق خـــالـى ست و بقـــ�ـــه1 زنـدانىها را بـه كـــجـــا بردهاند؟ حــــدس مىزدم كـــه
بچـههائـى كـه همـراه من به كــمـ�ـتـه آمــدهاند را ن�ـز مـثل من بـه تنهـائى در اتاقهاى مــشـابه
بزرگ گذاشتـه باشند. حالت اتاق من با سلول ا�ن تفاوت را داشت كـه، در سلول كه اندازه1
مـحـ�ط براى قـرار داشتـن �ك زندانى در آن طبـ�عـى است، آدم احسـاس طبـ�ـعى ن�ـز دارد.
ولى تنها بودن در آن اتاق بزرگ، حالت و�ژهاى براى من داشت و مـثل ا�ن بود كه همه به
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مـرخـصى رفـتـه و من در آنجـا تنهـا مـاندهام. تنهـا كـارى كـه مىتوانسـتم در آن اتاق بزرگ
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بكنم ا�ن بود كـه قـدمهاى بلند بـردارم و مثل شـاهل�ـر در صـحنه1 بزرگ تئـاتر شكسـپـ�ـر راه
بروم و بهخاطـر از بر نداشتن متـن نما�شنامه، كـلمههاى قلمبـه سلمبـه1 چرت پرتى توى هوا
ول كنم. اما در عـ�ن حال مـواظب بودم كه كسـى از سوراخِ درِ اتاق مواظب حـركاتم نبـاشد.
وقـتى خـستـه شـدم و نشسـتم، به بازرسـى نقاط مـخـتل& اتاق پرداخـتم و پنج سـ�گار اشنوى
و�ژه در ز�ـر �كى از ز�ـلوهائـى كـــه ك& اتـاق را پوشـــانـده بودند كـــشـ& كـــردم. مـــعــــمـــوالً
بچـههـائى كـه در زندان كـمــ�ـتـه و او�ـن بودند، به دل�ل مــحـدود�تى كـه زنـدانبان در مـورد
مقـدار س�گار مـصرفى زندان�ان ا�جـاد مىكرد، حـتى اگر س�گارى هم نبـودند، ج�ـره1 س�گار
خــود را مىگــرفـتـند و آن را به بچــههاى ســ�گارى مىداند و �ـا اگـر تـنهـا بـودند، آن را ز�ر
ز�لو، توى دسـتـشـوئـى و هرجـاى د�گرى كـه امكان داشت زندان�ــان د�گر در اثر جـسـتـجـو
پ�ـدا�ش كنـند قـرار مىدادند. من بعـد از �افــتن آن سـ�گارها، به جـســتـجـو�م ادامـه دادم و
دوازده سـ�گار د�گر هم پ�ـدا كردم. آنقـدر از ا�ن كشـ& و �افتن ا�ن سـ�گارها خـوشحـال
شـــده بودم كـــه اگـــر آنهـا را به صـــورت مـــعـــمـــولى به مـن مىدادند ا�ـن طور خـــوشـــحـــال
نمىشـدم. مـانـند گنجـ�نهاى به سـ�ـگارهاى �افـتـه شـده نگاه كـردم و حــسـاب كـردم كـه اگـر
روزى پنجتا بكشم، با احـتـساب سـ�گارهائى كـه از آن به بعد روزى �ـكدانه مىگرفـتم، تا
ســه روز ســ�گار حــســابـى در اخــتــ�ــار خــواهم داشت. امــا وقــتى در زدم وچنـدتا از آنها را
كشـ�دم، و حـرص و ولعم خواب�ـد، به ا�ن موضـوع فكر كردم كـه چرا بچهها سـ�گارها را در
نقــاط مــخــتل& اتاق پنـهـان كــردهاند. مـنطقى كــه در لحظـه1 اول به نظرم رســ�ــد ا�ن بود كــه
بهخـاطر ا�نكه نگهـبانها نتـوانند آنها بهراحـتى پ�دا كنند. ولى بعـداً در�افتم كـه در واقع
ا�ن نوع پنهــان كـردن گنجهاى همــبـسـتگى، به مـنظور اسـتـفـاده1 بـچـههاى مـخـتـلفى در نظر
گـــرفــتـــه شــده كـــه در نوبـتهاى مــخـــتلـ& به آنجــا مـىآ�ند و مـــمكن اسـت فــقط �ـكى از
گــوشــههاى اتاق را بگـردند. از ا�ن رو، بىدرنگ آن دوازده ســ�ـگارى بعــدى را كــه �افــتــه
بودم، ســرجــاهـاشــان گــذاشــتم تا زندان�ـــانى كــه بعــد از من به آنجــا مـىآ�ند ن�ــز بـتــوانند

گنج�نهها و نشانههاى عاطفى و همبستگىِ رفقاى خود را ب�ابند.
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بعــد از كـــشــ�ــدن ســ�گار دراز كـــشــ�ــدم و به علـت آورده شــدنمــان به زندان كـــمــ�ــتــه
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اند�شــ�ـدم. علت ا�نمــسـئله بـرا�م روشن نبـود. ا�ـنكـه مـا را به عـنوان عـوامل مُــخل نظم و
تحر�ك بچههاى د�گر به نوشتن نامه بـهدادرسى به آنجا آورده باشند، كمى بع�د به نظر
مىرسـ�ـد. چون در آن صـورت مـا را به مـوقت قصـر مىبردنـد. ولى آوردن مـا به كمـيـتـه، و
كـتـكنزدن مـا و قــراردادنمـان در اتاقهاى بـه آن مـرتبى و بـزرگى كـمى غــ�ـرعــادى جلوه

مىكرد. هر چه بود ما آنجا بود�م و با�د مىماند�م تا تكل�&مان روشن شود.
روز بعـد مـا را بـه او�ن بردند. ا�ن نقل و انتـقــال عـجـ�ب بود. مـا را درست بـه سلولهائى
بردند كـه در سـال ٥٣، آخــر�ن روزهاى بعـد از دادگـاه را در آنها گـذرانـده بود�م. همـان
سلولهائى كـه خسـرو گلسرخى و كـرامت دانش�ـان آمدند و جلوى آنها از مـا خداحـافظى

كردند و بعد از آن به م�دان چ�تگر برده شدند تا جلوى جوخههاى مرگ با�ستند.
تمـام نگهـبـانها آشناى قـد�مى، همـانها كـه در آن روزهاى بحـرانى با مـا همـدلى كـرده
بودند عـوض شده و افـراد ناشناسى جـاى آنها را گـرفـته بودند. بهخـصـوص، �كى از آنها
نگاه خـ�لى خصـمانهاى داشـت. راهرو سلولها هم بس�ـار خـفه و دست شـوئىها كثـ�&تر و
مـأ�وس كننده بودند و در هر چـ�ز آثارى از آن غـ�ـبت چندسـاله1 مـا از آنجـا د�ده مىشـد.
وقــتى كـه بـه آن راهروى تار�ك نظر انداخــتم، �كهـو د�دم كـه كــرامت و خــسـرو، بعــد از
آنهمـــه ســـال هـنوز آنجـــا ا�ســـتـــادهانـد و دارند از مـــا كـــه د�گر در آن سـلولها نـبـــود�م
خـداحافظى مىكنـند. من طبعـاً آدم ا�ده آل�ـستى ن�ـسـتم، ولى ا�ن صـحنه واقعـ�ت داشت و
من د�دم كـه آنها جلوى آن سلولها ا�ستـادهاند و دارند على رغم گذشت طـول تمام آن

سالهاى تلخ همچنان با ما وداع مىكنند.
مـــا همـــان �ـك شب را در او�ن گـــذراند�ـم و روز بعـــد، دوباره مـــا را بـهزندان كـــمـــ�ـــتـــه
برگـــردانـدند و ا�ن بـار در سلولهـاى كـــوچك جـــاى دادند كــــه ك& آنها را هـم مـــوكت و
د�وارهاىشان را رنگ كرده بودند. بوى رنگ و بوى چسب موكتها نشان مىداد كه ا�ن
اقدامـات كامـالً تازهاند. بعـدها فهـم�ـد�م كه ا�ن اقـدامات بهدنبـال تحوالتى ست كـه پس از
روى كـار آمـدن كـارتر در آمـر�كا و بازد�د مـامـوران صـل�بسـرخ از زندانهاى ا�ران روى
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داده است.
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با روى كـار آمـدن كـارتر، شـاه پ�ـام تبـر�كى براى او فـرسـتـاده بود كـه كـارتر بسـ�ـار د�ر
بهآن جواب داد. وقـتى حزب دمكرات آمر�كا پ�ـروز شده بود، ما هرشب اخـبار تلو�ز�ون
را تعقـ�ب مىكرد�م و مىد�د�م كه كـارتر بهپ�ام تبر�ك همـه پاسخ داده است الى بهشاه.
علـت د�ر پاسخ دادن او بـهشـــاه، تنهـــا در ا�ـن نبـــود كـــه شـــاه جـــزو آن دســـتـــه از رهبـــران
كـشـورهاى د�كـتـاتور بود كـه مىبا�ست ســ�ـاست آمـر�كا در باره1 آنها مـورد تـجـد�د نظر
قــرارگــ�ــرد؛ بلكه بـ�ش از آن، ا�ن بود كــه شــاه با اخــتــصــاص مــبــالغ هنگـفــتى كــمك مــالى
بهمخارج انتخاباتى رق�ب كـارتر، �عنى ن�كسون موجب خشم دمكراتها را فراهم كرده و
آنها را بهترشـروئى با شاه واداشـته بود. آخـر سـر هم كه كـارتر بهشاه پاسخ داد، جـوابش
سـردســتى و سـرد بـود كـه فـقط مـىتوانست سـبـب تضـعــ�& روحـ�ـه1 شــاه باشـد. و مــا از ا�ن
مـوضوع كـ�& كـرده بود�م و بهخامى شـاه كـه نتوانسـتـه بود اوضاع آمـر�كا را بعـد از جنگ

و�تنام محاسبه كند و بهاهم�ت شعارهاى حقوق بشرى كارتر پى ببرد مىخند�د�م.
شب ع�د پنجاه و پنج كه رس�د، بر خالف سنتِ زنـدانِ كم�ته كه مطابق نقل قول بچهها؛
«آزار و اذ�ت» بود، �كى از بازجـوها بهنام جـوان، آمـد و در سلولها را گـشـود و نفـرى پنج
شش ســ�ـگار و�نســـتــون بهرسم هـد�ه1 نورزى بهبچـــهها داد. من از گــرفـــتن ا�ن ســ�ـگارها
خـوددارى نكردم. ز�را اوالً مدتها بود كـه ذخـا�ر گرانبهـاى سـ�گارم تمام شـده بود، و در
ثانى، دادن ا�ن سـ�گارها را جـزو امتـ�ازاتى مىشـمـاردم كه رژ�م ناچار از دادن آنها شـده
است. بههم�ن دل�ل س�گارها را گرفتم و با كشـ�دن �ك باره اول�ن س�گارِ كامل، سرم گ�ج
رفت و كـ�& كـردم. ز�را پـ�ش از آن، بهخـاطر مـحـدود�ت جـ�ـره1 سـ�ـگار، مـجـبـور بودم كـه
تنهـا س�گار روزانهام را در سـه نوبت در روز بكشم. �عنى، بعـد از صـبحـانه و بعد از نهـار، و
شب ن�ــز آخــر�ن قــسـمت كــوتاه شــده و بدبوى آن را بهعـنوان تنهــا بخش قــابل كــشـ�ــدن
روشن كنـم و دو ســه پك بـاقى مــانده را فـــرو بدهم، و بعـــدش بروم ز�ر پـتــو كــه خـــ�ــاالت

خوش شبانه را پىبگ�رم.
�كى از مـوضـوعـاتى كـه در آن چند روز مـاندن در انفـرادى كـمـ�ـتـه برا�م پ�ش آمـد و از
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آن كـ�& كـردم، اطالع از وجــود �ك دخـتـر مـبـارز در سلول بغلـىام بود. �ك روز كـه حس
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كـــردم �ك زندانى جـــد�د بهسـلول بغلـى من آوردند، بـعــد از رفـــتن نگهـــبـــان، چند ضـــربه
بهد�وار زدم كـه بالفـاصله پاسخ آن بهصورت ضـربههاى مـشـابه آمد. از ا�ن مـوضـوع كامـالً
خـوشـحـال شـدم. ز�را نفـر قبـلى كه در آن سـلول بود هرگـز بهضـربههاى مـورس من پاسخ
نمىداد؛ ولى، زندانى جـد�د با شنـ�دن پ�ـام من، باالفـاصله �ـك پ�ام «درود» مـخـابره كـرد و
شـادى مرا افـزود. فهـم�ـدم كـه رف�ق خـوب و مقـاومى ست كـه بىمهـابا مرس مىزند. ادامـه
دادم و نامم را مـخـابره كـردم و او هم نامش را زد و با كـمـال تعجب د�ـدم كه او �ك دخـتـر
است و شــهــره1 جناب نـام دارد. از ا�ن مــوضــوع هم خــ�لى تعــجب كــرده بـودم و هم خــ�لى
خـوشـحــال بودم. ز�را از �ك طرف فكر نمىكــردم كـه دخـتـرها را هم در همــان سلولهاى
رد�& ما نگهدارند و هم ا�نكه بعد از چند سـال حرف نزدن با �ك دختر، �كباره با �كى
از آنها در سلول برخـورد كـردن، آنهم با كسى كـه سـر موضع بود و كـلى با او خبـر رد و
بدل كــردم باعث كــ�& تازهاى بود. مــتــاســفـانـه فـردا�ش مــرا از آن سلول بـردند و در �ك
سلول د�گر گــذاشـتند و بعـد هم بهزندان مـوقـت قـصـر منتـقل شـد�م. منـتـهـا ا�ن بار من در

قصر با وضع تازهاى روبرو شدم.
مسـئول�ن زندان موقت زندان قـصر، بعـد از ا�نكه دستـور دادند سر ما را بتـراشند، ما را
در حـــ�ــاط زنـدان جــمـع و اعــالم كـــردند كـــه وقـــتى بهبـند زندان�ـــان عـــادى مىرو�م اجـــازه
نخــواه�م داشت كــه با كــسى حــرف بزن�ـم و �ا از اتاق خــارج شـو�ـم. بعــد، مـا را بهبـندهاى
مخـتل& بردند و هركـدام را در �ك اتاق جاى دادند. من حـولهام را بهكله1 بىمو�ـم پ�چـ�ده
و بهقول رضـا عالمـهزاده، با لباس زندان شـب�ـه كارگـران كورهپزخـانه كه سر و كـله1 خود را
مىپـ�ـــچنـد در آمـــده بودم. �ـك پاســـبــــان مـــرا بهبـند ســـه بـرد و در اول�ن اتـاق جـــاى داد و
بهسـاكن�ن آنجا اعـالم كـرد كه ا�ن زندانى جـا�ش در ا�ن جـا ست و رفت. دمپائىها�م را
در آوردم و همـراه ك�ـسه1 كـوچكى كه داشـتم در كنار در قرار دادم و نشـستم. اتاق جـمع و
جورى بود كـه گنجا�ش حدود پنج زندانـى را داشت. روبروى من، دو نفر ز�ر پتو خـواب�ده
بودند و �ك نـفـر نشــســتـه بود. آنكــه نشــسـتــه بود مــرد چاق اخــمـوئى بـود كـه داشت مــرا
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برانداز مىكـرد. بعد از مدتـى كه خوب بهمن و بـهسر و وضع و دمپائىها و كـ�سه1 كـوچكم
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كه فقط �ك مسواك و خم�ردندان در آن بود نگاه مىكرد گفت:

«شـمـا مىدانى كـه ظرف�ـت ا�ن اتاق تكمـ�ل است و هر آدم جـد�دى كـه ب�ا�ـد فقط اسـمـاً
در ا�ن اتاق است، ولى شبها را در راهرو مىخوابد. روزها را هم با�د بـهح�اط برود. مگر

ا�نكه حس�نآقا اجازه بدهد كه بماند. شما از حس�ن آقا اجازه گرفتهاى؟»
با چهره1 بىدفاعى پاسخ دادم:

«من حس�نآقا را نمىشناسم. اگر او را بب�نم اجازه مىگ�رم.»
او كـه از ا�ن جـواب من جـا خــورده بود و گـو�ا انتظار ا�ن حـد كـوتـاه آمـدن مـرا نداشت،

دوباره در سر و وضع من دق�ق شد و گفت:
«شما، دادگاه رفتهاى؟»

گفتم:
«بله.»

«چند سال توى ك�سهات گذاشتهاند؟»
«ابد.»

او كمى در جا�ش جابجا شد و آب دهانش را فروداد و گفت
«چند سال گفتى؟»

«ابد.»
سرى تكان داد و گفت:

«مگر چه جرمى داشتى؟ قتل؟»
«نه.»

«مواد؟»
«نه، من زندانى س�اسى هستم.»

او با شن�دن ا�ن حرف صاف نشست و گفت:
«اِ...، آنجائى كه نشستها�د خوب ن�ست، بفرمائ�د ا�ن باال.»
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و بالفاصله در كنار خود جائى براى من باز كرد.



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð±∏‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
گفتم:

«نه، هم�نجا خوب است. راحتم.»
زود پاكت س�گار و�نستونى در آورد و �كى بهمن تعارف كرد. نگرفتم.

گفت:
«قابل ندارد.»

گفتم:
«س�گارى ن�ستم.»

خــودش �كى آتش زد و پـاكـتـش را جـمـع كـرد. �ـكى از آن دو نفــر كــه خــواب�ــده بودند
سرش را از ز�ر پتو در آورد و بهمن سالم كرد و مرتب نشست و بهآن اولى گفت:

«ببخش�د جناب، �كى هم بده من.»
جناب �ك س�گار بهاو داد و با لـحنى كه مىخواست نشان بـدهد كه قصد فـضولى ندارد

از من پرس�د:
«ببـخشـ�ـد...، شـما چهكـار كـردها�د كـه ابد دادهاند؟ چون مـا شن�دها�م كـه آدم اگـر �ك

اعالم�ه هم داشته باشد ابد مىدهند.»
گفتم:

«من فعال س�اسى بودهام و موضوع پروندهام ب�ش از �ك اعالم�ه است.»
آنكه تازه از ز�ر پتو درآمده بود نگاه دق�قى بهمن كرد و ناگهان گفت:

«اِ... من شما را مىشناسم. توى تلو�ز�ون د�دهام. با... با... گلسرخى. درست است؟»
گفتم:
«بله.»

او با شن�دن ا�ن حرف كفى زد و گفت:
«نگفتم!»

نفر سوم روبروئى من كـه هنوز ز�ر پتو خواب�ده، و در واقع همان «حسـ�ن آقائى بود كه
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با�د از او اجازه مىگرفتم»، از شن�دن ا�ن حرف ناگهان بلند شد و نشست و گفت:
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«سالم عرض مىكنم.»

بعــد بلنـد شـد و بـهزور مـرا از جــائـى كـه نـشـســتــه بودم بـلند كــرد و برد پ�ش خــودشــان
نشاند. من هرچه مىگفتم كه جا�م خوب است، او گوش نمىداد و مىگفت:

«مگر مىشود، ما نوكر شمائ�م.»
او جـوان خـوشـروىِ سـر و زبان دارى بود. وقـتى كنـار دستشـان نشـسـتم، آن مـرد چاق

اولى گفت:
«من واقعاً شرمندهام كه اولش آنجورى با شما حرف زدم.»

گفتم:
«مانعى ندارد.»

او ادامه داد:
«نه واقعاً شرمندهام. بهخدا ا�ن حس�ن آقا مىداند كه من اهل ا�ن حرفها ن�ستم. ولى
چه مىشـود كــرد. مـاها عـادت كـردها�م كـه هركـس كـه سـر و وضـعش مـرتب نبــاشـد، فكر

كن�م كه چ�زى هم بارش ن�ست. ا�ن طورى بار آمدها�م.»
گفتم:

«مهم ن�ست. خودتان را ناراحت نكن�د.»
حس�ن گفت:

«ا�ن جناب سروان ما راست مىگو�د. بخدا آدم لوطى مسلكى ست.»
پرس�دم:

«شما سروان هست�د؟»
با فروتنى جاهل منشانهاى سرش را خم كرد و گفت:

«بله، با اجـازه شـمـا. الـبـتـه نه از ا�ن شـهـربانىچىهاش. مــال ارتش. سـروان ارتشم. ولى
روزگار ما را بها�نجا كشانده.»

پرس�دم:
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«مگر چه شده؟ چكار كردها�د؟»
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«ه�چى، �ك چ�ز ناقابل؛ بهما اختالس بستهاند.»

�عنى چه، اختالس بستهاند؟»»
«ه�چى، گـفتند آقا شـما هفده مـ�ل�ون تومان بلـند كردها�د. آخر مگر مىشـود؟ همهاش
پانصــدهزار تومــانش بهمــا رســ�ـد. بقــ�ــهاش را خـود ت�ــمــسـار ســررشــتـهدارى بـا باالترىها

خوردند، آنوقت ما با�د پانزده سالش را بكش�م.»
«از كجا فهم�دند؟»

«مىدانـســتنـد. منتـــهــا، بدبـخــتى مـــا ا�ن بـود كــه خـــورد�م بهتور ا�ـن بازىهاى تازه كـــه
سازمـان بازرسى شـاهنشاهى راه انداخـته. ا�نها هم كـه د�دند اوضاع پس است، مـا را جلو
انداختند و خـودشان را كش�دند عـقب. م�ل�ونها را آنها خوردنـد، سركوفت دزدىاش را

ما. ولى ما كه اسم ا�ن را نمىگذار�م دزدى. ا�ن اختالس است.»
بعد خند�د.

«ا�ن طور ن�ست؟»
«چه عرض كنم.»

سروان باز �اد رفتار اولش با من افتاد و گفت:
«در هر صورت مىبخـش�د كـه آن حرفها را زدم. مىدان�د؟ آدم اصـالً نمىتواند تصور

كند كه  آدمى مثل شما �ك همچ�ن لباس و سر وضعى داشته باشد.»
گفتم:

«از نظر خـود من ا�ـن چ�ـزها مـهم ن�ـست. مــتـاسـفـانه توى زندان فـقط بـهكـسى كـه سـر و
وضعش مرتب باشد احترام مىگذارند.»

سروان با دستپاچهگى گفت:
«بله د�گر. مـا هم عـادت كـردها�م. الـبتـه بـا�د بههمـه احـتـرام گـذاشت، ولى خـوب د�گر

نمىگذارند، ما هم عادت كردها�م نگذار�م.»
از آن روز بهبعــد ســـاكن�ن اتاق نـه مىگــذاشــتند مـن دست بهســ�ــاه و ســفــ�ــد بـزنم و نه
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مىگــذاشـتند كــه غـذاى زندان را بخــورم؛ بلكه، هر روز از فــروشگاه مــرغ پخـتــه و �ا د�گر



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð±∏‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
خــوراكىهاى آمــاده را مـىخــر�دند و مــرا هم در غــذاى خــود شــر�ك مـىكــردند و بهزور
روزى �ك پاكـت ســ�گـار و�نســتـــون هم بهمن مـىدادند. من هرچـه مىگــفـــتم كــه ســـ�گار
نمىخـواهم و �ا حـداقل بهمن س�گـار زر بده�د، گـوششـان بدهكار نبـود. واقعـ�ت ا�ن بود
كــه ســـ�گار و�ـنســتـــون بهمن مـــزه نمىداد؛ ولى آنهـا چون خــودشـــان ســ�گـار و�نســـتــون

مىكش�دند؛ دادن س�گار زر را بهمن، بىحرمتى مىدانستند.
ضـــــمـن ا�نكــــــه بد نـمـىگـــــذشت؛ ولـى، از آن وضـع مـــــعـــــذب بـودم. هر وقـت هـم كـــــه
مىخــواســتم از خــوردن غــذا با آنهـا خــوددارى كنم، چنان اصــرارهـاى عـجــ�ـب و غــر�بى
مىكـردند كـه من از گـفـتـه1 خـود پشـ�ـمـان مىشـدم و بناچار با آنها غـذا مىخـوردم. امـا در
مــورد مــحل نـشــســتن در اتاق تـسل�م نظـر آنها نشــده بودم و هـمچنان همــانجـــا كنار در

مىنشستم.
�كى دو رروز بعد، كـش& كردم كه رضـا عالمهزاده در بند كنارى مـا، �عنى در بند چهار
است. ا�ن بـند، درِ ورودى مــسـتــقل نـداشت؛ بلكه تنـهـا راه رفـت و  بهآن، �ك درگــاهى در
درون همـــان بنـد ســـه1 مـــا بود. ا�ن بنـد، ه�چ پـنجـــره و منفـــذى هـم بهب�ـــرون و بههـواى باز
نداشـت. �ك راهروى پـهن و دراز بود كــــه اتاق هم نـداشت و تـمـــام زندانـىها در كنـار هم
مـثل ب�ــمـارسـتـانهاى زمــان جنگ، در كـثـافـت و هواى مـانده مىخـواب�ــدند و از سـر و روى
آنها بدبختى مىبار�د. ا�ن بنـد كه بهنام ش�رهكشخـانه معروف بود، هم�ـشه بو مىداد و
محل اقـامت زندان�ـانى بود كه بهدل�ل بىپولى و بدبخـتى دستشان بهدهـانشان نمىرسـ�د
و توان اعـتـراض بهاقـامت در آن آشغـالدانى را نداشـتند. افـغـانىهاى زندانى را هم كـه در

آن زمان كه بهعنوان كارگر مهمان در ا�ران بهسر مىبردند در آن بند نگه مىداشتند.
در فـرصـتى كـه پاسـبـان نگهـبـان بنـد در حـ�ـاط بود، رفـتم و رضـا را د�دم. او از د�دن من
بسـ�ـار خـوشـحـال شـد و گـفت كـه پدرش در آن بند درآمـده و تمـام تنش از كـثـافت آنجـا

شپش گذاشته است. وقتى پاكت س�گارم را بهاو دادم، كلى خوشحال شد و گفت:
«ا�ن را از كجا آوردى؟»
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«عادىها دادهاند.»
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«بابا وضـعت خـ�لى درست است. ا�ن جـا ا�ن بدبخت ب�ـچارههـا خودشـان سـ�گار ندارند

كه بكشند چه برسد كه بهمن بدهند.»
از آن بهبعد وضع رضا هم در آن بند بهـتر شد و بچههاى اتاق من وقتى فهـم�دند او هم
در آنجـاست توسط «حسـ�ن آقا» آذوقـه1 الزم را بهاو مىرسـاندند. حسـ�ن آقا كـه مكان�ك
بود، بـچـــه1 بســـ�ـــار زرنـگى بود و خـــ�ـلى هم بـا نمك حـــرف مـىزد. هر وقت كـــسـى چ�ـــزى
مىگـفت كه او نمـىفهـم�ـد، مىگـفت؛ «بابا چرا ا�نقـدر تار�ك حرف مـىزنى، �ك كبـر�ت
بكش بب�نـ�م چه مىگوئى.» او كه از بودن من در آن اتاق بههـ�جان آمـده بود، مىخواست
هر طور شـده ثابت كـند كـه بهفكر زندان�ـان فـقـ�ـر ب�ــچـاره1 زندان است. از ا�ن رو، �ك روز
كه زندان�ان افـغانى در اعتراض بهكم بودن مـقدار غذاىشان دست بهاعـتصاب زده بودند،
از همــه1 بـند غــذا جــمـع كــرد و بهاتفـــاق چند نفـــر د�گر �واشـكى بهآنها رســـاند. در زندان
عادى رسم بود كه اگر كـسى اعتصاب غذا كند، بق�ه �واشكى بهاو غـذا برسانند كه بخورد.
از ا�ن رو زندان�انى كه دست بهاعتصاب غـذا زده بودند و مىخواستند ثابت كنند كه واقعاً
غـذا نمىخـورند، لبهاى خـود را با نخ و سـوزن مىدوخـتند. مـسـئـول�ن زندان كـه زندان�ـان
افـــغــانى را آدمهـاى بىســر و صـــدائى �افـــتـــه بودند، از جـــ�ــره1 غـــذائى آنها مىدزد�ـدند.
بههم�ن دل�ل، غذائى كه بهآنها مىدادند بس�ار كم بود. ولـى در اثر ا�ن اعتصاب، مجبور
شــدند كـه بهخــواستهاى آنها رســ�ـدگى كـنند. ز�را در آن شــرا�ط، از سـازمــان بازرسى
شـاهنشـاهـى كـه بهتخلفـات سـازمـانهاى دولـتى رسـ�ـدگى مىكـرد مىترسـ�ـدنـد. با بهـبـود
وضع غـذاى بند ش�ـرهكش خانه، وضع غـذاى رضا هـم در آن بند بهتـر شده بود. امـا مسـئله1
اصلى مــا در آن بندهـا غـذا نبــود؛ بلـكه، نداشــتن اجـازه1 اســتــفــاده از هواخــورى در حـ�ــاط و
نداشــتن امكانات بهــداشـتى و روزنامــه بود. تا ا�نكــه �ك روز كـه در اتاق نـشـسـتــه بودم و
داشتم با سروان و حـس�ن مكان�ك صحبت مىكردم �كمرتبـه د�دم آنها ساكت شدند و

از جاى خود برخاستند و بهحالت احترام ا�ستادند و �ك نفر از پشت سر من گفت:
«سالم آقاى سماكار.»
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برگـشتم و د�دم سـروان حب�ـبى كه زمـانى معـاون سرهنگ زمـانى در زندان شمـاره �ك
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بود پشت سـرم ا�سـتاده اسـت. بلند شدم و مـن هم متـقـابالً سـالم كردم. سـروان حـب�ـبى كـه
همـ�شـه نسبت بهمـا حسـاس�ت داشت و اگـر مىتوانست دور از چشم سـرهنگ زمانى بهمـا
كـمك مـىكـرد و بسـ�ــارى از بچـههاى زندان ســ�ـاسى را هم بـارها از كـتك خــوردن نجـات
داده بود، با من دست داد و از بودن مـن در آن مـحـ�ط ابراز تاس& كـرد و گـفت كـه مـعـاون
رئ�س زنـدان عـادىسـت و وقـتـى نام مــرا در دفـتــر زندان د�ـده بهســراغم آمــده است تا از

علت بودنم در آنجا مطلع شود.
برا�ش توضــ�ح دادم كـه مـا �ك نامـه1 دست جــمـعى در اعـتـراض بهشـرا�ـط ناجـور زندان
شــمــاره1 �ك بهدادرسى ارتش نوشــتــها�م و ســرگــرد �حــ�ـائـى هم ده نفــر از مـا را بـهعنوان
عوامل تحر�ك زندان بها�ن محل فرسـتاده است. در ضمن برا�ش شرح دادم كه در آنجا
ه�چگــونه امكان هواخــورى و اسـتــفـاده از حـمــام و �ا امكانات بـند را ندار�م و در وضـعــ�ت
بدى از نـظر لبـــاس بهســـرمىبر�ـم. او قــول داد كـــه بىدرنـگ بهوضع مـــا رســ�ـــدگى كـند و

تغ��راتى در آن بهوجود ب�اورد.
با رفــتن ســروان حـبــ�ــبى، زندان�ــان عـادى كــه تا آن زمــان خــود بهخـود تـحت تاث�ــر من
قرارگرفته بودند، ب�شتر بهه�جان آمدند و با نوعى افتخار براى د�گران تعر�& مىكردند
كه در اتاق مـا زندانىاى هست كه معـاون زندان آمده و بهاو سـالم كرده است. براى آنها
كه در زندان، حتى �ك پاسبان قدرتى خدائى داشت، چنان رفتارى از سوى معاون زندان،

نشانه قدرت فوقالعاده1 ما محسوب مىشد.
از آن بهبعــد، من د�گر از دسـت آنها آسـا�ـش نداشـتم و هـر وقت مىخــواسـتم كــارى
انجــــام دهم �ـكى مـىدو�د جلـو كـــه آن كــــار را براى مـن انجــــام دهد. و مـن هرچه اصــــرار
مىكـردم و حــتى هرچه اعــتـراض مىكـردم كــه مـخــال& چنان رفـتــارهائى هسـتـم فـا�دهاى

نداشت و مواظبت مداوم آنها از من، بهعذابم آورده بود.
دو روز بعـد، سروان حـبـ�ـبى همه1 مـا ده نفـر را در بند پنج عـادى كـه بند نوسـاز و تم�ـزى
بود جـمع كـرد، �ـك اتاق بهمـا اخـتـصـاص داد و گــذاشت خـانوادهها بهمـالقـاتمــان ب�ـا�ند و
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براىمــان پول و مــ�ــوه و لبــاس ب�ــاورند و بهشكـل مــرتبى هم برنامــه1 هواخــورى در حــ�ــاط
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بزرگ عمومى را براىمان تنظ�م كرد.

از آن بهبعد وضع همه1 ما خوب شد. با پولى كـه از خانوادهها مىگرفت�م امكان خر�د از
فروشگاه را هم پ�دا كرد�م و مهمـتر از همه، اجازه1 خر�دن روزنامه بود. با بهدست آوردن
روزنامـه، بعـد از آن �كمـاه و خـردهاى بىخـبـرى، د�د�م كـه اوضـاع بسـ�ار تغـ�ـ�ـر كـرده و
صلـ�ب ســـرخ جـــهـــانى بهبـازد�د از زندانهـاى ســـ�ـــاسى ا�ران دست زده اسـت. ا�ن خـــبـــر
ام�ـدوار كننده بود. در واقع س�است جـد�د دولت آمر�كا در سطح ب�نالمللى تغ�ـ�راتى در
سـوى رعا�ت بـرخى از حقـوق اجـتمـاعى مـردم و گـشا�ش سـ�ـاسى را سبـب شده و در همـه1
كشـورها صحـبت آزادى زندان�ان سـ�اسى مـوضوع روز بود. مـا امكان ا�ن را داشتـ�م كه در
آن بند، فـارغ از حـضـور نگهــبـان، بهشكل جـمـعى بهگـفـتگو درباره1 مــسـائل بپـرداز�م. ز�را،
رئ�س زنـدان عـادى كــه �ك ســرگـرد بـود، نه تنهــا مـشـكلى براى مــا پد�د نمىآورد؛ بـلكه،
&�گــاهى همــراه حــبــ�ــبى، با مــا گپ مىزد و كـلى درد دل مىكــرد. ســروان حــبــ�ــبى تعــر
مىكرد كه �ك روز واقـعاً از دست سرهنگ زمانى كه حاضـر نبوده بگذارد �ك زندانى كه
مىخواستـه از زندان آزاد شود حتى پنج ر�ال پول با خودش ببرد كـه بتواند سوار اتوبوس
بشود و خود را بهخانهاش برساند عصبـانى شده و در دل كلى بهاو بد گفته است. مىگفت
كه سـرهنگ زمانى بهشكلى ب�ـمارگونه بـهزندان�ان س�ـاسى ك�نه مىورز�د. سـرگرد رئ�س
زندان هـم مىگـــفت؛ «آقـــا جــان بـعــضـىها اصـــالً كــرم دارنـد. بابا چكـارشــان دارى؟ هـرچه
مــقــررات مىگــو�د انجــام بده و بـقـ�ــهاش را ول كـن د�گر. آدم كــه نمىتوانـد بدون روغن
سـرخ كند. من �كى كـه اصـالً حـالش را نـدارم وقتـى دارم سـر بند عـرقم را مىخـورم، �كهـو
چر�كها ب�ــا�ند مـسلسل را ببندنـد بهتخـمم. حـوصله دارى؟ كـار خـودم را مـىكنم، خـ�ـالم
هم از همـــه چ�ــز راحت اسـت. حــاال ســر مــوقـع درجــهات را ندهند؛ مـگر آســمــان بـهزمــ�ن

مىآ�د؟»
در واقع فــشـار بـر زندان�ــان سـ�ــاسى بهقــدرى غــ�ـرانســانى و ز�اد بـود كـه هر فــردى در
درون رژ�م را كه اندكى از شرف و انسانـ�ت بو برده بود بهواكنش منفى مىكشاند. با ا�ن
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حــال، دســتگاه جــهنمى رژ�ـم مىخــواست، على رغم آن وضــعــ�ت نامــســاعــدِ ب�نالمـللى و
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اعتراضهاى داخلى، هر جا كه بتواند اوضاع را بههمان ش�وه1 گذشته بهپ�ش ببرد.

بهار بود و در هواى بهارى، شاخههاى نازك درخـتان پر از جوانههاى قهوهاى رنگ بود
كـه نُكهاى رسـ�دهشـان كـوركهاى سـبز داشـت و جوانههاى درشـتِ سرشـاخـهها شكاف
برداشـتـه و برگچـههاى نازكى مـثل پر سـبـز شـتهها ازشـان ب�ـرون زده بود. وقتِ اندكى كـه
براى هواخـــورى در حــ�ــاط بزرگ زندان داشــتـــ�م، بهــتــر�ـن فــرصــتى بود كــه مـىشــد پاى
باغــچــههاى مـــدورِ لبــه آجــركنگرهاى بـهتمــاشــاى نو شــدن جــهــان با�ـســتــ�م و در آفــتــاب

دلچسبى كه مىتاب�د زندان را از �اد ببر�م.

U� “« ŒdÝ V}K� b|œ“UÐ
مـا حــدود دو مـاه در آن زنـدان مـاند�م. �ك روز ســروان حـبــ�ـبى و ســرگـرد و ســرهنگ
�حـ�وى كـه رئ�س كل زندان عـادى بود بهاتاق مـا آمدند و گـفـتند كه روز بـعد صل�ب سـرخ
بهد�دار مـا خـواهد آمـد. سـرهنـگ �حـ�ـوى كـه مـرد مـوقـرى بود از مـا خـواهش مىكـرد كـه
بهصل�ـب سـرخىها چ�ــزى نگوئ�م كــه مـوجب دردســر شـود. او از سـاواك واهمــه داشت و
وانمود مـىكرد كه اگـر ما براى صل�بسـرخىها افشـاگرى كن�م، سـاواك ا�ن را از چشم او
خواهد د�د و وضـعش بد خواهد  بهاو گـفتـ�م كه مسلمـاً حرف بىربطى بهصل�ـبسرخىها
نخـواه�ـم زد؛ ولى، از او خـواهش كـرد�م كــه با مـهـربانـى خـودش مـا را در مـحــذور اخـالقى

قرار ندهد و مجبورمان نكند كه حق�قت را كتمان كن�م.
سـرهنگ كه ناامـ�ـد شد، مـسئـله را بهخود مـا واگـذار كرد و رفت، و روز بعـد در د�دار با
نمـا�نـدگـان صل�ب سـرخ تار�ـخـچـه1 مـفـصلى از شـكنجـهها و كـشــتـارها و رفـتـار غـ�ــرانسـانى
ساواك و پل�س را در م�ان گذاشتـ�م. آنها بهما اطالع دادند كه ب�ش از دو ماه است كه از
ا�ن زندان بهآن زندان مىروند و از زندان�ان مـختل&، وضعـ�ت و نحوه1 رعا�ت حقـوق بشر
را مـــورد پرسش قـــرار مىدهنـد. در ضــمـن گــفـــتند كـــه پلـ�س زندان و ســـاواك، زندان�ـــان
بسـ�ارى را از د�د آنها مـخـفى كرده و بـا انتقـال مـداوم آنها از �ك زندان بهزندان د�گر،
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مــانع از د�ـدارشــان شــده است. ولى زندانـ�ــان د�گر، ا�ن نـقل و انتــقــاالت را بـهآنها اطالع
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داده و سـبب شـدهاند كـه آنها با مـراجـعـه بهمـسـئـول�ن زندانهـا و پرسش در مـورد چن�ن
زندان�ـانى، عـاقـبت آنها را ب�ـابـند و مـالقـاتشـان كنند. مـا ن�ـز جـزو آن دسـتـه از زندان�ـانى
بود�م كــه مـامـوران صـل�ب سـرخ مــدتى بهدنبـالمــان گـشــتـه بودند و در آن روز در حــ�ـاط
زندان عـادى با مـا مـالقـات مـىكـردند. در ا�ن صـحـبتها، شـهـاب لبـ�ـب كـه خـ�لى خـوب به
آلمـانى سخن مىگـفت مـترجم گـروه ده نفرى مـا بود. مـا همه مطالـبمان را مىگـفتـ�م و او

آنها را ترجمه مىكرد.
بعـد از ا�ـن گـفـتگو، مــرا بهز�ر هشت صـدا زدنـد و در آنجـا د�دم كـه رسـولـى، بازجـوى
سـاواك در دفـتـر زندان نشـسـتـه اسـت و مىخـواهد با من در باره1 گـفـتگوهـاىمـان با صل�ب
سرخىها صحـبت كند. او در ابتدا شرحى در مورد مـوقع�ت حساس كـنونى داد و گفت كه
رژ�م ز�ر فـشــار قـرار گـرفـتـه، و ظاهـراً خـواست مـرا مطمـئـن كند كـه سـاواك در مـوقــعـ�ـتى
ن�ست كـه بتواند بهما بهخـاطر افشاگـرىهاىمان در برابر صل�ب سرخىها آسـ�ب برساند.
بعـد از من خواست كـه همه چ�ـز را بگو�م. ضـمن ا�نكه من هم مىدانسـتم كه سـاواك در
موقع�ت هجـوم ن�ست؛ ولى از گفتن همهچ�ز بهاو خوداررى كـردم و فقط آن مسائلى را از
صحـبتهاىمان بـازگو كردم كـه حدس مىزدم مـوردى همگانى باشـد. او در مورد متـرجم
هم سـئوال كـرد و گفت كـه آ�ا شهـاب لب�ب تـوانستـه است خوب صـحبتهاى مـا را ترجمـه
كند و چ�ـزى از آن را تغـ��ـر نداده است؟ و بعـد سئـوالش را تكمـ�ل كـرد و گفت؛ «اصـالً تو
خودت انگل�ـسى بلد هستى؟» گفتم «تا حـدودى، ولى،  شهاب بهدرستى صـحبتهاى ما را
به آلمـانى ترجـمـه و از خـودش چ�زى اضـافـه نكرده است.». بعـد از من هم شـهـاب لبـ�ب را

خواست و از او هم درهم�ن موارد پرس�د.
ارز�ابى مــا ا�ن بود كــه بهزودى تغــ�ـ�ــراتى در سطح زنـدانها پد�د خــواهد آمـد و مــا از
امكانات ب�ـشترى برخـوردار خواه�م شـد. اما اوضاع مـا بدتر شد و با تبـع�د مـا بهزندانهاى
شهـرهاى مختل& و بهو�ژه با فرسـتادن من بهزندان عادى آبادان، دوره1 د�گرى از فـشار و

درگ�رى با مسئول�ن زندان جد�د آبادان برا�م آغاز شد.
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Ê«œUÐ¬ Ê«“uÝ Ê«b½“
زمانى كه ما را از زندان قصر تهران تبعـ�د كردند هوا كامالً گرم شده بود. اواسط خرداد
مــاه بـود كــه من و شــهـــاب لبــ�ب را بـاهم ســوار �ك اتـوبوس كــردند و بهســـوى آبادان راه
افتـاد�م. با هر كدام از ما سه ژانـدارم همراه بود؛ دوتا مسلح بهاسلحـه1 ژ٣ و �كى هم مسلح
بهاسلحه1 كلت. و دست هر �ك از ما را بهدست �ك ژاندارم مـسلح به ژ٣ دستبند زدند. ما
بهگـاراژ ا�رانپ�ـمــا رفـتـ�م و همـراه بقـ�ـه1 مـسـافـران سـوار شـد�ـدم و راه افـتـاد�م. مـسـافـران
اتوبوس از د�دن كـسـانـى كـه لبـاس خـاكـسـتـرى �كدست بهتن داشـتـند و توسط مـامـوران
�افـتند كـهمـسلح ژاندارمـرى همـراهى مىشـدند كمى تعـجب مىكـردند و بهسـرعت درمى
مـوضــوع بر سـر انتــقـال زندانىهـا ست. ولى پ�ـدا بـود كـه كـسى مــتـوجــه نشـده است كــه مـا
زندان�ان سـ�اسى هسـت�م و در تمـام طول راه ما ه�چنگاه حـما�تگرى را از سـوى مسـافران
اتوبوس متوجه خود ند�د�م. حتى موقعى كه ب�ن راه براى نهار پ�اده شد�م ن�ز كسى بهما
توجه نكرد. مـا كه بعد از ظهـر راه افتاده بود�م، سـاعت ده صبح روز بعد بهاهواز رسـ�د�م.
شـــهـــاب را در اهواز از من جـــدا كـــردنـد، و اتوبوس بـهراهش ادامـــه داد و مـــا حـــدود ظهـــر

بهزندان آبادان رس�د�دم.
با قدم گذاشتن بهفضاى بسته1 نگهـبانى ز�ر هشت زندان آبادان، تازه متوجه1 گرماى هوا
شدم. تمـام درهاى آهنى و د�وارهاى س�ـمانى زندان داغ بود. البـته من هم�ـشه گـرماى هوا
را ب�ـشـتــر از سـرمـا دوست دارم، ولى هواى آن زندان هـنوز بهظهـر نرسـ�ــده بهراسـتى داغ

بود.
رئـ�س زنـدان �ك ســـــرهـنگ درشـت ه�ـكل خِـنگ بـود كـــــه از ابتـــــدا و تـا لحـظه1 پـا�انـى
فــرســـتــادن مـن بهداخل زندان بـر همــه چ�ـــز نظارت مـىكــرد. او كــه حـــضــورش در انـجــام
كـارهاى مــربوط بهتحـو�ـل گـرفـتن زندانـى ب�ـهـوده بهنـظر مىرسـ�ـد، بـا سـمـاجـتـى كـه براى
بودنش در آنجــا از خــود ابراز مـىكـرد، نـشـان مـىداد كــه در مـســائل مــربـوط بهزندان�ــان
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ســ�ــاسى آدم نپـــخــتــهاى ست و از حــضــور من در زندان عــادىاش هـول شــده است و من،
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مسلماً بعداً در هر موردى با او مكافات خواهم داشت.

بعــد از آنكــه انگـشتنگارى و مــراسـم تراشــ�ــدن مــوى ســر بهپا�ان رســـ�ــد، ســرهنگ
ســــ�ـنهاش را صــــاف كــــرد تـا ســــخنـرانىاش را آغـــــاز كند و مـــــقــــررات زندان را بـراى من
بازشـــمــارد. من با بـىحــوصلهگـى ا�ســتـــاده بودم و دلم مىخـــواست هرچه زو بـهدرون بند
بروم. ولى او فكر مىكرد ذكر آن نكات مىتواند مرا بهرعـا�ت مقرراتى كه از همان لحظه1
اول رعـا�ت برخى از آنها را غـ�ـرمـمكـن د�دم وادارد. از جـمله مـقـرراتى كـه در آن زندان
وجـود داشت اجـبار بهحـضـور زندان�ـان در صبـحگاه و شـامگـاه بود. و من چون نمىدانسـتم
چنـ�ن پـد�دهاى در زنـدان چه مـــــعـنىاى مـىهد در آن دم سـكوت كـــــردم تـا بعـــــد دربـاره1

موضوع فكرى بكنم.
سرهنگ عاقبت بعد از كلى سفارش و امر و نهى گفت:

«در ضمن، شما را بهبهتر�ن اتاق زندان مىفرستم.»
و بهنگهـبان دسـتورداد كـه مرا بـهدرون زندان ببرد. درِ آهنى و داغى باز شـد و من وارد
ح�ـاطى شـدم كه بزرگ و لخت و بىدرخت بود و از شـدت داغى آفتـاب بهنظر مىآمـد كه
در حــال ســـوخــتن است. هـوا بهقــدرى داغ بود كـــه من ز�ر دمـــپــائى الســـتــ�كىام گـــرمــاى

موزائ�كهاى ك& ح�اط را حس مىكردم.
در نگاه اول د�دم كه چند زندانى در قـسمتهاى سا�هدار حـ�اط ا�ستـادهاند و ورود مرا
نظاره مـىكنند. نگاههـا همــه كنجكاو بـود. دو رد�& اتاق در ســمت غــربى و جنوبى حــ�ــاط
قرار داشت. و سمت د�گر، �ك دستشوئى دراز با شـ�رهاى برنجى در هواى آزاد ساخته
بودند. بههمـراه نگهـبان بهسـوى اتاقهاى غـربى رفتم و وارد راهـرو خنكى شدم كـه در دو
طرف خود اتاق داشت. نـگهبان، اتاقى را نشـان داد و گفت كه آنجـا اتاق من است و رفت.
وارد شـدم و كـ�ـسه1 كـوچك و دمپائىهـاى الستـ�كىام را كنـار در گذاشـتم و سـالم كـردم و
نشـسـتم. اتاق كـوچـكى بود كـه دو طرفش را تخت دوطبـقــه زده بودند و در مـجـمـوع شش
نفـر در آن زنـدگى مىكـردند. چنـد مـرد جـوان و مــسن روى تختهاى طبــقـه1 اول نشـســتـه
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بودند كـه فقط با حـركت سـر جواب سـالم مرا دادند. �كى از آنهـا كه جـوان بلندباالئى بود



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð±∏‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
كه موى از ته تراش�ده داشت سرش پائ�ن بود و بهمن نگاه نمىكرد.

�كى از آنها كه پ�رتر از بق�ه بود با لهجه1 عربى- آبادانى گفت:
«من ناخدا عق�ل هستم. خوش آمد�د. بفرمائ�د روى تخت بنش�ن�د.»

تشكر كردم و گفتم:
«هم�نجا خوب است.»

ناخدا خند�د و برق دندان طال توى دهانش پ�دا شد. گفت:
«مال آبادان نبا�د باش�د.»

گفتم:
«از تهران مىآ�م. مرا بها�نجا تبع�د كردهاند.»

پرس�د:
«دادگاه رفتها�د؟»

«بله رفتهام. حبس ابد دارم.»
جوان مو تراش�ده با شن�ـدن ا�ن حرف نگاه كوتاهى بهمن كرد و دوباره سرش را پائ�ن

انداخت. باز �كى د�گر از زندان�انى كه در آنجا بود در جهره1 من دق�ق شد و گفت:
«اِ... من شما را مىشناسم. شما زندانى س�اسى هست�د.»

ا�نبار ن�ـز جـوان مـوتراشـ�ـده نگاهى بهمن كـرد و باز سـرش را پائـ�ن انداخت. آن �كى
بهصحبتش ادامه داد و گفت:

«شما با گلسرخى نبود�د؟»
نام گلسـرخى مثل اسـم رمز بود؛ تا مطرح مىشـد فـضا تغـ��ـر مىكـرد و آنها، كه گـوئى
�افتند.�اد مىآوردند نسـبت بهمن رفتارى د�ـگر مىخاطرهاى خـوش را با آه و افسوس به
جــوان مـو تراشــ�ــده هم با شن�ــدن نام گلـسـرخى و در�ـافت ارتبــاط من با او، ناگــهـان از جــا
برخـــاسـت و با حـــالى پر�ـشـــان از اتاق ب�ـــرون رفـت. بعـــد از رفـــتن او از اتاق، بـراى مـــدتى

سكوت شد. گوئى همه از موضوعى پنهان رنج مىبردند.

¥μ∞

پرس�دم:
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«ا�ن دوست ما چرا ب�رون رفت؟ مثل ا�نكه از چ�زى ناراحت شد، نه؟»

ناخدا عق�ل گفت:
«وَلله چه بگو�م. قـبل از آمـدن شـمـا، جـاى او در ا�ن اتاق بود. مـثل ا�نكـه ناراحت است

كه جا�ش عوض شده.»
من از شن�ـدن ا�ن حرف مـبهوت بـر جاماندم. بـعد برخاسـتم و از اتاق ب�ـرون آمدم و آن
جوان را كـه گوشه1 راهرو ا�سـتاده و داشت گر�ه مىكـرد پ�دا كردم. چند لحظه ا�سـتادم تا
حـالتش عادى شـود و  بهسـو�ش رفـتم. تا مرا د�د، آرام شـد، و خـواست روى پاها�م ب�ـفتـد

كه نگذاشتم. بازوها�ش را گرفتم و بلندش كردم. با صدائى بغضآلود گفت:
«من واقعاً آدم كث�فى هستم كه در مورد كسى مثل شما آن فكرهاى ناجور را كردم.»

گفتم:
«موضوع چ�ست؟»

گفت:
«ا�ن اتاق بهـتر�ن اتاق زنـدان است و من قبل از آمـدن شمـا در آن بودم. ولى گـفتند كـه
�ك اتاق د�گر بروى. تنهـا فكرى كـه كـردم�ك زندانى د�گر بها�ـنجا مىآ�ـد و تو با�د به
ا�ن بـود كـــه شـــمـــا پارتىبـازى كـــردهاى و �ا پول دادهاى كـــه جـــاى من بـها�ن اتاق بـ�ـــائى.
بههمـ�ن دلـ�ل مىخـواسـتم وقـتى آمـدى، شــمـا را با چاقـو بزنم و كـارى كنـم كـه د�گر جـاى
كـسـى را در زندان نگ�ـرى. ولـى وقـتى فــهـمـ�ــدم كـه شــمـا زندانـى سـ�ـاسـى و رفـ�ق خــسـرو
گلســرخى هسـتـى، واقـعـاً از ا�نكــه درباره1 شـمــا ا�ن فكرها را كــردهام خـجــالت كـشــ�ـدم و

ناراحتم. ام�دوارم كه شما مرا ببخشى.»
نگاهش كـردم و د�دم او واقـعاً مـثل �ك بچـه است و بچـهگانه فـكر مىكند. او، همچنان
سـرش را پائ�ـن انداخـتـه بود و خــجـالت مىكـشــ�ـد و بهروى من نگاه نمـىكـرد. بازو�ش را

گرفتم و گفتم:
«ا�ن حـرفها كـه مىزنى خـ�لى بچـهگـانه است. خـجـالت چ�ـست؟ خوب خـواسـتـهاى از
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حقت دفاع كنى.»
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گفت:

«آخر شما...»
�ك اتاق د�گر مىروم. براى«آخر شما ندارد. برو وسـائلت را بردار ب�ار بهاتاقت. من به

من كه فرق ندارد.»
تقر�باً بهحالت پر�شان بهسوى من برگشت و گفت:

«چى؟ شـمـا هنوز فـكر مىكنى كـه من مىخـواهم بهآن اتـاق برگـردم؟ من از ا�نكـه آن
فكرها را كـردهام ناراحتم و شـمـا بهمن مىگوئى بهآن اتـاق برگردم؟ اگـر الزم باشد كـارى
مىكنم كه تمـام آنهاى د�گر هم از آن اتاق ب�رون ب�ا�ند كـه شما بتـوانى در آنجا راحت

باشى.»
گفتم:

«خـ�لى خوب، خـ�لى خوب، هر طور كـه راحتـى رفتـار كن. ولى بدان كه از ا�ن بهبعـد تو
�ك رف�ق خوب منى.»

از شن�ـدن ا�ن حـرف چنان خـوشـحـال شد كـه دست مـرا گـرفت و بوسـ�ـد. او را بهزور از
خودم دور كردم و گفتم:

«د�گر هم از ا�ن كارها نكن. ا�ن كارها ما ارباب و رع�تها ست.»
خجالت زده جلوى من ا�ستاد و باز بهزم�ن نگاه كرد.

گفت:
«هركـارى كه شـما بـگوئى مىكنم. شمـا فـقط دهن باز كن. نامـردم اگر بگوئى خـودت را

بكش نكشم.»
خندهام گرفته بود.

گفتم:
«حاال برو بهكارت برس. من هم بروم �ك استراحـتى بكنم. بعد مىآ�م در ح�اط قدمى

بزن�م. راستى، اسمت چى بود؟»

¥μ≤

با شتاب جواب داد:



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð±∏‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
«اسم من، رضا ست.»

پرس�دم:
«كُردى؟»

«نه، مال چهارمحال بخت�ارى هستم.»
وقــتى رفت از پـشت نگاهش كــردم. قــدش دو مــتــر مىشــد و بَر و بـازودار و �قــور بود.
برگـشـتم بهاتاقم و بدون آنكـه درباره1 رضا حـرفى بزنم، درباره1 زندان و روابـط موجـود در

آن با هم اتاقىها�م بهگفتگو نشستم.
¿ ¿ ¿

¥μ≥
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بخش ١٩
Ê«œUÐ¬ Ê«b½“ j|«dý tÐ ÷«d²Ž«

زندان آبـادان زندان كــــوچكـى بود كــــه تنهــــا زندانـ�ـــانـى را در آن نگـه مىداشــــتند كــــه
مـحـكومـ�تشــان ز�ر سـه ســال بود. شـهــربانى آبادان، زندان�ــان باالى سـه ســال را بهزندان
اهواز مىفـرسـتـاد، و تنها مـوارد اسـتـثناء، من و ناخـدا عـقـ�ل، و �ك پاسـبان سـابق شـهـربانى

بهنام قاسم جوادى بود�م كه مرتكب قتل شده بود و پنج سال محكوم�ت زندان داشت.
پائ�ن بودن مـدت مـحكوم�ت زنـدان�انِ آنجـا سـبب شده بود كـه رئ�س زندان هركـارى
كـه دلش مىخــواست مىكـرد و شـرا�ـط عـجـ�ب و غـر�ـبى در آنجـا برقـرار كــرده بود. امـا
براى اول�ن بار مىد�دم كـه در آن زندان عـادى، از مـواد مخـدر خـبرى ن�ـست. و ا�ن امـرى
بىسابقه بود. ز�را تا آن لحظه، نه د�ده و نه شن�ده بودم كـه در زندانهاى عادى شهربانى
جـائى پ�ـدا شــود كـه در آن از مـواد مـخـدر خـبـرى نبـاشـد. زنـدان آبادان در مـجـمـوع داراى
چهارصد زنـدانى و دو بند عمود بر هم بود كه از داخل بههم راه نداشـتند. بندى كه من در
آن بودم در ســمت غـرب قـرار داشـت و داراى �ك راهرو با اتاقهاى كــوچك در دو طرف
بود. در انتــهــاى راهرو ن�ــز �ك نمــازخــانه بود كــه ه�چوقت از آن اســتــفــاده نمىشــد. اتاق

نگهبانىِ داخل زندان، و اتاق سلمانى ن�ز در هم�ن بند بود.
آن بند د�گر عبـارت بود از دو سالن بس�ـار بزرگ كه در هر�ك ب�ش از هشـتاد زندانى
در تختهـاى فلزى ســه طبــقــه جــاگــرفـتــه بـودند و �ك راهرو كــوچك ن�ــز ب�ـن آنها بود.
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روبروى ا�ـن بند هم آشـــپـــزخـــانه و �ك فـــروشـگاه كـــوچك قـــرار داشت كـــه درهاىشـــان
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بهح�اط باز مىشد.

بعــد از نهــار بهدستشــوئى رفــتم و بـا ص& درازى در آنجــا روبرو شــدم. توالتها كــه
تعـدادشــان چهـارتا بود و ظاهراً كــفـاف آن همـه جــمـعـ�ت را نمىداد، هـمگى داراى درهاى
كـوتـاهى بودند كــه حـدود ب�ــست سـانـتـ�ـمــتـر از سـطح زمـ�ن فــاصله داشت و از بـاال آنقـدر
كوتاه بود كه حـتى در حالت نشسته هم، سر و گـردن آدم از ب�رون پ�دا بود. درهاى فلزى
و د�وارهاى ت�رهِ س�مانى و فضاى دستشوئى و حمام ه�چ منفذى بهب�رون نداشت، و هواى
مانده، مح�طى بو�ناك و خفه از آن مىساخت كه در آن گرماى تابستان آبادان پر از بخار

بود.
هم�نكه بهدرون مـحوطه1 دستشـوئى وارد شدم و در ص& ا�ستادم، تمـام زندان�ان كه از
آمــدن من بـهزندان مطلع شـــده بودند، با من ســـالم و عل�ك و حــال و احــوال كـــردند و مــرا
خــارج از نوبت و بهزور بهدستشــوئى فــرسـتــادند. و من، هـمـ�نكــه نشــسـتم در�ـافـتم كــه
نشـسـتن در آنجـا برا�م غـ�ـرمـمكن است. ز�را تـمام نـگاهها بهمن كـه تا گـردن از باالى در
كــوتاه توالـت د�ده مىشــدم دوخــتــه شــده بود و هر كس هـم كـه از در وارد مـىشــد با من
سالم و عل�ك مىكرد، و من در حـالىكه من بهفكر موضوع خـالص كردن خودم بودم با�د
در همــان وضع دوال و راسـت مىشــدم و جــواب احــســاسـات شــخـص تازه وارد را مىدادم.
بها�نتر�ب در�افـتم كـه بهمكافـات عظ�ـمى دچار شـدهام و آن وضعـ�ت پدرم را درخـواهد
آورد و مرا دچار �بـوست خواهد كـرد. افزون بر ا�ن، بهجـاى آفتـابه، �ك ش�لنگ السـت�كى
بهش�ـر آب وصل و سر د�گرش روى كثـافتهاى زم�ن افتـاده بود. طبعاً نمىشـد خود را با

چن�ن لوله1 آلودهاى بدون ابتال بهب�مارىها شست و شو داد.
بدون آنكـه كـارى كـرده باشم، وبدون آنكـه دست بهشـ�لنگ و آب بزنم، برخـاسـتم و
قــبل از ا�نكــه بـا برخــاســتن تمــام جــانم پ�ــدا شــود، دوال دوال، شـلوارم را باال كــشــ�ــدم و از
دستشوئى ب�ـرون آمدم. بههواى آزاد ح�اط كه رسـ�دم، تازه فهمـ�دم كه در آن هواى دم
كــرده و خـــفــه چقـــدر عــرق كــردهام. بـهطرف رد�& شـــ�ــر آب كــه پـاى آن �ك چاله1 بـلند
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د�وارهدار قــرارداشت رفـتـم كـه دستهـا�م را بشـو�ـم. ولى در آن هواى گــرم بعـداز ظهــر
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فقط آب داغ بار�كى مانند نخ از ش�رها بـ�رون مىآمد كه با�د ك& دست را مدتى ز�ر آن

نگهمىداشتم تا پر شود.
عــصـر هم با مــسـئـله1 «شـامگاه»ى كــه ســرهنگ از آن حـرف زده بـود آشنا شـدم. قــبل از
شــام، حـدود ســاعت شش بعــد از ظهـر كــه آفــتـاب پر�ـد، همـه1 زندانـ�ـان را در حــ�ـاط جــمع
كـردند، و بعـد ســرود نواخـتـه شـد و بههمـراه آن پـرچمى باال رفت و زندان�ـان، بـهتبـعـ�ت از
�ك دعــاخــوان، بهخـوانـدن دعـاى شـكرگـزارى بـهدرگـاه خــدا و در حــفـاظـت از جـان شــاه و

خاندان پهلوى پرداختند.
من در گوشـهاى از ح�اط ا�ستـادم و در ا�ن عمل�ات مـح�رالعقـول شركت نكردم. رئ�س
زندان هم كــه مـسلـمـاً توسط جــاسـوســانش مــواظب هر حـركـت و رفـتــار من در زندان بود،
نسـبت بهشـركت نكردن من در مـراسم واكنش نشـان نداد؛ ولى براى من، هـمان ا�سـتـادن

در ح�اط و اجبار بهشاهد چن�ن مراسمى بودن ن�ز سنگ�ن و غ�رقابل تحمل بود.
بعـد از مراسم شـامگاه هم سـرشمـارى بهعـمل آمـد و �ك ساعـتى بهمـا فرصت دادند كـه
شاممان را در بند بخور�م و بعد دوباره بهح�اط بـرگرد�م در ح�اط بخواب�م. ز�را خواب�دن
در آن هواىگــرم در آن اتاق ها امـكان نداشت و واقــعــاً آدم را دچار تنگـى نفس مىكــرد.
در واقع از سـاعت هفت شب بهبعد مـا با�د اجـباراً از بند ب�ـرون مىآمد�م و تمـام چهارصـد
نفر در �ك ح�ـاط كوچك در كنار هم قرار مىگرفـت�م. وقتى همه1 زندان�ـان در ح�اط بودند
د�گر جــائى براى قــدم زدن باقى نمىمــاند و مـا مــجـبــور بود�م كـه كـنار هم در حـ�ــاط و بر
روى مــوزائ�كهـائى كــه هنوز داغ بـود بنشــ�ن�ـم. شب هم كــه همــه رخــتــخــوابهـا را پهن
كــردند، فـقـط راه بار�كى براى قــدم زدن نگهــبــان باقى مــاند و تمــام سطح حــ�ـاط �كســره

پوش�ده از رختخواب شد.
صـبح ساعت شش هم بـ�دارى بود و بعـد، «صبـحگاه»ى مـانند همـان «شامگـاه» اجرا شـد
كــه بـاز من در آن شــركت نـكردم و بعــد، بـهمــدت �ك ســاعـت اجــازه دادند كـــه دراتاقها
بمـان�ـم و بعـد، باز مـا را بهحـ�ــاط فـرسـتـادند و درها را بســتند و مـا بود�م و سطح مــوزائ�كى

¥μ∂
ح�اط و آفتابى كه ذره ذره از د�وارها پائ�ن مىخز�د كه تا ظهر همهجا را فراگ�رد.
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در �ك ارز�ابى ســر�ع از شـرا�ط زندان، د�دم كــه مـحـ�ط و فــضـا و مـقـررات صــبحگـاه و
شــامگاه و مـانـدنهاى اجـبــارى در حــ�ـاط و در جــمـعــ�ـتـى كـه مــدام با هم حــرف مىزدند و
شـوخى مىكردند و كَل و كـشـتى مىگرفـتند، و تحمـل آن دستشوئى دَمكـرده و كثـ�& و
خـفـقـان آور، و نداشـتن روزنامـه از جـمله مـسـائلـى ست كـه آن زندان را براى من غـ�ـرقـابل
تحمل مىسـازد. با ممنوع بودن حضـور روزانه در اتاق، هرگز تمركـز الزم براى مطالعه و �ا
انجـام برنامـه1 د�گـرى را در شلوغى حـ�ـاط كـه با�د تقـر�بــاً تمـام روز را در آن بسـرمىبردم
�افتم. با�د چارهاى مىاند�ش�دم تا آن وضع را تغـ��ر بدهم. اما چگونه؟ آنجا زندانىنمى
بود كه سـالها بها�ن مقـررات عادت داشت و ب�ش از چهـارصد زندانى در آن بود كـه همه

بدون ابراز كلمهاى در مخالفت ا�ن مقررات و شرا�ط را تحمل مىكردند و دم نمىزدند.
براى لحضـاتى اند�ش�ـدم كه با عـدهاى از زندان�ان حـرف بزنم و �ك اعتـراض و شورش
همگانى را در مـقـابل ا�ن مـقررات سـازمـان بدهم. ولى از ا�نكـار ترس�ـدم. ز�را از �ك سـو
بهكـسى چندان اعتـمادى نداشـتم و برآوردى از م�ـزان مقـاومت و قدرت اعـتراضى كسـانى
هم كــه احـتـمــاالً مىتوانســتند با من همــراه شـونـد نداشـتم. افــزون برا�ن، حـتـى در صـورت
پ�روزى، ساواك و شهربانى چون مىدانستند كه تمام ا�ن ماجرا ز�ر سر من است بهنوعى

انتقام خود را از من مىگرفتند و ممكن بود بالئى بهسرم ب�اورند.
بنابرا�ن تنها راه، مقـاومت فردى در مقابل مجموعـه و كل ا�ن ماجرا بود و هرچه زودتر،
و قبل از ا�نكـه مقرراتِ مـوجود از سوى من امرى پـذ�رفته تلقى شـود، مىبا�ست ا�ن كار

را انجام مىدادم.
از ا�ن رو، تصـمـ�م گـرفـتم دست بهاقـدام بزنم. امـا تغ�ـ�ـر در شـرا�ط �ك زندان از سـوى
�ك زندانى امـر بـسـ�ـار دشـوارى بهنظر مىرسـ�ــد كـه ن�ـاز بهپ�شبردن �ـك نقـشـه داشت.
بهتر بود كه خواستها�م را مورد بهمورد و كـامالً جدا از هم و تا آنجا كه مىشد بهتعداد
ز�اد بـر روى كـــاغـــذ مىنـوشـــتم و تمــــام آنها را بهاطـالع مـــســـئـــولـ�ن زندان مىرســــاندم.
ا�نطورى آنها را در مـقـابل مـجـمـوعـهاى از مـسـائـل قـرار مىدادم كـه حـتى اگـر بخـشى از

¥μ∑
آنها را مىپذ�رفـتـند ن�ـز براى من پ�ـروزى بهشـمـار مىآمـد و ســبب مىشـد كـه راحتتر
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بتـوانم در آنجــا زندان بكشم. در ضـمـن براى جلوگـ�ـرى از شـكست، الزم بود آنها را در
مــقــابل �ك كــار انـجــام شــده هم بگذارم. ز�را تـغــ�ــ�ــر دادن مــقــررات زندان از ســوى �ك
زندانىِ تـنهــا، نـ�ــاز بهاِعـــمــال فـــشــار داشت. از ا�ـن رو، تصــمـــ�م گــرفـــتم مـــدت پانزده روز
بهاعــتـصــاب غـذاى مـخــفى دست بزنم و بـعـد با اعــالم ا�نكـه در ا�ن مــدت غـذا نـخـوردهام
آنها را در وضـــعى قـــرار بدهم كـــه نتـــوانند بـا زدن من، اعــتـــصـــابم را بشكـنند و مـــجــبـــور

بهپذ�رش خواستها�م شوند.
امـا دست زدن بـهاعـتـصــاب غـذاى مـخـفـى در آنجـا كـار بســ�ـار دشـوارى بود. ز�ـرا همـه1
زندان، بههركـارى كـه مـن مىكـردم بهدقت خـ�ـره مىشـد تا حــركـات مـرا از نزد�ك د�ده
باشــد. وقــتى راه مىرفــتم، همــه از ســر راهم كنار مـىرفـتـند كــه در آن مـحــ�ط تنـگ بهمن
نخــورند. وقـتى بهمــسـتــراح مىرفـتـم نمىگـذاشــتند در ص& با�ســتم و بهزور مــرا خـارج از
نوبت بهتوالـت مىفـرسـتـادند. وقـتى غـذا مـىگـرفـتم بهـتـر�ن نوع غــذا را بهمن مىدادند. و
وقــتى كـاســهام را جلو�ـم مىگـذاشــتم همــه منتظـر بودند ببــ�نند من چـگونه قــاشق بهدهان
مىگــذارم و غـذا�م را مىجــوم. حـتى وقــتى در حـ�ــاط مىخـوابـ�ـدم ن�ــز همـه دقت داشــتند
بب�نند من چگونه مىخوابم. خُرخُر مىكنم �انه، چمـبله مىشوم و �ا صاف مىخوابم. مالفه
دارم و �ا نه. لـگد مىاندازم �ـا نه. در وضــعـــ�ــتـى بودم كــه هر حـــركــتـم با نگاههـاى فــراوان
تعقـ�ب مىشد و من با�د در ز�ر آن همـه نگاه و مراغبت و مـهرورزىِ مزاحم، مـخف�ـانه غذا
نمىخــوردم. بدتر از همـه، مــسـئله1 مــراقـبت دائم رضــا از من بود كـه مـثـل پروانه دور و برم
مىگــشت. هرجـا مىرفــتم و هركــار كـه مىخــواسـتم بكنـم او پ�شدسـتى مـىكـرد و آن را

بهجاى من انجام مىداد.
چاره را در ا�ن د�دم كه او را كنار بكشم و بگو�م:

«ببـ�ن، من در ا�ن زندان ب�ش از همـه بهتو اعتـمـاد دارم. و بههم�ـن خاطر هم هست كـه
ا�ن حرف را فـقط بهتو مىزنم. دلم هم نمىخواهد آن را بهكسـى بگوئى. ز�را نمىخواهم

كسى در ا�ن زندان از دست من ناراحت شود.»
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رضا با چشمان گشاده و با اشتـ�اق منتظر بود كه من چه رازى را مىخواهم براى او افشا
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كنم. گفتم:

«ببــ�ـن، من خــ�لـى مــعــذبم كـــه همــه ا�نطـور بهمن توجــه دارنـد. من نه راحت بـهتوالت
مىروم و نـه مىتوانم خـــودم را در دستشـــوئى راحت كـنم، و نه راحت غـــذا بخـــورم. و نه
حتى بخوابم. هر كارى كه مىكنم همـه مواظب من هستند و ا�ن، مرا اذ�ت مىكند. با�د با
بچـــهها از طرف خـــودت حــرف بزنى و بـگوئى كــه ا�ـنقــدر بهمـن توجــه نداشـــتــه بـاشند و

بگوئى كه مرا راحت بگذارند.»
رضــا ســـرش را در تائ�ـــد حــرفهـاى من چنان تـكان مىداد كـــه تمــام بـدنش در اثر آن

تكان مىخورد.
گفتم:

«البته مواظب باش كه فكر نكنند من مىخواهم بهكسى فخر بفروشم.»
با حرارت گفت:

«نه نه، مواظبم. من درستش مىكنم.»
از چـند لـحـظه بـعـــــــد د�ـدم كـــــــه دارد با ا�ـن و آن صـــــــحـــــــبـت مـىكنـد و آنهـا هم هـى
برمىگردند و بهمن نگاه مىكنند. البته مسـئله بها�ن سادگىها نبود كه آنها با دوتا كلمه
حرف كه از رضا مىشن�دند دست از سر من بـردارند. ولى بعد از چند روز، د�دم كه كمتر
بهمن تـعـارف مىكـنند و رفــتـارشــان عــادىتر شـده ود�ـگر در توالت آن طور بهمـن خـ�ــره

نمىشوند و تا حدودى از ز�ر مراقبت شبانه روزى آنها درآمدهام.
امـا خـود رضـا دست از سـرم برنمىداشـت و همـهجـا تعـقـ�ـبم مىكـرد. او خـود را آنقـدر
خودى مىدانست كه شامل حال مقرراتى كه وضع كرده بودم نداند. به هم�ن خاطر نگران
بودم كـــه اگـــر در مـــورد رفـــتـــار خــودش هـم به او تذكـــر بدهـم از من ناراحـت بشـــود. ولى
چارهاى نبــود. ز�را مىترســ�ـدم اگـر بـه مـوضـوع اعــتـصــاب غـذاى من پىببــرد بخـواهـد كـه
خــودش هـم با من اعــتـــصــاب غــذا كـند و �ا آنقــدر مـــواظبــتـش را از من شــدت بدهـد كــه
د�گران به وضع غ�رعـادى من پى ببرند. او در رفتار مـعمولى چنان مىكوشـ�د از من تقل�د

¥μπ
كند كه غالباً از حركات او خندهام مىگرفـت. مىكوش�د مثل من راه برود، و همانطور كه
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من عـادت داشتم، دستهـا�ش را از پشت به هم قـفل كند و سرش را به نـشانه1 فكركـردن
پائ�ن ب�ندازد، و مثل من به اخـبار راد�و كه تا آنوقت به آن توجـهى نداشت با دقت كوش
كنـد، و حــتـى مــثـل من با ا�ن و آن ســـالم و احـــوالپرسى كـند و حـــرف بزند. او خـــودش را
آنقدر نزد�ـك به من مىد�د كه ظهـرها نهارش را برمىداشت و به اتاق من مـىآمد تا در
كنار من بنشـ�ند و با من غـذا بخورد. و درست همـ�ن مـوضوع دقـ�قـاً همـان مكافاتى بود كـه
من نمىدانسـتم چگونه از شرش خـالص بشوم و به اعتـصاب غـذا�م ادامه بدهم. عـاقبت به

او گفتم:
«من براى پانزده روز از تو مىخـواهم وقـتى در اتاق غـذا مىخورم به اتـاق ما ن�ـائى. و از
من هم نپرسى كه براى چه چن�ن چ�زى را از تو مىخواهم و به ه�چكس هم در ا�ن مورد

حرفى نزنى. من بعد از پانزده روز ماجرا را برا�ت شرح خواهم داد.»
رضــا، در حــالـىكــه با پرســـشى در چشــمــانـش به من خــ�ــره شـــده بود، چند بـار «چَشم،
چَشم» گــفت و قـول داد كـه ا�ن كــار را بكند و به ا�ن ترتـ�ب از دست مـراقـبـت او در مـوقع
غــذا خــوردن رها شـــدم. وقــتى ناهار را مىگـــرفــتم، آن را مىبردم تـو اتاق و در گــوشــهاى
مىگذاشـتم. اگر كسى در باره1 غـذا�م چ�زى مىپرسـ�د، مىگفـتمكه بعداً مىخـورم، و بعد

در �ك فرصت مناسب آن را مىبردم و در ظرف آشغال خالى مىكردم.
�ك روز از قاسم جـوادى، همان پاسـبان قـاتلى كه هم اتاقم بود شن�ـدم كه قـبل از آنكه
سرهنگ فعلـى رئ�س زندان شود، سرگردى به نام درخشـانى در آنجا رئ�س زندان بوده
كــه بـه زندان�ـــان مىرســ�ـــده است. در واقع همـــ�ن ســـرگــرد توانـســتــه بـود به كــمـك خــود
زندان�ـانان، مـسـئله1 مـواد مـخـدر را از زندان جـمع كند. جـوادى مىگـفت؛ من آنمـوقع هنوز
زندانى نبــودم، و در همـ�ـن زندان خـدمت مىكــردم. �ك روز ســرگـرد درخـشــانى همــه1 مـا
پاسبـانها را جمع كـرد و گفت؛ «ب�ـائ�د كارى بكن�ـم كه از خودمـان نام ن�ك باقى بگذار�م.
من مىخـواهم ر�شه1 مـواد مخـدر را از زندان بكَنَم و براى ا�نكار، قـبل از همه به هـمكارى
شـمـاها ن�ـاز دارم.» و وقـتى از همكـارى مـا مطمـئن شـد، چندتا از سـردسـتـه1 زندانىها را هم
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صـدا كــرد و مـسـئله را با آنهـا هم در مـ�ـان گـذاشـت و به آنها قـول داد كـه اگــر همكـارى
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كنند و ر�شه1 مـواد مخدر را بكننـد، براىشان عفو خـواهد گرفت. ولى اگـر همكارى نكنند،
كــارى مىكند كــه بـعــد از آزادى باز به زندان برگــردند. آنهـا هم قــول همكــارى دادند و
مــواد مــخــدر از زندان جــمع شــد. در زمـان ا�ـن سـرهـنگ هم هنوز كــسى جــرأت نمـىكند

دوباره ورود مواد را راه ب�ندازد.
قـاسم جوادى هـم از جمله كـسـانى بود كـه نمىبا�ست مىگـذاشتم بـه موضـوع اعـتصـاب
غـذا�م پىببرد. او نقش دوگـانه بازى مىكرد. بهدلـ�ل ارتباطش با پاسـبانها كـه هنوز او را
همكار خود مىدانستند، مىتوانست از تمام چ�ـزهائى كه ز�ر هشت مىگذرد با خبر شود
و با دادن ا�ن اطالعات به من، مىكوش�د اعـتماد مرا جلب كند؛ و از طرف د�گر، از من هم
خـبرهاى دست اول گـ�ـر ب�اورد و بـه رئ�س زندان بدهد. همـ�شـه هم اصـرار داشت كه اگـر
من خـــبــرهـاى او را جــائى بـازگــو مىكـنم، منبـع به دست آوردن آنرا برمـــال نســـازم. و من
مطمــئن بودم كــه او واقــعــاً نقش �ك جــاسـوس دوجــانبــه را بازى مىكـند. ز�را اگــر رئ�س
�افت كـه او تمـام اطالعـات ز�ر هشـت را به من مىرسـاند، بالى بزرگى سـرشزندان درمى
مىآورد. امـا حُــسن مـســئله ا�نجـا بـود كـه او كـمــتـر در اتاق مىمــاند و غـالبـاً بـه ز�ر هشت
مىرفت و �ا در دفـتـر نگهـبانى داخل بـند مشـغـول صـحبت با پاسـبـانها بود. دردسـر اصلى
من براى مخفى نگهداشتن اعتصاب غـذا، همانا باز رضا بود. گرچه او به حرفم گوش كرده
بود و د�گر مــوقع غـذا خـوردن مــزاحـمم نمى شــد؛ ولى در د�گر مـواقـع، مـثـالً وقــتى كـه در
حـ�اط بود�م، او سـعى مىكرد كـه چ�زى خـوردنى براى من ب�ـاورد. و من هرچه به شكلها
و بهــانـههاى مــخــتلـ& از ز�ر تعــارفــاتـش درمىرفــتم فــا�ـدهاى نداشت. من هم در مـــقــابل
مىكـوشـ�ـدم كـه با مــشـغـول كـردن او به حـرفهاى مـخـتل&، سـرش را گــرم كنم و نگذارم
مــدام چ�ـزى تعــارفى برا�م بـ�ـاورد. �ك روز هم دربـاره1 علت زندانى شــدنش از او سـئــوال

كردم.
صاف توى چشمان من نگاه كرد و گفت:

«قتل.»
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با تعـجب نگاهش كـردم. از مـوجـود حـسـاسى مـانند او بعـ�ـد بود كـه آدمى به دسـتش به
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قتل رس�ده باشد.

گفتم:
«جدى مىگوئى؟»

از نگاه و حالت من خجالت كش�د و گفت:
«من قاتل ن�ستم. از شرفم دفاع كردهام.»

بعد ماجرائى را برا�م شرح داد كه مرا به ح�رت فروبرد.
گفت:

«من ژاندارم بودم. در اهواز خـدمت مىكردم. در گروهانى بودم كـه در ساحل نگهـبانى
مىدهند و مامور اداه1 گمركاند. مـا مواظب بود�م كه كسى قاچاق نكند. �عنى بدون حق و
حـساب قـاچاق ن�ـاورد. ناخـداهائى كـه قاچاق مىآوردنـد و حق و حسـابشـان مىرسـ�د، مـا

ردشان مىكرد�م. اما، �ك شب...»
چشمش به �ك نفر افتاد و ادامه1 داستانش را قطع كرد و گفت:

«مــواظب ا�ن �ـارو باش. از اون مــادرسگهاى بىنـامــوس است. جلوى چـشم همــه آدم
مىفروشد.»
پرس�دم:

«كى؟»
«ا�ن رشتىاِ. همان كه كچل است. آن قد كوتاهه را مىگو�م.»

گفتم:
«آهان، ولى ا�ن كه آدم بدبختى است.»

«بدبخت؟ من بدبختم. �ك مادرسگى ست كه دومى ندارد.»
گفتم:

«ولش كن، بق�هاش را بگو.»
گفت:

¥∂≤
«كـجا بودم؟... آهان، �ك شـب �ك لنچ آمد و مـا گـرفتـ�مـش. حق و حسـاب نداده بود و
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پر از جنس بود. �ـك سـاعت نكشـ�ـد كـه سـرهنگ آمـد. سـرهنـگ رئ�س قـرارگـاه و رئ�س

كل ژاندارمرى بود.»
«رئ�س كل ژاندارمرى؟»

«رئ�س پادگــان مـا بود. آمـد گــفت؛ ا�ن را ول كن�ــد برود. مـا گـفــتـ�م؛ قـربان كـلى جنس
دارد. گفت؛ مىگو�م، ولش كن�د. ما هم ولش كرد�م. ولى معلوم بود همه1 حق وحساب را
خودش گرفته و خورده است. هم�شـه �ك پنجم حقوحسابها به نگهبانهاى همان شب
مىرســ�ــد. مــا هـم براى ا�نكــه دعــوا نشـــود، هرچه مىگــرفــتــ�ـم ب�ن خــودمــان، ب�ـن همــه1

آنهائى كه نگهبانى داشتند و �ا نداشتند تقس�م مىكرد�م.
بچـهها گــفـتند؛ د�وس همـه1 پـولها را گـرفـتـه و حق مـا را هـم باال كـشـ�ـده است. گــفـتـ�م؛
اعــتــراض كن�م. ولـى ه�چكــدامشــان خــا�ه نداشــتنـد جلو�ش درآ�نـد. توى پادگــان، وقــتى
داشت رد مىشــد، گــرفـتــمش و گــفــتم جناب ســرهنگ حق مــا را ندادها�د. هـ�ـچى نـگفت.
ترسـ�ــد و تند تند رفت. فــردا صـبـحش مــرا از ص& ب�ـرون كـشــ�ـد و گـفت؛ مىخــواهم �ك

درجهدار خاطى و بىانضباط را معرفى كنم.
من كـه مىدانسـتـم مـوضـوع سـر چ�ـست ب�ـرون آمـدم و جلوى همــه توى پادگـان گـفـتم،
جناب ســرهنگ، خــاطى كــسى ست كــه حق د�ـگران را مىخــورد. من همــ�ـشــه با انـضـبــاط
بودهام. سـرهنگ عصـبانى شـد و گفت، �ك هفـته بازداشت. بعـد هم تحو�ل دادگـاه نظامى.
من هم گفتم بىناموسم اگر نكشمت. فـوراً دژبانها ر�ختند و مرا بردند و زدند. �ك هفته
هم بازداشــتم كــردند. بعــد هم مـرا از خــدمت ب�ــرون كـرد. گــفت؛ د�وانه اسـت. �كى دو تا
دكـتــر نامـرد هم پـ�ـدا شـدنـد و تائ�ـد كــردند كـه من د�وانـهام و ل�ـاقت خــدمت در ارتش را
ندارم. من هم گفـتم؛ مادر سگ، خـدمتت مىرسم. داد زد گفت؛ ا�ـن زن جنده را از ا�نجا

ببر�د.»
در ا�ـنجـــــــا رضــــــــا مكـث كـــــــرد و نـگـاهـش را به مـكـانهـاى ناد�ـدنـى دوخـت و رنگـش

برافروخته شد. گفتم:
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«حاال خودت را اذ�ت نكن، هر وقت دوست دارى بق�هاش را برا�م بگو.»
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گفت:

«نهنه. خـــودم را اذ�ت نمـىكنم. رفـــتم تو نخ خـــودش با خــانـوادهاش. آنقــدر كــشـــ�ك
كــشـ�ــدم تا فـهــمــ�ـدم كــه هر چندوقت �ك دفــعــه خـانمـش با دخـتــرش مىروند خــانه1 پدر
مـادرش چند روز مىمـانند. من هم گـذاشتـم �ك روز كه تنهـا بود رفـتم سـراغش. از د�وار
پر�دم توى خانه. مىدانستم كه عادت دارد بعد از ظـهرها مىخوابد. مثل مار رفتم تو. ز�ر
كــولرِ خنـك خــواب�ــده بود. كــتم را درآوردم و آو�زان كــردم كــه اگــر كــار بـه جــاى بار�ك
كـشـ�ـد خونى نـشود. �ك جـفت دستكـش الستـ�كىِ ظـرفشـوئى هم پوشـ�ـدم. و بعـد رفـتم
زدم به جناق ســ�نهاش. با وحــشت بلند شــد و نشـست. خــواست با زرنگى كـلتش را از ز�ر
بالشش بردارد. مـحكم با لبـه1 دست زدم ز�ر گلو�ش. درجـا ب�ـهوش شـد. برش گـرداندم و
دستها�ش را از پشت بسـتم. پاها�ش را هم بسـتم. حسـاب همهچ�ـز را كرده بودم. كـمى
پارچه و نخ پـرك با خـودم بـرده بودم كـه اول پارچـه را دور دست و پا�ش بســتم و بعــد نخ
پ�ــچش كـردم. ا�نطورى در اثـر تقـال، ه�چ اثرى از نـخ پرك روى دست و بالش نمىمــاند.
قصد داشـتم با �خ بكشمش. توى دورهاى كه د�ده بود�م.، توى زندان قـصر به ما �اددادند
كـه اگر كـسى را طورى ببندند كه نتـواند تكان بخـورد و بعد روى سـرش �خ بمالند، بعـد از
مدتى خون سرش از حركت مىا�ستد و مىم�رد. من هم مىخواستم هم�نطور بكشمش
تا كـسى نفهـمد كـه به قـتل رس�ـده است. اما د�دم نـمىشود. به هوش آمـد و شروع كـرد به
التماس. گـفتم؛ من زن جندهام، نه؟ فهم�د كـه مىخواهم بكشمش. به التماس افـتاد. گفت؛
غلط كـردم. گُـه خوردم. گـفـتم؛ عـمـرت تمـام است. فقط بـگو كه چقـدر از �ارو پول گـرفـتى.
گفت؛ هرچه پول بخـواهى بهات مىدهم. فقط مرا نكش. گفتم؛ ترا نـكشم كه بعداً پدرم را
درآورى؟ گــفت؛ به شـرفـم قـسم مىخــورم كـه اصــالً كـار�ـت نداشـتــه باشم. گــفـتم؛ تو اگــر
شـرف داشـتى آن معـامله را با مـن نمىكردى. مـن د�وانهام، نه؟ من زن جندهام، نه؟ گـفت
ترا بهخـدا مرا نكش. گـفتم چقـدر از �ارو پول گـرفتى؟ گـفت دو�ست هزار تومن. پرس�ـدم
جنسش چىبود كه ا�ن قـدر ز�اد داد؟ گفت؛ �ك چ�زى بود كـه نمىشود گفت. دسـتور از

¥∂¥
باال آمـده بود كه درجـهدارها بو نبرند. سـرش فـر�اد زدم كه، چه بود؟ با ترس و لرز گـفت؛
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تر�اك. ولى ترا بخـدا جائى نگوئى. گـفتم؛ تـو كه رفـتنى هستى از چه مىترسى؟ گـفت؛ نه،
مـرا نكش. هرچـقـدر پول بخـواهى بهات مىدهـم. تمـام زندگىام مـال تو. گـفــتم؛ چه كـسى
دسـتور داد مـرا د�وانه معـرفى كنى؟ گـفت؛ بخدا همـان باالئىها. گـفتند اگـر رو�ش را ز�اد
كند هم ســرش را ز�ر آب مىكن�م. برو آنها را بكـش. من بىگناهم. من فـقـط به دسـتـور
رفـتـار كـردهام. تو خـودت نظامى بودى مىدانى دسـتـور �عنى چـى. گـفتـم؛ بله مىدانم. من
هم دارم دستـور را اجرا مىكنم. دستـور شرفم را كه بـه باد رفته. گـفت؛ نه،... گوش ندادم.
دهانـش را بســـــتم و بـرش گــــرداندم و بـا كــــارد زدمـش. ده پانزده ضـــــربه1 چـاقــــو در تـنش
فــروكــردم. مـرد. بـرش گـرداندم و ســرش را هم بـر�دم، بردم گــذاشــتم جلوى مــ�ــز توالت
زنش. مـوها�ـش را هم با شـانه1 از وسط فـرق بـاز كـردم. بعـد دست و رو�م را شــسـتم. دقت
كردم كه ه�چ اثرى از خودم باقى نگذاشته باشم. همه چ�ز را طورى تم�ز كردم كه به ه�چ
وجه نفهمند من او را كـشتهام. كولر را خاموش كردم. و �ك بخـارى عالالد�ن و �ك كترى
هم از آشـــپــزخـــانه آوردم روشـن كــردم و كـــتــرى آب را روىآن گـــذاشــتـم. نفت بخـــارى
بهقدرى بود كه نتواند ب�شتر از هفت هشت سـاعت روشن باشد. بعد رفتم كتم را پوش�دم

و از در ب�رون آمدم.»
من كـه در حـ�رتى عـظ�م فرورفـتـه بودم با چشـمـانى گـشاد و نگاهى نـاباور به رضا خـ�ـره
شده بودم. هرگـز فكر هم نمىكـردم كه در آن انسان مـهربان، چن�ن وجـود مخـوفى نهفـته

باشد.
پرس�دم:

«براى چه بخارى روشن كردى؟»
گفت:

«براى ا�نكه در تع��ن ساعت وقوع قتل اشتـباه رخ دهد. مىدانستم كه اگر بدن مقتول
به طور مـصنوعى گـرم بمانـد، نمىتوان زمان واقـعى قـتل را تعـ��ن كـرد و مـعـموالً ا�ن زمـان

چند ساعت بعد از زمان واقعى قتل حدس زده مىشود.»

¥∂μ
«براى چه كترى روى بخارى گذاشتى؟»
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«براى ا�نكـــه وجــود بـخــارى در اتاق در آن هـواى گــرم طبـــ�ــعـى جلوه كنـد. ا�نطورى

وانمود مىشد كه خود مقتول بخارى را براى درستكردن چاى روشن كرده است.»
«همه1 ا�نها را در زندان قصر �اد شما مىدادند؟»

رضا نگاهى از روى كمال سادگى به من كرد و گفت:
«بله. موقع ب�رون آمدن هم، با ك& پا روى فرش كش�دم تا اثر مشخص جاى پا�م را در
روى آن از ب�ن بـبـرم. چـون مىدانســتم كــه مىتوانـند از روى اثر پا و فــشــارى كــه بر روى
فرش ا�جاد مىكند، اندازه1 پا و وزن قاتل را هم حـساب كنند. ولى من تمام آثارى را كه به
شناسائى من منجر مىشد از ب�ن بردم. بعد هم سـر�ع آمدم روى پل و كاردم را بوس�دم و
پرت كـردم در آب شط و رفـتم فـوراً سـوار قطار شـدم و به سـوى تهـران رفـتم. در قطار هم
سعى كردم كـه كسى را بب�نم و طورى با او حـرف بزنم كه بعداً بتواند تائ�ـد كند كه من در
آن سـاعت در قطار بودهام. چون كافـى بود زمان وقـوع قتل دو سـه سـاعت بعد حـدس زده

شود. �عنى درست در زمانى كه من در قطار و در راه تهران بودم.
از شــانسم، زد و مـددكــار اجـتــمـاعـىاى را كـه بعــد از اخـراجم از ارتـش مـرا خــ�لى �ارى
كـرده بـود در قطار د�دم. او زن مــهـربانى بود كــه بعــد از آنكـه براى من پرونـده1 د�وانگى
درست كردند، از سوى بهدارى تع��ن شده بود كه به وضع من و خانوادهام رس�دگى كند.
او از د�دن من خــوشـحــال شــد و از وضـعم و زن و بچــهام پرســ�ـد. و مـن هم بعـد از آنكــه
مـفـصل شـرح دادم، و گــفـتم كـه هنوز به دنبــال كـارم هسـتم كـه شـا�د بـتـوانم برگـردم، از او
تار�خ روز و ســاعت را پرسـ�ـدم كــه دقـ�ـقــاً �ادش بمـاند كـه مــرا آن روز در سـاعت مـعــ�نى
د�ده است. او زن مهربانى بود كه من تمام مـاجراى دزدى سرهنگ و علت واقعى اخراجم
از ارتش را برا�ش تـعـر�& كــرده بودم و او دلش براى من خــ�لى مىســوخت و در پى آن

بود كه هرطور مىتواند كمكم كند.
رضا ساكت شد و سرش را براى مدتى پائ�ن انداخت.

چ�ــزى نگفــتم تا دوبـاره سـر حــال ب�ــا�د و تعــر�& كـند. در وجــود او مـوجــود دوگــانهاى

¥∂∂
مىد�ـدم كـــه �ك روى آن به شـــدت مـــخـــوف و وحـــشى و روى د�گـرش به شـــدت داراى
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حـسـاس�ـتهاى انسانـى بود و حس مىكـردم كه �ـك زندگىِ عـادالنه مىتوانست از توان و

انرژى چن�ن كسى، موجود سازنده و مف�دى بسازد.
رضا گفت:

در تهران در روزنامـهها خبر قتل سـرهنگ را خواندم و د�دم كه مرا هم به خـاطر آنكه
او را در پادگان تهد�د به قـتل كردهام قاتل دانستهاند. فـوراً با در دست داشتن روزنامه، به
اداره1 آگاهى شهربانى رفـتم و خودم را معرفى كردم و گفتم كه قـاتل ن�ستم و به اعالم ا�ن
مــوضــوع هم اعــتــراض دارم. فـوراً مــرا گــرفــتند و ســرم را تراشــ�ــدند و تمــام بدنـم را لخت
بازرسى كـردنـد كـه شـا�د اثرى از خــراش ناخن مـقـتـول بـر بدن من پ�ـدا كننـد. ولى چ�ـزى
پ�ـدا نكردند. بعـد شـروع كردند به سـئـوال و جـواب كه روز فـالن سـاعت فالن كـجـا بودى؟
ومن د�دم ســاعــتى را كــه ذكـر مـىكنند درست چهــار ســاعت پس از وقــوع قــتل است. در
حـالىكـه در آن موقع مـا حـتى از اهواز هم گـذشـته بود�م و طـبعـاً آنها نمىتوانسـتند ادعـا

كنند كه من در آن ساعت در آبادان و در محل قتل بودهام.
من هم گـفتم كه در آن سـاعت در قطار بودهام و بل�طم را هم نشـان دادم. باور نكردند.
گفـتند بل�ط را از كسى گـرفتهاى. شـاهد آوردم و آن خانم مدد كـار شهادت داد كـه مرا در

ساعت پنج در قطار ب�ن اهواز و تهران د�ده است.
شهربانى مانده بود كه چه بگو�د. از �ك طرف اصرار داشـتند كه مرا قاتل معرفى كنند،
و از طرف د�گـر نه تنهـــا مــدركى نداشــتـند؛ بلكـه، حــتى من مــداركـى دال بر بىگنـاه�م در
دست داشـــتم. آنها بعـــد از دو مــاه كــه مـــرا نگه داشــتـند، مىخــواســـتند آزادم كنـند. ولى
نمىدانم چه شد كه �كى از روساى شهربانى با آزادى من مخالفت كرد. به هم�ن دل�ل باز
مــرا در زندان نگه داشــتند. همــان خـانم مــددكــار به زنم كـمـك كـرده بود كــه برا�م وكــ�ل
بگـ�ــرد. از طر�ـق وكــ�ـلم تقـــاضــا كـــردم كــه �ـا مــرا آزاد كـنند و �ا حـــداقل به زنـدان آبادان

بفرستند كه به زن و بچهام نزد�ك باشم. مرا به ا�نجا فرستادند.
بعد، �ك روز همانطور كه روى تخت درازكشـ�ده بودم و فكرمىكردم... جا�م درست

¥∂∑
روى همـ�نتخــتى بود كـه شـمـا روى آن مىخـوابـ�ـد...- به من نگاه كـرد و لبــخند زد و بعـد
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ادامـه داد- د�دم كـه؛ اِ... كُـتى كـه به تن دارم مـال من ن�ـست. خـوب به كـتم كـه چهـار خـانه
بود نگاه كـردم و د�دم كـه بله ا�ن كت با ا�نكـه چهارخـانه و كـامالً شـبـ�ه كت خـودم است،
ولى مـال من ن�ـست. از ترس لرز�دم. فـهـمـ�ـدم كـه احتـمـاالً ا�ن كت مـال سـرهنگ بوده كـه

من اشتباهاً آن را از چوب لباسى برداشتهام و تنم كردهام.»
رضـا با چشـمان گـشـاد به من نگاه مىكـرد، امـا نگاهش پ�ش من نبـود. مـعلوم بود همـان
صـحنه1 درازكـشـ�ـده بر روى تخت را تمـاشـا مىكند. هـمـانطور كـه چشـمـانش نگاه نداشت

ادامه داد:
«چند بار گـفتم كـتم را ببـخشم بـه �كى از ا�ن زندانىها كـه آزاد مىشوند، ولى ا�ن كـار
را نكردم. كت را نگـهداشـتم و هر وقت در تخت دراز مـىكـشـ�ـدم از غـ�ض آســتـر آن را با
دندان پاره مىكـردم. تا ا�نكه عـاقبت �ك روز ر�خـتند و همه1 اسـاس مرا ز�ر و رو كـردند
و كت را برداشتند و مـرا هم به ز�ر هشت بردند. فهـم�دم كـه اوضاع برگشـته و آنها بوئى
بردهاند. مـرا در �ك اتاق نگه داشـتند و كت را بـه اتاق د�گر بردند. بعـد زنم، زن سـرهنگ
و چنـد مــامـــور آگــاهـى شــهـــربانى بـا هم وارد شـــدند. كت ســـرهنگ و كـت واقــعى مـن هم
دستشــان بود. مــامــوران اداره1 آگــاهى به زنم گــفــتند كــه بـدون نگاه كــردن به شــوهرت،
آنچه را در اتاق پـهلوئى دربـاره1 ا�ن دو كت گـــفــتــهاى بـازگــو كن. و او هـم گــفت كـــه كت
سـالم متـعلق به شـوهرم است. و زن سـرهنگ هم گـفت كـه كت پاره شـده متـعلق به شـوهر

اوست.
د�دم كــه هـمــهچ�ــز نابـود شــده و من از دست رفــتــهام. گـــفــتم؛ قــبــول. من ســـرهنگ را
كشتهام. ولى بهخاطر آنكه او به من فحش ناموس داده بود. به زنم گفتم: من به خاطر تو

او را كشتم. زنم گر�ه كرد و رفت.
بعـد مــرا بردند بازجـوئـى، بازپرسى و از ا�ن جـور چ�ــزها. وقـتى همــه چ�ـز را پرســ�ـدند،
آخر سر بازپرس گفت؛ چرا سر سـرهنگ را جلوى آ�نه1 م�ز آرا�ش زنش گذاشتى و براى

او از وسط فرق باز كردى؟

¥∂∏
گفتم؛ ا�ن را د�گر نمىگو�م چرا. ا�ن رمز كار من است.»
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پرس�دم:

«واقعاً نگفتى؟»
«نه.»

«چرا؟»
«نگفتم د�گر.»

گفتم:
«به من هم نمىخواهى بگوئى چرا براى او فرق بازكردى؟»

مكثى كرد و گفت:
«چرا به تو مىگو�م. مى خواستم شكل زنها بشود.»

بعد نگاهى به من انداخت و گفت:
«مىدانى به رئ�س دادگاه چه گفتم؟»

«چه گفتى؟»
«وقــتى مـرا بـه اعـدام مــحكوم كــرد، گــفـتم آقــاى رئ�س، وقــتى زور از در وارد مىشــود،
قـانون از آن پنجـره1 پشت سـر شـمـا فرار مىكـند. رئ�س دادگـاه كه از حـرف من جـاخـورده
بود به پشت سـرش نگاه كـرد و د�د پنجـرهاى وجـود ندارد. و من فـوراً گـفـتم. د�د�د؟ اگـر
شما قـانون را رعا�تكرده بود�د، پس چرا برگشتـ�د كه بب�ن�د پـشت سرتان پنجره هست

�ا ن�ست؟»
باز نگاهى به من انداخت و در پىِ گرفتن تائ�د از من پرس�د:

«خوب بهاش گفتم، نه؟»
گفتم:

«آره. خوب گفتى.»
بعــد از جــا بلند شــدم و خــســتگى در كــردم. ســرم گـ�ـج مىرفت و بعــد از پنج روز غــذا
نخـوردن، نه تنهـا گرسنـهام نبود، بلكه مـعـدهام سنگ�ن بود و حـالم داشت به هم مىخـورد.

¥∂π
رضـا واقـعـاً مـوجود عـجـ�ـبى بود. نگـاهش كـه مىكردم مـىد�دم ب�ش از ب�ـست و پنج سـال
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ندارد و سرشار از ن�رو و حركت است. وقتى مىپذ�رفت كه در خدمت چ�زى باشد، د�گر
نمىشد جلو�ش را گـرفت. از آن موجوداتى بـود كه بر اساس احـساس مطلق، رابطهاش را
برقـرار مىكـرد و تنهـا چ�ـزى كـه در ذهنش وجـود نداشت، حـسـابگـرى بود. اگـر با كـسى
رف�ـق مىشد بهنظر مىرسـ�د كـه تا پاى جان پ�ش مىرود، و اگـر دشمنى مـىكرد، مـوجود
بسـ�ار خطرناكى بود. در هر صـورت، تمام شب را خـواب �ك سر بر�ده د�دم و روز بعـد با

ضع& از خواب برخاستم.
پانزده روز از اعـتـصـاب غـذاى مـخفـ�ـانهام مىگـذشت و من د�ـگر مـوقع را مناسب د�دم
كـــه طى نامـــهاى به رئ�س دادرسـى ارتش، اطالع بدهـم كــه نمـىتوانم شـــرا�ط مــوجـــود در
زندان را كــه خـالف شــرا�ط مـعــمـولـى زندانهاى د�گر است تـحـمل كنم. نـامـه را نوشــتم و

خواهان تغ��راتى به شرح ز�ر شدم:
١- نرفتن به صبحگاه و شامگاه

٢- در�افت روزنامه
٣- لغو اقامت اجبارى ماندن در ح�اط طى روز، و آزادى اقامت در اتاقها

٤- ا�جـــاد هواكش در دستشــوئـى و رعــا�ت بهـــداشت مــحـــ�ط آن از طر�ق گــذاشـــتن
آفتابه و جمع كردن ش�لنگهاى الست�كى
٥- امكان استفاده از كتابخانه1 زندان

همچنـ�ن اعــالم كــردم كــه چون قــبــالً به در خـــواست من در ا�ن مــوارد ترتـ�ب اثر داده
نشـده، مـدت پـانزده روز اعـتـصـاب غـذا داشـتــهام كـه اكنون آن را اعـالم مىكنم و تـا تحـقق

خواستها�م به نخوردن غذا ادامه خواهم داد.
دو ساعت بعد از سپردن نامه به نگهبـانى مرا به ز�ر هشت خواستند. سرهنگ به همراه
مــعـاونش پشـت مـ�ــز نشـســتــه بودند و از من مىخــواسـتنـد كـه در باره1 تمــام خــواستها�م

توض�ح بدهم. سرهنگ پرس�د:
«بهتر است از مهمتر�ن موضوع صحـبت كن�م. شما به چه دل�ل نمىخواهى در صبحگاه

¥∑∞
و شـامگـاه شــركت كنى؟ شـمـا مگـر مـسلمـان ن�ــسـتى، و دوست ندارى به خـاطر حــفظ جـان
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رهبر ا�ن مملكت دعا كنى؟»

گفتم:
«من ماركـس�ـستم و اعـتقادى به مـذهب ندارم. بعد هم من بـه خاطر مخـالفت با رژ�م در

ا�ن زندان به سر مىبرم. آن وقت شما مىخواه�د كه من در مراسم دعا شركت كنم؟»
سرهنگ كه فكـر مىكرد اگر روى موضوع دعـا به جان شاه پافشـارى كند مرا در موضع

ضع& نگهمىدارد گفت:
«ولى شــمــا جــواب نداد�د كــه آ�ا مــخــال& خــواندن دعــا براى حــفظ جــان اعل�ــحــضــرت

هما�ونى هست�د �ا نه؟»
گفتم:

«به من مـربوط ن�ـست كـه شـمـا مىخـواه�ـد دعـا بخـوان�ـد �ـا نه. من براى حـفظ جـان ه�چ
تنابندهاى چن�ن كـارى را نمىكنم. عـق�ـدهام هم هرچه هست مربوط به خـودم است و شمـا

اجازه1 تفت�ش عقا�د مرا ندار�د.»
سرهنگ كه آشكارا از جواب من جا خورده بود با لحن تهد�د كنندهاى گفت:
«بس�ار خوب. پس شما مخال& رژ�م سلطنتى و شخص اعل�حضرت هست�د.»

گفتم:
«مثل ا�نكه شما از موضوع پرونده1 من اطالعى ندار�د.»

«چرا دارم. ولى اقـــدام به تبلـ�غ در زندان و مــخــالـفت با شــخص اعـل�ــحــضـــرت مــوضــوع
د�گرى ست.»

گفتم:
«شــمـا مــرا براى حل مــســئله به ا�ـنجـا آوردها�د و �ـا ا�نكــه مىخـواهـ�ـد برا�ـم پرونده1

تازهاى باز كن�د؟»
عـصـبــانى شـد و مىخـواست چ�ــزى بگو�د كـه مـعــاونش دخـالت كـرد. مـعــاون سـرهنگ
داراى ابروهاى پهن و شكسته و دمـاغ عقابى بود و چشمان س�اه بـرآمدهاى داشت كه تابتا

¥∑±
بهنظر مىرسـ�ـد و وقـتى به حـالت مـعـمـولى هم نگاه مىكـرد، انگار كـه به مـخـاطبش خـ�ـره
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شده بود. همان طوركه خ�ره به من نگاه مىكرد گفت:

«جناب سرهنگ، اجازه بده�د من نكتهاى را عرض كنم.»
سرهنگ گفت:

«بفرمائ�د.»
سروان خطاب به من ادامه داد:

«ا�ن مـواردى كــه در نامـهتان نوشــتـها�د ه�چكـدام قــابل اجـرا ن�ــست. مـثل ا�نكـه شــمـا
نمىدان�ـد كـه مـقررات �ك زنـدان چهارصـد نفـرى را نمىتوان به خـاطر �ك زندانـى تغ�ـ�ـر

داد.»
گفتم:

«ا�نها مـسـئله1 شـمـا ست. اگـر فكر مىكـن�ـد كه مـن به درد ا�ن زندان نمىخـورم مـرا به
جاى د�گر بفرست�د.»

سروان گفت:
«دار�د كارى مىكن�د كه شما را براى هم�شه در انفرادى نگهدار�م.»

با دندان، پوستهاى از لبم كندم كه جا�ش سوخت.
گفتم:

«انفرادى براى من بهتر از تحمل ا�ن شرا�ط است.»
«در انفرادى هم مجبورتان مىكن�م كه به صبحگاه و شامگاه ب�ائ�د.»

«نمىتوان�د ا�ن كار را بكن�د. ا�ن كار غ�رقانونى ست.»
سرهنگ با عصبان�ت گفت:

«پِه، مــا را بـاش كــه چه كــسى از قـــانون براىمــان حــرف مـىزند. شــمــا برخـــالف قــانون
مــملكـت رفــتـار كــردها�ـد و به همــ�ن دل�ـل هم به حــبس ابد مــحكـوم شــدها�د. آن وقت از

رعا�ت قانون براى ما حرف مىزن�د.»
«ولى شما كه خالف قانون رفتار نكردها�د چرا نمىخواه�د به قانون عمل كن�د؟»

¥∑≤
«كدام قانون؟ مىخواه�د ما به قانونى كمون�ستى زندان را كنترل كن�م؟»
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«نه. به قانونى كه همهجاى دن�ـا در مورد �ك زندانى عمل مىكنند. چرا شرا�طى كه در
ا�نجــا حــاكم است در هـ�چ زندان د�گرى د�ـده نمىشــود؟ ا�ن نشــان مىدهـد كــه ا�نها

غ�رقانونى ست.»
سـرهنگ باز عـصبـانى شـد و پشت دسـتش را چند بار در هوا تكـان داد و به پاسبـانى كـه

دم در ا�ستاده بود حالى كرد كه مرا از اتاق ب�رون ببرد و گفت:
«ببر�دش آقا.»

پاسبـان فوراً وارد شـد و دست مرا گرفت و با خـشونت از دفـتر سرهنگ ب�ـرون كشـ�د و
دســتـبند زد و به �ـك سلول برد. سلول آنقــدر تنگ بود كــه امكان نشــسـتن در آن وجــود
نداشت. اندازه1 ك&ِ سـلول چهل در چهل سـانتــ�ـمـر بود، و ارتفـاعش به دو مـتــر مىرسـ�ـد و
دور تا دورش از مــ�لههاى كلفـت سـ�ــاهرنگ و زنگ زده تشك�ـل شـده بود. در واقع مــرا به

�ك قفس انداخته بودند.
چند سـاعتـى كه در قـفس مـاندم خسـتـه شدم و سـعى كـردم بنشـ�نم. ولى واقـعاً نمىشـد
نشـست. ز�را زانوها�م به مـ�لهها گ�ـر مىكرد و درد مـىگرفت. بهخـصوص چون دسـتم را
از پشت بسته بودند، نمىتوانسـتم راحت به م�لهها تك�ه بدهم. در اثر اعتصـاب غذا ن�روى
بدن�م آشكارا كاهش �افـته بود و با همان فشـار چند ساعته، احـساسى از خستگى مـفرط به

من دست داد.
ساعتى بعد سروان آمد و گفت:

«من از جناب سرهنگ تقـاضا كردهام كـه شما را ببـخشد و اجـازه بدهد كه به �ك سلول
معمولى ببر�م.»

بعد دسـتور داد كه دست مرا باز كنند و بـه �ك سلول معمولى كـه در ابعاد دو در �ك و
ن�ـم مــتـــر بود بردنـد و من روى �ك دشك دراز كـــشـــ�ــدم. غـــذا هم كـــه آوردند نخـــوردم.
نگهــبـان بعـد از چـند سـاعت آمــد و ظرف غـذا را برد و باز عــصـر آن را پر از غــذا كـرد و به

سلول آورد. باز هم نخوردم و وقتى به دستشوئى رفتم آن را جلوى در سلول گذاشتم.

¥∑≥
به ا�ن ترت�ب شمارش معكوس آغاز شده بود و من داشـتم حساب مىكردم كه حداقل
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با�د �كى دو مـاه در حال اعتـصاب به سر ببـرم تا كارم درست شـود. قدرمسلـم چن�ن كارى
دشوار بـود، ولى از بچههاى قـصر شن�ـده بودم كه اعـتصـابهاى تك نفره كـمتـر از �كى دو
مـاه مــوثر واقع نمىشـود. بـه همـ�ن دل�ل از هـرگـونه حـركــتى خـودارى مىكــردم و همـواره
دراز مىكـشـ�ـدم كـه انرژىام را براى �ك اعـتـصـاب غـذاى طوالنى ذخـ�ـره كنم. ز�را قـصـد
نداشـتم كـه به خاطر تـغ�ـ�ـر آن شـرا�ط، خودم را به كـشـتن دهم؛ بلكه، مىدانسـتم كـه �ك
مـقــاومت طوالنى آنها را بـه اندازه1 كـافى براى بـخش قـابل مــالحظهاى از خــواستهاى من
ز�ر فــشــار خــواهد گــذاشـت. كــافى بود خــبــر به ب�ــرون درز كنـد. طبــعــاً روى آنها فــشــار

مىآورد و بهپذ�رش تغ��راتى مجبورشان مىساخت.
نكته1 جـالب ا�نجا بود كـه بعد از اعالم اعـتصـاب غذا، حالت من تغـ��ـر كرده بود. به ا�ن
معنى كه تا پ�ش از اعالم اعتصاب اصالً گرسنگى را احساس نمىكردم و تمام فكر و ذكرم
مخفى كـردن اعتصاب بود. اما با اعـالم آن، تازه احساس گرسنگىاى كـه تمام آن مدت در

من جمع شده بود خودش را نشان مىداد و هجومش را به من آغاز كرده بود.
�ـار زندان آمـد و فـشـار خـون مـرا اندازه گـرفت و بدون آنكـه به من�كى دو بار پزشك
چ�ــزى بگو�د رفت. و هر بار بـعـد از آن، مىد�دم كــه سـرهنگ و �ا مــعـاونش مىآمــدند و
نگاهى به من مـىانداختـند. به نظر مىآمـد كـه آنها تجـربهاى در ا�نمـورد ندارند و تا آن
لحظه شـاهد �ك اعـتـصـاب غـذا نبودهاند. دو روز در هـمان حـالت گـذشت و از �ك پاسـبـان
شن�ـدم كـه ســرهنگ براى دو هفـتـه به مــرخـصى رفـتـه است. از مـعـاون او هـم د�گر خـبـرى
نبـود. من خـودم را آمـاده كـردم كـه تا دو هفـتـه1 بعـد از آن كـسى به سـراغم ن�ـا�د. ولى روز
بعـد، �ك سـرگـرد به همـراه �كى از افـسـران زنـدان كه سـتـوان جـاللـى نام داشت و چند بار
هم سـعى كـرده بود به من نشان دهـد كه نسـبت به من نظر خـوشى دارد، درِ سلول مـرا باز
كـردند. من هـمـانطور كـه دراز كـشـ�ـده بـودم حـركـتى به خـودم ندادم. ســرگـرد از سـتـوان

پرس�د:
«ا�شان مر�ض است؟»

¥∑¥
ستوان جواب داد:
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«نه اعتصاب غذا كرده است.»

سرگرد گفت:
«بفرست�دش به دفتر من.»

و رفت. چند لحظه بعـد آمـدند و مرا به دفـتـر رئ�س زندان كـه ا�ن سرگـرد تازه وارد در
آنجا بود بردند. سرگرد با من دست داد و خودش را معرفى كرد:

«من سـرگـرد درخـشانى هسـتم و در حـال حـاضـر به عنوان جـانشـ�ن رئ�س زندان كـه به
مرخصى رفته است زندان را اداره مىكنم.»

گفتم:
«حتماً اسم مرا هم مىدان�د. من سماكار هستم.»

سرگرد با احترام خاصى گفت:
«بله بله، شما را خوب مىشناسم. بفرمائ�د بنش�ن�د.»

و فوراً زنگ زد كه چاى ب�اورند و ادامه داد:
«خُب، مشكل شما چ�ست؟ چرا اعتصاب غذا كردها�د؟»

گفتم:
«خواستهاى من مشخص است. همه را براى رئ�س زندان نوشتهام.»

گفت:
«ولى مـن دوست دارم خـــودم بدانم. شـــا�ـد توانســـتـــ�م مـــســـئلـه را حل كنـ�م. در ضـــمن

براىتان بگو�م كه من قبالً رئ�س هم�ن زندان بودهام، و با امور ا�ن زندان آشنا هستم.»
گفتم:

«بله، مىدانم. از زندانىها در باره1 شما خ�لى شن�دهام. خ�لى از شما راضى بودهاند.»
لبخندى زد و گفت:

«پس امــ�ـــدوارم بتــوانم مـــوجب رضــا�ت شـــمــا را هم فــراهم كـنم. من مىدانـم كــه �ك
زندانى طبعـاً ناراحتىهائى دارد كه اگر به آن نرسند، مـشكالت د�گرى به وجود مىآورد.

¥∑μ
به هم�ن دل�ل هم آمادهام كه مشكالت شما را بدانم.»
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تمام مشكالتى را كه داشتم برا�ش شمردم. او با دقت گوش داد و آخر سر گفت:

«در مـورد دستشوئى و مـاندن در اتاق و ن�ـامـدن به ح�ـاط و ا�ن حـرفها كـه مسـئلهاى
ن�ست. حـل مىشود. اما در مـورد ن�امـدن به صبحگاه و شـامگاه، با�د بپـرسم كه شـما به چه

دل�ل نمىخواه�د در آن شركت كن�د؟»
گفتم:

«ببـ�ن�ـد جناب سرگـرد؛ من �ك زندانى سـ�ـاسى هستم كـه بارها سـاواك از من خـواستـه
است كه فقط دو سه كلمه بنو�سم كه د�گر از ا�نكارها نخواهم كرد تا مرا آزاد كند و من
حـاضـر به ا�ن كـار نشـدهام؛ آنوقت، شـمـا از من مىخـواه�ـد كـه هر روز صـبح و شب بروم

سر ص& دعا بخوانم؟»
سرگرد لبخندى زد و گفت:

«مىفـهـمم. البتـه با شـمـا مـوافق ن�سـتم، ولى حـرفتان را مىفـهـمم. بسـ�ار خـوب. ن�ـازى
ندار�د به صبحگاه و شامگاه ب�ائ�د. د�گر حرفى هست؟»

در حالىكه تعجب كرده بودم كه به ا�ن آسانى مسائل حل شده است گفتم:
«نه، متشكرم. فقط �ك مسئله باقى ماندهاست. مسئله1 روزنامه.»

سرگرد گفت:
«ا�ن �كى د�گر نـمىشـود. من همـه چ�ـز را قـبـول كـردم. حـتى مـسـئله1 بهآن مـهـمى مـثل
�كى را نمىتـوانم قـبـول كنم. چون ا�ـن دسـتـورن�ـامــدن به صـبحگـاه و شـامگــاه را. ولى ا�ن
رئ�س شـهـربانى سـت. مىدان�ـد -صـدا�ش را پائ�ن آورد- همـ�ن زندانـىهاى همبند شـمـا
مىخــواسـتند بـا روزنامـهاى كــه به زندان مىآمــد زندان را آتش بزننـد. به همـ�ـن دل�ل هم

رئ�س شهربانى دستور داده است كه ورود هرگونه روزنامه به زندان قدغن است.»
گفتم:

«اگـــــر قــــرار بـه آتش زدن باشـــــد، زندانـىها مـىتوانـند بـا آتش زدن پـتــــو و دشـكهاى
خـودشـان هم همـهجـا را به آتـش بكشند. ولى من به شـمـا قـول مـىدهم كـه تا وقـتى من در

¥∑∂
ا�ن زندان باشم چن�ن اتفاقى نخواهد افتاد.»
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«ولى ا�ن دستور رئ�س شهربانى ست.»

«خواهـش مىكنم از قول من به ا�شـان بگوئ�د كـه مطمـئن باشد كـه ه�چ اتفاقى نخـواهد
افتاد. اصالً مىتـوان�د هرروز روزنامه1 روز قبل را تحو�ل بگ�ر�د و روزنامـه بعدى را بده�د.

به ا�ن ترت�ب روزنامهاى باقى نمىماند كه كسى بتواند با آن زندان را به آتش بكشد.»
سرگرد خندهاى كرد و گفت:

«مـعلوم است كـه شمـا مىخـواه�د به هر شـكلى شده به تمـام خـواستهاى خـود برس�ـد.
ولى به عنوان �ك آدم س�اسى با�د در مـقابل امت�ازهاى گرفتـه شده كمى هم نرمش نشان

داد.»
بىدرنگ جواب دادم:

«اصـــالً ا�نطـور ن�ـــسـت. اصـــرار من بر روى روزنـامـــه فـــقط به ا�ـن خـــاطر اسـت كـــه ا�ن
مـوضوع واقـعـاً براى من مـهم است. من حـاضـرم راد�و را از من بگ�ـر�د تا فكر نكن�ـد من به

ه�چوجه نمىخواهم كوتاه ب�ا�م. ولى در مقابل به من روزنامه بده�د.»
سرگرد باز خند�د و گفت:

«من قول نمىدهم. ولـى سعى خودم را مىكنم كـه رئ�س شهربـانى را به ا�ن كار راضى
كنم.»

از جا برخاستم و گفتم:
«من هم از شـمـا به خـاطر حـسن ن�تتـان متـشـكرم. كـاش شمـا رئـ�س ا�ن زندان بود�د.
آنوقت من فكر مـىكنم كـه ه�چ مــشكلى در ا�نجـا نداشــتم. ز�را همـهچ�ــز را مىشـود با

گفتگوى با شما حل كرد.»
سرگرد گفت:

«ولى قــبل از ا�ـنكــه برو�د، اجــازه بده�ــد �ـك مــوضــوع را هم حل كن�ـم. من االن زنگ
مىزنم كه ش�ر ب�اورند و شما اعتصابتان را بشكن�د و بعد به زندان برو�د.»

گفتم:

¥∑∑
«با ا�نكه با خـودم عهد كـرده بودم كه تحت ه�چ عنوان در ز�ر هشت غـذا نخورم، ولى
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براى ا�نكه به شمـا نشان بدهم كه من هم مىتوانم متـقابالً چ�زى را بپذ�رم، بسـ�ار خوب،

اعتصابم را هم�نجا مىشكنم.»
و �ك قند از قنـدانى كـه روى مـ�ـز بود برداشـتم و در دهان گـذاشـتـم. سـرگـرد خند�د و 

بلند شد با من دست داد و مرا به درون زندان فرستاد.
¿ ¿ ¿

¥∑∏
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بخش ٢٠
Ê«œUÐ¬ Ê«b½“ —œ  U¼ÅÈd}Ö—œ t�«œ«

هم�نكـه بعد از اعتصـاب غذا  وارد ح�اط زندان آبادان شـدم، انبوهى از زندانىها دورم
جــمع شــدند. پـاســبــانها فــوراً آمــدند و آنها را به عـنوان ا�نكــه مــزاحم من هـســتند دور
كردند و مـرا به اتاقم بردند. ولى بچههاى اتاق همه آمـدند و هم�نكه نگهبـان رفت، رضا و
هاشم گـورانى و چندتاى د�گر هم آمدنـد. رضا كـه با شادى بىنظ�ـرى به من چشم دوختـه

بود كنار من نشست و آهسته گفت:
«همــه چ�ــز را مىدانم. قــبل از ا�نكــه بهبـند ب�ــائى پاســبــانها همــه چ�ــز را براى قــاسم

پاسبان تعر�& كردهاند و او هم همه را به من گفت.»
گفتم:

«بس�ار خوب بعداً در ا�ن باره با هم حرف مىزن�م.»
رضا گفت:

«حاال چىمىخـورى؟ حاال د�گر نمىتوانى بگوئى برو پانزده روز د�ـگر ب�ا كه همـه چ�ز
را برا�ـت بگـو�م. همـــــ�ن االن با�ـد بگـوئى چـه مىخــــورى كــــه بـروم ب�ــــاورم و جـلو�ـت هم

با�ستم كه حتماً بخورى.»
خند�دم و گفتم:

«ه�چى، هر چه كه شام هم�شهگى ست.»

¥∑π

گفت:
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«نه، مگر مىشـود. بچـهها مىگـو�ند كـه فـقط با�د شـ�ـر بخـورى. مىدانى چند روز است

غذا نخوردهاى؟ هفده روز!»
گفتم:

«تو از كجا مىدانى؟»
خند�د و گفت:

«مىدانم د�گر.»
از آن روز به بعد، درِ بند، به خاطر من باز ماند. البته صبحها نمىگذاشتند كسى جز من
در بند بماند. ز�را هم�ـشه فكر مىكردند كه ممكن است �كى از مقـامات شهرى به بازد�د
از زندان ب�ا�د. ولى، بعـد از ظهرها نتـوانستند در مقـابل فشار بقـ�ه1 زندانىها مـقاومت كنند.
و همــه اجـازه پ�ـدا كــردند كـه بعــد از شـامگاه تـا هنگام خـامــوشى كـه حــ�ـاط خـوابـى شـروع
مىشد در بند بمانند. بههم�ن خاطر خ�لى از جـاشوها كه نماز مىخواندند، مىآمدند و مرا
دعــا مىكـردنـد كـه ســبب شــدهام كـه آنها بـتـواننـد بعـد از غــروب آفــتـاب در بنـد باشند و
بتوانند نمـازشان را در نمـازخانه1 بند بخوانند و ثواب ب�ـشترى ببـرند. و من در دلم به نت�ـجه1
كـــارم مىخند�ـدم و با خــود مـىگــفـــتم؛ نگـاه كن، به جـــاى هر چ�ـــز د�گر، ا�ـنها مــرا دعـــا

مىكنند كه درِ نمازخانهشان را بروىشان گشودهام.
مـسـئله1 صــبحگـاه و شـامگـاه هم حل شـد و �ـك هفـتـه بعـد هم اول�ـن روزنامـه را به داخل
زندان دادند. غـ�ــر از روزنامـه1 من، دو روزنامــه1 د�گر هم به زندان�ــان د�گر مىدادند و روز

بعد هم همه را جمع مىكردند تا روزنامههاى جد�د را در مقابلش تحو�ل بدهند.
وضع بهداشت دستشوئى هم روبراه شد و همراه با آمـدن آفتابه به آنجا و جمع كردن
شــ�ـلنگهاى الســـتــ�كـى، �كى از شــ�ـــشــههـاى نورگــ�ـــر باالى ســق& را بـرداشــتنـد تا هواى

دستشوئى بتواند عوض شود.
از آن به بعـد، د�گر حـتى پاسبـانها هم نوع د�گرى با من بـرخورد مىكـردند و احـت�ـاط

الزم را به عمل مىآوردند كه من ا�رادى از آنها نگ�رم.

¥∏∞

رئ�س زندان از مـرخـصى كـه برگـشـت، خـبـر شـدم كـه ظاهراً هارت و پورت كـرده است
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كــه چرا شـرا�ط زنـدانش را در غـ�ــاب او تغـ�ــ�ـر دادهانـد. ا�ن خـبــرها را خـود پـاسـبــانها به
داخل زندان آوردند. ولـى من از قـاسم پاســبـان شن�ــدم كـه ا�ن مــوضـوع سـ�ــاهبازى بوده و
حـتى رئ�ـس زندان براى حل مـسـئلـه به مـرخـصى رفـتــه تا در غـ�ـاب او مـوضــوع حل شـود و

خود او مجبور نباشد كوتاه ب�ا�د.
هاشم گـورانـى هم كـه سـردسـتـه1 ت�غكـشهاى زندان و كـسى بود كـه هـمـه از او حـسـاب

مىبردند، �ك روز در ح�اط با من هم قدم شد و آهسته به من گفت:
«آقا، مىخواستم موضوعى را با شما در م�ان بگذارم.»

گفتم:
«بفرمائ�د هاشم خان.»

گفت:
«اوالً بچهها انتظار داشتند كه شما ما را در جـر�ان بگذار�د كه مجبور نشو�م از د�گران
بشنو�م كه اعـتصاب غـذا كردها�د. چون اگر خـداى نكرده بالئى به سر شمـا مىآوردند، ما
فـقط دستمـان را روى دست گــذاشـتـه بود�م و فـقط نگاه مىكــرد�م. ولى اگـر آدم از قـبل

بداند، �ك كارى مىكند.»
گفتم:

«معذرت مىخواهم كه به شما چ�زى نگفتم. ا�ن موضوع به ذهنم نرس�ده بود.»
گفت:

«ولى مـوضوعى كـه مىخواسـتم بگو�م، ا�ن نبـود. موضـوع سرا�ن است كـه از روز ورود
شمـا، رئ�س زندان پنجاهتا جـاسوس براى شمـا گذاشـته كه ب�شترشـان آمدند و خـودشان
پ�ش مـن اعــتــراف كــردند. چـون نه مىخــواســتـند كــه ا�نكــار را نـكنند و نه از تـرس مــاها
جـرأت ا�ن كــار را داشـتند. ولى چنـدتاى شـان هسـتـند كـه هنوز ن�ــامـدهاند چ�ـزى بـگو�ند.
البته حساب آنها را خواه�م رس�د. فقط مىخواستم بگو�م بچهها همگى آمادهاند كه هر
وقت شما ناراحتىاى چ�زى داشت�د بگوئ�ـد كه ما اگر توانست�م حل كن�م. اگر هم الزم شد
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شلوغ مىكن�م.»
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از او خ�ـلى تشكر كردم و گـفتم احـت�ـاجى به شلوغ كردن ن�ـست. خ�لى از كـارها را با�د
با ســ�ـاسـت انجـام داد. مــثــالً همــ�ن مـوضــوع، اگــر با شـركـت د�گر زندانىها انـجـام مىشــد
شانس مـوفق�ت كمى داشـت. البته منظورم ا�ن ن�ـست كه شما ها نمىتـوان�د اعتصـاب كن�د
و �ا درست ن�ــست كـه اعـتــصـاب كن�ـد. ولى شــمـاها مىتوان�ــد خـودتان، جـدا، هركــارى كـه
مىخواه�د بكنـ�د و مطمئن باش�د كـه من با تمام قوا از شمـا پشت�بانى مىكنم. منـتهى نبا�د
اجـــازه داد كـــه رئـ�س زندان بـتـــواند بـا دادن عنوان تحــــر�ك زندانـ�ـــان عـــادى توسـط �ك

زندانى س�اسى پاى ساواك را به م�ان بكشد و همه را بترساند و اعتصاب را بشكند.»
هاشم گورانى كه انگار به ا�ن موضوع فكر نكرده بود، گفت:

«بله. مـسلماً ما اگـر بخواه�م كـارى بكن�م حتـماً با شـما در مـ�ان مىگذار�ـم. ولى حاال در
مورد ا�ن جاسوسها چهكار با�د بكن�م؟»

گفتم:
«احـتـ�اج نـ�ست كـار خـاصى بكن�ـد. فـقط اگـر مىتوانى به آنهائى كـه مـوضـوع را برا�ت
تعـر�& كـردهاند، بگـو كـه خـودشـان ب�ـا�ند و وضـوع را به من هم بگو�نـد. ا�ن مـسـئله مـهم

است و من بعداً مىتوانم از آن استفاده كنم.»
هاشم گفت:

«چشم آقا، حتماً ا�ن كار را مىكنم.»
از آن روز به بعــد، چند تا از زندانىهـا آمـدند و پ�ش مـن اعـتـراف كــردند كـه ســرهنگ
مىخـــواســتـــه از آنها به عنـوان جــاســوس عـل�ــه مـن اســتــفـــاده كند. ولـى آنها ه�چگـــونه
گزارشى عل�ه من ندادهاند. من هم آنها را دلدارى دادم و ازشـان تشكر مىكردم و گفتم
كــه اگـــر ســرهـنگ باز هم چـ�ــزى پرســـ�ــد، بگـوئ�ــد كـــه ه�چ چـ�ــز بخـــصــوصـى درباره1 من

نمىدان�د.»
رضـا هم كـه از آن به بعـد مـراغبـت از من را افزا�ـش داده بود، گفـت كه واقـعـاً از ا�نكـه
در آن مدت نتوانستـه به اعتصاب غذاى من پى ببرد دچار حـ�رت شده است. ز�را خودش
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را با تـوجـــه به دورهاى كـــه در زنـدان قـــصـــر د�ده بـود كلى آدم هـوشـــ�ـــار و زرنگ تـصـــور



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð≤∞‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
مىكــرده كـه بهراحــتى مىتوانـد به همـه1 رمــز و رمــوز پىببـرد. و واقــعــاً هم آدم با هوش و
ت�زى بود. ولى از ا�ن غافلگ�رى به ا�ن نت�ـجه رس�ده بود كه آدمهاى س�اسى زرنگترند
و آدم اگر بخواهد �ك موجود زرنگ و كامل باشـد، با�د س�اسى شود. و از من مىخواست
كـه رمز و راز سـ�اسى شـدن را با او در م�ـان بگذارم و بگو�م چه كـتابى را با�د بخـواند. من
هم چند كــتــاب تار�خ مــشـروط�ت را كــه در كــتـابخــانه د�ده بودم بـه او مـعــرفى كـردم كــه
بگ�رد و بخواند و با مسائل جنبش مشـروطه، كه برا�ش مىتوانست ش�ر�ن هم باشد آشنا
شود. �كى دو كـتاب داستـان هم معـرفى كردم كه بعـد از آن بخواند. تا وقـتى كه در زندان
آبادان بـودم مىد�دم كـــه كــتـــاب را مىگـــ�ــرد و زور مـىزند و چند ورقـى مىخــوانـد و باز
ســـرجــــا�ش مىگـــذارد و بـعـــد به بـازى و تفـــر�ـح و ورزش مىپردازد. الـبـــتـــه پشـتكـــار و
پىگـ�ـرى داشت و هر روز چند صـفـحـهاى مىخـواند. به ا�ن علت به او فـشـار نمىآوردم و
گذاشته بودم كـه خودش آرام آرام كتابخوان شود. اما قـول داده بودم كه بعد از خواندن

كتاب ب�ا�د كه در باره1 آن حرف بزن�م.
بعد از ا�ن حوادث، ستـوان جاللى �ك شب به بند آمد و در دفتر نگهـبانى نشست و مرا
صـدا كـرد و �ك چاى جلو�م گـذاشت و شـروع به گپ زدن كرد. دفـتـر نگهـبـانى بند طورى
بود كـه به ح�ـاط پنجره داشت و زندانىها مـىتوانستند كـسانى را كـه آنجا نشـستـه بودند
ببــ�نند. از ا�ن رو مـن چندان راضى نبــودم كــه در دفـتــر نگهــبــانى چاى بخــورم و در جلوى
زندان�ـان رفــتـارى داشـتـه باشم كــه آنها فكر كنند مىتـوان با افـسـران و مـسـئــول�ن زندان
خوش و بـش كرد. من واق& بودم كـه هر رفتـار من، به شكلهاى مخـتل& مورد تقل�ـد واقع
مىشـود و سبب توجـ�ه حركـات د�گر خواهـد شد، و نمىخـواستم چاى خـوردن و خوش و
بش كردن بـا مسئـول�ن زندان در م�ـان زندان�ان امـرى عادى جلوه كنـد. از ا�ن رو، خوردن
چاى در آنجـا خــودارى كـردم. ولى سـتـوان اصــرا مىكـرد كـه من چا�م را بـخـورم و ظاهراً
مىخواست با من خـودمانى بشود. و حتى از مـوضوع فرار �كى از افسـران زندان سارى كه
با �كى از چر�كها از زندان فراركرده و به آنها پ�وسـته بود، موضوع را به شكل جد�دى
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مطرح سازد. او آنقـدر احمق بود كه نمىتوانـست به رو بودن حقهاى كـه مىخواست بزند
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پى ببرد.

از همـ�ن رو دفـعـه1 بعـد كـه بـه بند آمـد و خـواست باز با من در دفـتـر نگهــبـانى به گـفـتگو
بنش�نـد، نپذ�رفتم و گـفتم اگر بـا من كار دارد و �ا مىخواهد مـوضوعى را در مـ�ان بگذارد،
�ا مـرا به دفتـر زندان فـرابخواند و �ا در حـضـور بق�ـه1 زندانىها حـرفها�ش را بزند. به ا�ن

ترت�ب او از ا�ن بازى دست برداشت و جز �ك مورد د�گر سراغ مرا نگرفت.
�ك روز نگـهــبـــانى داخل بنـد مــرا خـــواست و به من اطـالع داد كــه برا�ـم از زندان اهواز
مــبلـغ دو�ست تومـــان پول آمــده است. امـــا نام فــرســتـنده1 پول را به من نـگفــتنـد. بىدرنگ
در�افتم كه شهاب لبـ�ب، �عنى تنها كسى كه در زندان اهواز از بودن من در زندان آبادان
خبـرداشت آن پول را فرستادهاست. امـا ا�نكه چگونه توانستـه بود ا�ن كار را بكند، برا�م
روشن نـبــود. چون چـن�ن امـــرى، �عنـى فــرســـتــادن پـول از ســوى زندانـ�ــان ســـ�ــاسـى براى
�كد�گر بىسـابقـه بود و در زندانهاى سـ�اسى همـ�ـشـه از آن جلوگ�ـرى مىكـردند. ز�را
ا�ن كار نـشانه1 همبـستگى زندان�ـان با هم به شمـار مىآمد و سـبب تقو�ت روحـ�ه1 مـبارزاتى
آنها مىشـد. در هر صورت از آمـدن پول خ�لى خـوشحـال شدم ز�را تا آن زمـان، به دل�ل
بىپولـى از كــشـ�ــدن ســ�ـگار خــوددارى كــرده بودم. ولى از آن پس مىتـوانســتم با خــ�ــال
راحت س�گار بخرم و �ا گـاهى �ك نوشابه1 خنك، كه بارها در گرمـاى خفهكننده1 آبادان در
فـــــروشگاه زنـدان د�ده و هـوسكــــرده بـودم بگـ�ــــرم. مـن شكـمــــو بـودم و همــــ�ـــــشـــــه دلم
مىخــواست نوشــ�ــدنى و خــوردنىهـاى لذ�ذ به بدن بـزنم. و در آن هواى گــرم نوشــ�ــدنى
خنك و شـ�ر�ن خ�لـى مىچسب�ـد. بعضى روزها، هواى آبـادان چنان گرم و شرجـى مىشد
كـه واقـعـاً نفـس كـشـ�ـدن با دشـوارى توأم بود. ز�را در اثر ازد�ـاد درجـه1 حـرارت و رطوبت
هوا، در صــد اكـســ�ـژن پائ�ـن مىآمـد و نفسكــشـ�ــدن سـخت مـىشـد. بهو�ژه، گــرمـا تـمـام
پوست صورت، ز�ر گلو و پ�ـشانىِ مرا ملتهب مىكرد و به عـرقكردن وامىداشت و بر اثر
پاك كردن مداومِ عرق، پوستم جوش مىزد و قرمز مىشد. در چن�ن روزهائى، از ظهر به
بعد، به شـدت عرق مىكردم و عالوه بر نـشستن زير پنكه با�د حـتماً خودم را جـداگانه هم
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باد مىزدم تا عـرق نكنم. و به ا�ـن ترت�ب نمىتوانسـتم به كـار و مطالعـهام بپـردازم. و حـتى
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نمىتوانـسـتم بخــوابم. ز�را به مــحض به خـواب رفــتن چنان از عـرق خــ�س مىشــدم كـه از
خــواب مىپـر�دم. همــان روز كـــه برا�م پول آمـــد، پدر و مــادرم ن�ـــز از تهــران به مـــالقــاتم
آمـدند. آنها چـون زمـان مـالقـات را نمىدانـسـتند، آخـر هفــتـه به آبادان رسـ�ـده و مــجـبـور
شـده بودند تا دوشنبـه منتظر بمـانند تا روز مالقـات فـرابرسد. و در ا�ن مـدت مـجبـور بودند
در هتل اقـامت كننـد. مادرم مـىگفـت؛ «روز پنجشنبـه هرچه التـمـاس كـرد�م به مـا مـالقـات
ندادند. گـفـتـ�م، بابا مـا هزار كـ�لومـتـر راه آمـدها�م. آخـر خـدا را خـوش نمىآ�د كـه در ا�ن
شهرِ غر�ب تا دوشنبه در هتل بمان�م تا بتـوان�م مالقات كن�م. گفتند اگر �ك ساعت زودتر

 مـادرم اصـرار داشت كـه حتـمـاً.رسـ�ـده بود�د مىشـد، ولى حـاال مـالقـات تمـام شـده است.»
مـاهى �كبـار به مـالقـاتم ب�ــا�د. ولى من از آنها قـول گــرفـتم كـه هر دو مــاه �كبار زودتر
ن�ــا�ند. ز�ـرا �ك مــسـافــرت دوهزار كــ�لـومـتــرى در هر مــاه، جــدا از مــخــارجى كــه داشت،
مىتوانست به سـالمتى او و پدرم كـه هردو مر�ض احـوال بودند صدمه بـزند. بعد هم گـفتم
كه اگـر �ك بار د�گر آمد�د و وقـت مالقات نبـود، برو�د شهـربانى، �ا دادگسـترى اعـتراض

كن�د و مالقات بگ�ر�د.
آن روز، مــالقــات را زودتر از مــعـمــول قطـع كـردنـد و مـرا بـه بهــانه1 ا�نكــه به خــانوادهام
راهنمـائىهاى ناجـور كـردهام مـورد مـواخـذه قرار دادنـد. به همـ�ن خـاطر بعـد از بگو مگو با
مـعـاون رئ�س زندان عـصـبـانى بودم و داشـتم تند تند در حـ�ـاط قـدم مى زدم كـه كـمى آرام

شوم. �كى از زندانىها آمد و با من هم قدم شد و گفت:
«آقاى سماكار، عرض مختصرى داشتم.»

گفتم:
«بفرمائ�د.»

گفت:
«من �ك زندانى هسـتم كـه زن و بچـه دارم و اكنون كـه به زندان افتـادهام خـانوادهام در

گرسنگى به سر مىبرد.»

¥∏μ

فكر كردم كه چون فهم�ده است كه من مالقات داشتهام حتماً مىخواهد تقاضاى كمك
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مالى كند. گفتم:

«من هر كـمكى كـه بتوانم به خـانوادهات مىكنم. آدرس و �ا شـمـاره1 تلفنى از آنها بده
تا به خانوادهام بگو�م كه به آنها كمك كنند.»

گفت:
«نه، نه. مـنظورم كــمك ا�نجــورى ن�ــست. من �ـك مـشـكل دارم... مــرا به اتهــام قــتل به
زندان انداخــتـهانـد. مـاجــرا هم ا�نطورى بود كــه �ك شب من و دوســتم داشــتـ�م ســوار بر
مـوتور مىرفـتـ�م كـه نـزد�ك آبادان چند نفـر جلوى مـا را گـرفـتنـد. مـا پ�ـاده شـد�م و آنها
ر�ختند سـر ما و لختمان كـردند و در رفتند. خـوشبختـانه موتورمـان را نبردند. ولى هرچه
داشـتـ�م از مـا گـرفـتند. مـا �ـكى از آنها را شناخـتـه بود�م. به دوسـتم گــفـتم ب�ـا برو�م از او
شكا�ت كن�م. ولى او گفت كه نه ا�ن كار را نكن�م. گفـتم چرا؟ گفت، براى ا�نكه او فام�ل
مـا ست. من هم به خـاطـر او شكا�ت نكردم. ولى گـفـتم كـه برود پـ�ش او و پولها و سـاعت
مــرا پس بگ�ــرد. و الى شكا�ت خــواهم كـرد. دوســتم رفت و چـند روز پ�ـدا�ـش نشـد. بعــد
�كهـو �ك روز از شـهربانى ر�خـتند و مـرا گـرفتنـد و گفـتند كـه تو آن �ارو را كـشتـهاى. من
هم كـه ترسـ�ـده بودم، انكار كـردم كـه اصـالً چن�ن كـسى را نمـىشناسم. ولى همـان دوسـتم
آمـد و مـاجرا را تعـر�& كـرد و گـفت كـه من به او گـفتـهام كـه بالخـره فـام�لشـان را خـواهم
كـشت. بعــد مـرا زدند. خـ�لى زدند كــه به قـتل اعـتـراف كـنم. جـوجـه كـبـاب كــردند. جـوجـه
كباب مىدان�د كه چهطورى ست؟ من هم گفتم بله او را كـشتهام. اما دو هفته پ�ش، همان
دوستم به �ـك جرم د�گر به زندان آمـد و وقتى آه و ناله1 مرا د�د و فـهمـ�د كـه زن و بچهام
دارند گـرسنهگى مىكـشند، پ�ش من اعـتراف كـرد كه خـودش فـام�لشـان را كـشتـه است.
من كـه از شن�ـدن ا�ن حرف از خـوشـحـالى بال در آورده بودم، از او خـواستم كـه مـردانگى
كند و پ�ش شهـربانى اعتـراف كند. او هم هم�ن كار را كـرد. ولى اداره1 آگاهى قـبول نكرد.

گفتند شما تبانى كردها�د. »
نگاهش كردم و با تعجب پرس�دم:

¥∏∂

�عنى چه كه تبانى كردها�د؟»»
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«والله نمىدانم. بچـهها مىگو�نـد چون آگاهى با كـتك از من اعتـراف گرفـته است حـاال

نمىخواهد كوتاه ب�ا�د.»
گفتم:

«خوب به دادگسترى شكا�ت كن.»
گفت:

«كردهام. فا�ده ندارد. حرفم را قبول نمىكنند.»
گفتم:

«خُب، از دست من چهكارى برمىآ�د؟»
با مِن و مِن گفت:

«بچــههـا مىگــو�ند اگـــر شــمــا شكا�ت كـن�ــد شــا�د خـــبــرى بشــود. چون ا�نهـا از شــمــا
مىترسند.»

نگاهش كـردم. نمـىدانسـتم چه بگو�م. اصـالً نمىدانسـتـم داسـتـانش تا چه حـد واقـعـ�ت
دارد. و اگر هم واقـع�ت داشـته باشـد، من چه كارى مىتوانـم بكنم؟ سر و صـدا كردن روى
ا�ن مـوضـوع از طرف من، شـا�د كار او را بـدتر هم مىكـرد. براى �ك لحظه هم فكر كـردم
كـه نكند ا�ن موضـوع اصالً سـاختـه و پرداختـه1 رئ�س زندان باشـد كه مـرا درگ�ـر �ك ماجـرا
كند تا سـاواك بپـذ�رد كـه من در زندان تحـر�ك مىكنم و زندانىها را به كـارهاى عـجـ�ب

وامىدارم. با توجه به تمام ا�ن مسائل گفتم:
«حــاال بگـذار من كــمى در ا�ـن مــورد فكركنـم. بعــد خــبـــرت مىكنم. در ضـــمن اسم آن

دوستت را هم به من بگو.»
گفت:

«اسمش على پاشائى ست.»
مـاجـرا را براى هاشـم گـورانى نقل كـردم و از او خـواسـتـم در ا�ن باره تحـقـ�ق كنـد ببـ�ند
مـوضـوع چقـدر صـحت دارد. او هم فـوراً ته و توى قـضـ�ـه را در آورد و به من گـفت كـه فكر

¥∏∑

مىكند كه ماجـرا واقع�ت دارد. من هم گفـتم سعى خودم را خواهم كـرد كه براى او كارى
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بكنم. ولى اول با�د جوانب قض�ه را بسنجم.

در ا�ن م�ان، رئ�س زندان كه نتوانستـه بود حرفش را در مورد من به كرسى بنشاند، به
آزارش به زندانـىها افـزوده بـود كـه از تـبـعــ�ت آنها از من جـلوگــ�ـرى كنـد. او در پى ا�ن
بود كــه با فـشــار ب�ــشـتــر روى آنها و با بهــانههاى مــخــتل& برخى از آنان را بـه ز�ر هشت
بكشـد و بـه همكـارى وادارد. بهخـصـوص پس از آنكــه جـاسـوسـانى كـه براى مـن گـذاشـتـه
بود، بهجــز �ـكى دو مــورد، بقــ�ــه از همكـــارى ســر باززده و خــبــرى از من به او نـمىدادند،
مىخواسـت هرطور شده قـدرتش را در زندان نشان دهد. و در ا�ن راسـتا رفـتار پاسـبانها
با زندان�ان تغ��ـر كرد و ا�نجا و آنجا آنها را به فحش مىكشـ�دند. �ك شب، كه حدود
ن�مساعـتى از موقع خامـوشى گذشتـه بود و زندان�ان مثل هـم�شه هنـوز ب�دار بودند و با هم
حـرف مىزدند، پـاسـبـان نگهـبــان شـروع كـرد به بد و ب�ــراه گـفـتن به زندانىهـا و با تشـر از
آنها خواست كه بخوابند. ا�ن رفتار كـه تا آن زمان از ه�چ پاسبانى د�ده نشده بود به من
گـران آمـد. او بار د�ـگر و بار د�گر توه�نها�ـش را به زندان�ـانى كـه حــرف مىزدند تكرار

كرد تا ا�نكه صداى مرا در آورد و من خطاب به او با صداى بلند گفتم:
«چرا ا�نقـدر داد مىزنـى و توه�ن مىكنى؟ مگر نـمىب�نى كـه ن�م ســاعت از خـامـوشى

گذشته و ما خواب�دها�م؟»
پاسبان كه از صداى بلند من جا خورده بود گفت:

«خُب تقص�ر ا�نها ست كه نمىخوابند.»
گفتم:

«من مـىپرسم كــــه چرا دادمـىزنى؟ اگـــر مـىخـــواهـى كـــسى را ســــاكت كـنى مىتـوانى
آهسته به او تـذكر بدهى. ولى وقتى داد مىزنى، د�گرانى را هم كه خـوابند ب�دار مىكنى.

عالوه بر ا�ن چرا توه�ن مىكنى؟»
پاسبان گفت:

«من توه�ن نكردم.»

¥∏∏

«چرا كردى. ا�ن همه آدم شن�دند د�گر.»
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پاسبان كه كمى ترس�ده بود رفت و از سوراخ درِ آهنىِ زندان افسر نگهبان را از ب�رون
صــدا زد. افـســر نگهــبـان كــه همـان ســتــوان جـاللى بود آمــد پشت ســوراخ، و او مـوضــوع را

برا�ش گفت. جاللى هم از پشت سوراخ خطاب به من گفت:
«آقاى سماكار، شما اگر از سر و صدا ناراحت�د برو�د در اتاق بخواب�د.»

گفتم:
«در اتاق گرم است. كولر بگذار�د تا من بروم در اتاق بخوابم.»

گفت:
«مگر ا�نجا هتل است؟»

گفتم:
«نه، زندان است، ولى شكنجهگاه ن�ست.»

در�چه را بست و رفت و پاسبان هم ساكت شد و د�گر داد نزد.
صـبح ســاعت حـدود ده بود كــه قـاسم پاســبـان به من اطالع داد كــه از پاسـبـانها شـن�ـده
است كــه �ك نفــر را از سـاواك آوردهاند كــه ناظر صــحـبت مـن و رئ�س زندان باشــد. ز�را
رئ�س زندان به ساواك گفـته است كه من هر وقت كه با او حرف مىزنم عل�ـه رژ�م شعار

مىدهم.
مـرا به ز�ر هشت صـدا زدند و به دفـتر سـرهنگ بردند. �ك نفـر با لبـاس شـخصى آنجـا
نشسـته بود كه سـرهنگ او را پسرخاله1 خـود معرفى كـرد. من كه موضـوع را مىدانستم، از
ا�ن حــرف در دلم خند�ـدم. احـمـق نمىتوانسـت بفـهــمــد كــه حــتى اگــر من از طر�ق قــاسم
پاسـبان هم نفـهمـ�ده بـودم كه ا�ن فـرد ساواكى ست، از طر�ق مـعـرفى او مىفهـم�ـدم؛ ز�را
پسر خـاله1 ه�چ رئ�س زندانى اجازه ندارد در گـفتگوى �ك زندانى س�ـاسى با رئ�س زندان

حضور داشته باشد.
جلوى مـامور سـاواك با لحن خ�ـلى نرم با سرهنگ صـحبـت كردم. ولى سـرهنگ با لحن
خشنى از من راجع به مـاجراى شب گذشتـه و ا�نكه من زندانىها را عل�ه پاسبـان تحر�ك

¥∏π

كردهام سخن گفت. ولى من در كمال خونسردى حرف او را رد كردم و گفتم كه مىتواند
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زندان�ان را به ز�ر هشت بخـواهد و از آنها در مورد آنچه پ�ش آمده سئـوال كند. اگر از
صــحــبت آنها مــعـلوم شــد كــه تحــر�كى در كــار نـبــوده، پس مــعلوم است كــه نـگهــبــانها

گزارش خالف واقع دادهاند.
سرهنگ ا�ـن كار را نكرد ولى، كوشـ�د مـرا عصبـانى كند تا حرف تندى بزنـم و او بتواند

عل�ه من چ�زى را به ساواك اثبات كند. عاقبت «پسرخاله1» رئ�س زندان گفت:
«آقاى سمـاكار، البته من اگر جاى شـما بودم، بهجاى ا�نكه به نگهبـان بگو�م كه ساكت

باشد، از زندانىها مىخواستم كه ساكت باشند و سبب نشوند كه پاسبان داد بكشد.»
فوراً گفتم:

«من هنوز با زنـدانىها حـرف نزده، ا�نها مىگـو�ند تحــر�ك كـردهاى. چه برسـد كـه با
آنها حرف هم بزنم. در آن صـورت فوراً برا�م پرونده مىسـازند كه خواسـتهام زندانىها

را سازماندهى كنم.»
مامور ساواك كه �ادش رفته بود كه با�د همچنان نقش پسرخاله را بازى كند و خود را

وارد گفتگوى ما نسازد، گفت:
«بله، حق با شما ست.»

ولى بعد ناگهان مثل ا�نكه متوجه1 خطاى خودش شده باشد گفت:
«البته من به ا�ن امور وارد ن�ستم. مىبخش�د كه دخالت كردم.»

نت�ـجه1 گـفتگو، بىآنكه سـرهنگ بتواند ادعـا�ش را در مورد تحر�كهـاى من به ساواك
ثابت كند ا�ن بود كه مـرا دوباره به بند برگرداندند و پاسبـانها هم ناچار شدند از آن پس
نه تنهـا مـواظب حـرف زدنشان با من بـاشند؛ بلكه، با زندان�ـان د�گر هم بدون داد و فـر�اد

صحبت كنند.
اما مدتى نگذشت كه باز رئ�ـس زندان �ك ماجراى تازه پد�د آورد. در آن زمان دولت
س�ـاست صرفـهجوئى اعـالم كرده و از همـه1 ادارات خواستـه بود كه در مـخارج خـود رعا�ت
بودجـه1 عـمومـى را بكنند. رئ�س زندان هم در تبـعـ�ت از ا�ن سـ�ـاست، فـوراً دستـور داد كـه
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پنكهها را خـامـوش كننـد و مـا را در عرقر�ـزان گـرماى داغـى كـه به قـول مـحلىها به «تَش
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باد» مــعـروف بـود بدون ذرهاى نســ�م كـه خنـكمـان كنـد رها كـرد. ســ�ــاست دولت در آن
شرا�ط به خاطـر فساد گستـرده و ولخرجىهاى بىحساب و بهدل�ل رشـد �ك بوروكراسى
بىدر و پ�ـكر، و همچن�ن بـه خــاطر باال رفــتن قــ�ــمت واردات مــخــتل& در مــقــابل افــزا�ش
ق�مت نفت بود، و ظاهراً مىخواست در درجه1 اول بهبحران س�اسى موجود و بعد بهبحران
اقتصادى پاسخ بگو�د. اما رئ�س زندان ما پـنكه1 زندان را كه بدون باد آن واقعاً نشستن در
گرماى شرجى اتاقها غ�رممكن بود، به عنوان كـمك بهصرفهجوئى دولتى قطع كرد. طبعاً
ا�ن من بودم كه باز مىبا�ست در آن زندان اعـتراض مىكردم و باز ا�ن رئ�س زندان بود
كه شـروع به كلنجار رفتن در ا�ن مـورد كرد و حاضر نشـد دوباره پنكهها را بهراه ب�ندازد.
از نظر من او مــوجــود احـمــقى بود كــه به ابتــدائىتر�ـن و بىمنطقتر�ـن شـ�ــوههاى مــمكن
مىخــواست زندانـىها را آزار بدهد و بلـد هم نبــود چهكــار كند. از ا�ـن رو من ناچار شــدم
ا�ن بار ن�ـز براى راه انداخـتن دوباره1 پنكههـا اعتـصـاب غـذا كنم. برداشـتم و نامـهاى خطاب
به رئ�س اداره1 سـاواك آبادان نوشـتم و از او تقـاضاى مـالقـات كـردم و ذكر كـردم كـه چون
مـعمـوالً به حرفهاى مـن ترت�ب اثر داده نمىشود، تـا مالقـات با شمـا اعـتصـاب غذا خـواهم

كرد.
چند روزى گــذشت و خــبــرى نشــد. عــاقــبت روز چهــارم مــرا به ز�ر هـشت خــواســتند و
همـراه هشت پـاسـبـان و سـروان مـعـاون رئ�س زندان و در دو مـاشـ�ـن اسكورت به سـاواك
بردند. پاسبـانها را مانند آنكه بخـواهند به م�دان جنگ بفـرستند غرق اسلحـه و فشنگ و
نارنجك كـرده بودند و مرا در مـحاصره1 آنها تـوى ماش�ن نشـاندند و به سـوى ساواك براه

افتادند.
در سـاواك، �ك سـرهنگ با لبـاس شخـصى آمـد و خـود را معـاون رئ�س سـاواك آبادان

معرفى كرد و گفت:
«چون ت�مسارِ ر�است در مـرخصى به سرمىبرد من شما را خواسـتهام تا از مسائلتان با

خبر شوم.»
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بعـد رو به سـروان مـعـاون زندان كـرد و از او خـواست كـه دستبـند مـرا باز كند. سـروان
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دستبند مرا باز كرد و خواست همراه ما به اتاق سرهنگ ب�ا�د. ولى سرهنگ به او گفت:

«لطفاً شما هم�نجا بمان�د، من با آقاى سماكار تنها صحبت خواهم كرد.»
سـروان كــه قـ�ــافـهاش نـشـان مىداد از ا�ن حــرف جـاخــورده و بور شـده اسـت، پا به هم

كوب�د و خبردار ا�ستاد تا ما دور شو�م.
سرهـنگ مرا به اتاقش برد و دسـتور داد چاى ب�ـاورند. و از من خواست اول اعـتصـابم را

بشكنم. گفتم:
«چون اعـتـصــاب من براى مـالقـات با شـمــا بوده، بنابرا�ن د�گر نـ�ـازى به ادامـه دادن آن

ندارم و چا�م را مىخورم.»
سرهنگ پرس�د:

«خُب آقــاى ســمــاكــار مــشكل شــمــا چـ�ــست؟ مــثل ا�نكــه شــمــا مــرتب با رئـ�س زندان
درگ�رى دار�د.»

گفتم:
«من د�ـگر واقـــعــــاً از دست ا�شــــان ذله شـــدهام. مـن �ك زندانـى ســـ�ـــاسـى هســـتـم كـــه
مىخـــواهم آرام زندانم را بـكشم و مطالـعــه و برنـامــه1 خــودم را اجـــرا كنم و از ا�ن فـــرصت
زندان اسـتفـاده ببرم و چ�ـزى ب�امـوزم. ولى تمام انرژى و اعـصاب من با�د صـرف پس زدن
مـشكالتى شـود كه مـدام در ا�ن زندان براى من پ�ش مىآ�ـد. شمـا مـسلماً در جـر�ان تمـام
مــســـائلى كـــه تا بهحـــال بر من گـــذشــتــه هـســتـــ�ــد. من د�گـر ســرتان را در ا�ـن مــورد درد
نمـىآورم تا همـــه را بازگـــو كنم. ولـى همـــ�ن آخـــر�ن مـــورد را هم كــه بـگ�ـــر�د، خـــودتان
مىفهمـ�د كه وضع من چگونه است. آخر شمـا قضاوت كن�د كه در ا�ن گرمـاى طاقتفرسا
آ�ا مــمـكن است كــه آدم در اتاق بـىپنكه بـنشــ�ند و بـتــواند مطالـعــه هم بكـند؟ تنهــا بـهــانه1
مسئول�ن زندان هم ا�ن است كه دستور دادهاند كه صرفهجوئى كن�م. آخر مگر �ك پنكه
كــه در اتـاق من روشن باشـــد در طول حــتـى روز چقــدر بـرق مــصـــرف مىكند كـــه مــســـئله1
صرفهجـوئى بخواهد مطرح شود. عالوه برا�ن، صـرفهجوئى براى جلوگ�ـرى از ح�& و م�ل
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است. ا�نجا چه حـ�& و م�لى دارد اتفـاق مىافتد. واقـعاً عمـد در ناراحت كردن زندانى در
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ا�ن كـارها د�ده نمىشـود؟ مىدان�د؟ مـتـاسفـانه، افـسران شـهـربانى نمىدانند كـه با زندانى

س�اسى چگونه با�د رفتار كنند. آنها تجربه و دانش س�اسى شما را ندارند.»
سرهنگ كه در سكوت به من خ�ره شده بود و گوش مىداد لبخندى زد و پرس�د:

«د�گر چه مشكلى دار�د؟»
گفتم:

«من نمىدانم كـه هر لحظه چه مشكل تازه1 د�گرى سـر راه من قرار خواهـد گرفت. ولى
ا�ن را بگو�م كــه وقـتى رئ�س زندان براى من پـنجـاه جـاسـوس گـذاشـتـه تـا هر حـركت مـرا

گزارش كنند، هم�ن موضوع باعث تشنج مداوم نخواهد شد؟»
سرهنگ با تعجب گفت:

«پنجاه جاسوس؟ شما از كجا مىدان�د؟»
«ب�ـشتـر آنها خودشـان آمدهاند و براى من گـفتـهاند كه رئ�س زندان از آنها خـواستـه
هر حــركت مــرا گــزارش كـنند. آنها گــفــتنـد كــه حــدود پنجــاه نفــر بودهانـد كــه ســرهنگ

باهاشان صحبت كرده است.»
«شما چند نفرشان را مىشناس�د؟»

«ب�ش از چهل نفرشان را.»
سرهنگ لبخند زد و گفت:

«خُب، جالب است. د�گر چى؟»
«همـــ�ن... البـــتــه در ضــمـن مىخــواســـتم در خــواسـت �ك زندانى را هـم به اطالع  شـــمــا

برسانم.»
با تعجب گفت:

«چه درخواستى؟»
�كى از زنـدان�ــان آمــد پ�ش من و بهطـور خــصـوصـى مــوضـوعـى را در مــورد پروندهاش
مطرح كـــرد. او گــر�ـه مىكــرد و قـــسم مىخـــورد كــه بىگنـاه است، ولى به او تـهــمت قـــتل
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زدهاند. مىگــفت در اداره1 آگــاهى آنقــدر او را زدهاند تا بـهقـتـل اعـتــراف كــرده است. در
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�كحـالىكـه ا�ن موضـوع واقـعـ�ت ندارد. بعـد هم مىگـفت كـه قاتل واقـعى پ�ـدا شـده و به
جـرم د�ـگر به همــ�ن زندان آمـده و پ�ـش او هم اعـتــراف به قـتل كــرده. و حـتـى خـودش را
بهاداره1 آگـاهـى هم مـعـرفى كــرده. ولىآنها بهخـاطر ا�ـنكـه نمىخـواهـند قـبـول كنـند كـه
بهضـرب كتك از متـهم اولى اعتـراف گرفـتهاند، به او گـفتـهاند كه بىخـود سعى نكند كـه با

ا�ن كار قاتل اصلى را نجات دهد و حرف او را نپذ�رفتهاند.
حـاال ا�ن زندانى از من خـواسـتـه است كـه صـدا�ش را بدون آنكـه اداره1 آگـاهى مـتـوجـه
شـود به گــوش كـسى برســانم كـه بتــواند به او كـمك كـند. و من هم شـمــا را شـا�سـتــهتر�ن
شــخـص براى ا�ن دادخــواهـى تشــخــ�ـص دادهام و به همـــ�ن دل�ل هم مـــوضــوع را به شـــمــا
مىگو�م و ام�ـدوارم كه فرصت تحق�ق در ا�نمـورد را داشته باش�د. ز�را واقـعاً ح�& است

كه �ك انسان بىگناه به جرم قتل باالى دار برود.»
سرهنگ گفت:

«اسم ا�ن زندانى چ�ست؟»
«غالمرضا ك�انى.»

«اسم آن نفر دوم چ�ست؟»
«نمىدانم. با او صحبت نكردم.»

«فكر مىكن�د كه ا�ن شخص راست مىگو�د؟»
«والله نمـىدانم. در ضـمن من بـه او ه�چ قـولـى هم ندادم. ولى از شـمــا خـواهـش مىكنم

برا�ش كارى بكن�د.»
سرهنگ سرى تكان داد و گفت:

«حتماً رس�دگى مىكنم. خب د�گر مشكلى ن�ست؟»
گفتم:

«نه، متشكرم.»
گفت:
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«ام�دوارم مشكالت شما هم حل بشود. من در تمـام ا�ن موارد با ت�مسار صحبت خواهم
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كرد.»

همـ�نكه به زندان برگـشـتم، ستـوان جاللى همـان ز�ر هشت مىخـواست با چرب زبانى
از كم و كـ�& گفـتگوى من و مـعاون رئ�س سـاواك مطلع شـود. ولى او را تحو�ل نگرفـتم و
گفتم كه درباره1 برخى از مسائل مربوط به پروندهام صحبت كردهام. بعد رئ�س زندان مرا

خواست و او هم درباره1 صحبتهاى من در ساواك سئوال كرد. گفتم:
«من در زندان شما نـاراحتىهائى داشتهام كه آنهـا را با مقامات امن�تـى آبادان در م�ان

گذاشتهام.»
گفت:

«نمىخواه�د با خود من در مورد ا�ن ناراحتىها صحبت كن�د؟»
«شما از ا�ن ناراحتىها اطالع دار�د.»

«نه من اطالعى ندارم.»
«من قبالً همه چ�ز را به اطالع شما رساندهام.»

«بس�ار خوب. بفرمائ�د برو�د توى بند.»
به بند برگشتم و قـبل از همه چند كلمه با غالمرضا ك�ـانى حرف زدم و به او حالى كردم
كــه دربـاره1 پرونده1 او با ســـاواك صــحــبـت كــردهام. امـــا از او خــواســتـم كــه كلمـــهاى از ا�ن
مـوضـوع به كـسى نگـو�د، و گـفـتم؛ «حـتى اگـر آزاد هم شـدى هم صـالح نـ�ـست با كـسى در
ا�ن باره صـحـبت كنى؛ ز�را، اداره1 آگـاهى مىتواند از تو انتـقـام بگ�ـرد و به �ك بهـانه1 د�گر
دوباره تو را به زندان بكشـد.» او با خـوشـحالى چنـد بار حرف مـرا تائ�ـد كـرد و قول داد كـه

در ا�ن باره با كسى حرف نزند.
به هاشم گورانى هم اطالع دادم كه با ساواك درباره1 جـاسوسها صحبت كردهام و از او
خـواستم كـه با همـه1 آنها صحـبت كند و بگو�د كـه اگر سـاواك در ا�ن باره چ�ـزى پرس�ـد،

نترسند و واقع�ت را بگو�ند.
بعد هم چند كتاب از كتابخانه گرفتم و خودم را براى مدتى به مطالعه مشغول كردم.

¥πμ
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شب مـوقع خواب در حـ�ـاط، باد شبـانهاى مىوز�د و در دوردستِ تار�ـك آسمـان، ابرها
به ســرعـت در حــركت بودند و در هـم فــرومىرفــتنـد. تابســتـــان ســال پنجــاه و شـش د�گر
مىرفت كـــه تمــام شــود و اول�ن طـال�ههاى انقــالب پـائ�ــز داشت خــود را نـشــان مىداد. در
دورها آســمـان مىغـر�ـد. بعـضىها ســرشـان را از ز�ر مــالفـهها درمىآوردند و بـه باال نگاه
مىكـردند. بـادى كـه مىآمـد كـمى گــرد و خـاك با خـود داشت و گـاهى مــالفـهها را از روى
رخــتــخــوابها مـىربود. چند قـطره1 درشتِ باران هم بـار�د. امــا وضع طورى نـبــود كــه ن�ــاز
باشـد درِ بنـدها را باز كنند. كـمى بـعـد هوا آرام شـد و تنهـا، خـنكىِ دلچـسـبى كــه كـمى بوى
خــاك مىداد و در شبهاى گــرم آبادان ســابقــه نداشت باقـى مـانـد. مـالفــه را تا ز�ر گـلو�م
كش�ـدم و به آسمان كه حركت ابرها�ـش آرامتر شده بود خ�ره شدم. آن همـه درگ�رى با
مـسـئــول�ن زندان واقـعـاً تمــام ذهن�ت مـرا به خـود مــشـغـول داشـتـه بود و نـمىگـذاشت روى
مـسائل مطالعـاتىام مـتمـركـز شوم. تصـم�م گـرفـتم كه بعـد از آن، �ك روال مطالعـاتى براى
خـودم مـع�ـ�ن كنم و بدون تـوجه به آنچه در زنـدان پ�ش مىآ�د آن را ادامـه بدهم. �كى
دو روز بعد كه فرصت بـ�شترى داشتم كه در آرامش روى مسـائلى كه در آن مدت بر من
گــذشـــتــه بود ب�نـد�شم، با خـــود مىگــفــتـم كــه �ا ا�نهـا در مــقــابل مـن كــوتاه مىآ�ـند و �ا
مىزنند پدرم را در مى آورنـد. در هر حـال هرچه بشـود بهـتـر از �ك جنگ اعـصـاب مـداوم
است. چون هر چـ�ـزى اندازهاى دارد. در واقع من به جــائى رسـ�ــده بودم كـه د�گر جــر�ان
حـوادث را نمىشـد تـغـ�ـ�ـر داد. هرگـونه عـقـبنشـ�نى نه تنهـا مــسـاوى بود با از دست دادنِ
همـه1 امتـ�ـازهائى كه تا آن زمـان گـرفتـه بودم؛ بلكه، عـقب نش�ـنى، مسـاوى با از دست دادن
خــودم نـ�ــز بود. در واقـع ا�ن بازى خطـرناكى بود كـــه هر دو طرف مىخـــواست تا آخـــر�ن
شــانس، خـود را در آن آزمــا�ش كند و كــوتاه ن�ــا�د. عـاقــبت من پ�ــروز شـدم. امــا در واقع
شانس آوردم؛ ز�را آنطورى كـه بعداً در زندان اهواز فهـم�دم، جلسهاى عل�ـه من از سوى
شهـربانى، ساواك، دادرسى ارتش آبادان و �كـى از مسئـول�ن زندان س�ـاسى اهواز تشك�ل

¥π∂

شده بود كه به خ�ر مىگذرد و من به اهواز منتقل مىشوم.
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Ábý œ«“¬ ÏtIDM� ¨“«u¼« Ê«b½“
�ك هفته بعد از د�دار با مسئول ساواك آبادان، مرا به اهواز منتقل كردند.

هنگام ورود به بند سـ�ـاسى زندان اهواز، با صـحنهاى روبرو شـدم كـه به ه�چوجـه انتظار
آنرا نداشـــتم، درسـت مــثـل آن بود كـــه به منطـقــهاى آزاد شـــده پا گـــذاشـــتــه بـاشم. تمـــام
بچــههاى زندان براى اسـتــقـبــال از من، دو طرفِ راهروى بند صـ& كـشـ�ــده بودند. شــهـاب
لبــ�ب جلوتر از همــه ا�ســتـاده بود و با من دسـت داد و روبوسى كـرد و خــوشآمـد گــفت و
بعـد، مـن با تمـام بچــههاى د�گر كـه به ترتـ�ب خـود را مـعــرفى مىكـردند �كـى �كى دست

 بود رفـتم. آخـر سـر هم به اتاقىLدادم و روبوسى كـردم و تا پا�ان بند كـه به شكل حـرف 
رفتم كـه بهقول بچـهها «پدر محمـود»، در آن نشستـه بود. و من كه انتظار داشـتم در آنجا
با �ك پـ�ـرمــرد روبرو شــوم، به جــوانى همسن و ســال خــودم برخــوردم كــه با لهــجـه1 غـل�ظ
رشــتى حــرف مىزد و تند و ت�ــز و كــوتاه قــد بود و بدنى عــضــالنى داشت. مــحــمــود به من

خوش آمد گفت و از ا�نكه به آن زندان آمده بودم ابراز خوشحالى كرد.
من فـقط در مــقـابل ا�ن وضـعـ�ت دچـار حـ�ـرت بودم و هرچه چشم مـىگـرداندم اثرى از
نگهــبـان در بند نـمىد�دم. براى من كــه پ�ش از آن شـاهـد كـتك خــوردن شـد�د بچــههاى
زندان قــصــر بـه خــاطر روبوسى و �ا دسـت دادن به صــورت انفــرادى با زنـدان�ــان تازه وارد
بودم، مـشاهده1 ا�ن اسـتقـبال جـمعى كـه آشكارا حكا�ت از نوعى سـازماندهى دقـ�ق روابط
درونى زندان را داشت واقـعـاً حـ�ــرت آور بود. به و�ژه كـه ه�چنگهـبـانـى هم در بند نبـود و

ظاهراً بچهها هركار دلشان مى خواست مىكردند.
بعد شهاب مرا به اتاقى كه خـودش در آن اقامت داشت برد تا جاى مرا نشان دهد. اتاق
نسـبــتـاً كـوچكى بـود كـه دو تختخـواب فلـزى دو طبـقـه در دو طرف آن قــرار داشت و ب�ن
آنها فضـائى به عرض �كمـترون�م باز بـود. غ�ر از او، دو نفـر د�گر ن�ز در آن اتـاق اقامت
داشتند كه با من مجـموعاً چهار نفر مىشد�م. بهطور طب�ـعى چن�ن به نظر مىرس�د كه آن
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دو نفـر د�گر ساكن اتاق هـم در آن لحظه با�د بهرسم مهـمـان نوازى در اتاق باشند، ولى از
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غ�ـبت آنها در�افـتم كه به زندانى پا گـذاشتـهام كه نوعى سـازماندهى حـساب شـده براى
همـهچـ�ـز دارد. و بعـداً د�دم كــه واقـعـاً هم همــ�نطور است. آن دو نفـر، در آن لحـظه مـا را
تنها گذاشته بودند تا شهاب كـه تنها آشناى پ�ش�ن من در آن بند بود فرصت آن را داشته

باشد كه در خلوت دو نفره، تمام رمز و راز بند را با من در م�ان بگذارد.
شهاب گفت:

«ا�نجا كو�ته.»
با ح�رت و خوشحالى از آمدن به چن�ن زندانى گفتم:

«واقعاً قض�ه چىست كه نگهبانى در بند پ�دا نمىشود؟»
شـهـاب توضـ�ـح داد كـه داسـتـانش مـفـصل اسـت. فـقط سـربسـتـه بگو�ـم كـه مـا در زندانى
هســتـ�م كـه �ـك رئ�س بند خـوب بـه نام «سـروان ورهرام» دارد. بعــداً برا�ت مىگـو�ـم كـه
مـوضـوع چ�ـست، ولى فـعـالً توضـ�ح بدهم كـه مـا نگهـبـان در بند ندار�م و آزاد�م كـه به هر
شكل كـــه مىخــواه�م بـچــهها را در اتاقها جــمـع كن�م و برنـامــه داشــتــه باشــ�ـم. در ضــمن
مـحـمـود مـحـمـودى، كـه بچـهها «پدر» صـدا�ش مىكنـند، عـمـالً همـهكـاره1 بند است. و واقـعـاً
بچـهها حرف او را گـوش مىكنند. وقتى او بـه ا�ن زندان آمده، از صـد و ب�ست نفـر زندانى
بند، نود نفـرش، سـر مسـائل بچـهگانه با هم دشـمن بودهاند. ولى مـحمـود مىتواند با حـرف
زدن با تمام آنها موجبات اتحـاد دوبارهشان را فراهم آورد، و بعد از مدتى، دست به چند
اعتصـاب غذا و اعتراض جمعى و قـاطع بزنند و نها�تاً امتـ�ازات ز�ادى را از زندان بگ�رند و

وضعى پ�ش ب�ا�د كه شاهد آن هستى.
البـتـه سن مـحـمـود نـسـبت به بچـههاى ا�نجـا كـه اكـثـراً جــوان دانش آمـوز و �ا دانشـجـو
هسـتند، ز�ادتر است و عـالوه بر ا�ن، تجـربه و سـابقـه1 مـبارزاتـى او كه از بچـههاى سـ�ـاهكل
است سـبب اعـتـبـار خــاصى شـده كـه توانسـتـه به اضـافـه1 قـدرت سـازمــاندهى و روحـ�ـه1 باالى

مبارزات�ش، زندان را به چن�ن مرحلهاى برساند.
من در سكوت بـه حـرفهاى او گــوش كـردم و بســ�ـار خـوشــحـال بودم كــه از آن زندان
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مـزخـرف نجـات پ�دا كـرده و به جـائى آمـدهام كـه نه تنهـا زندان سـ�ـاسى ست؛ بلكه، داراى
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امكانات و�ژهاى سـت كـه من در خـواب هم نمىتوانســتم ببـ�نم. به قـول شــهـاب، بهراسـتى

آنجا «كو�ت» بود.
پرس�دم:

«راستى از كجا مىدانست�د كه من مىآ�م كه برنامه1 استقبال را ترت�ب داد�د؟»
شهاب گفت:

«مىدانست�م د�گر. خوب، حالت چطور است؟ شن�دم كه حسابى دردسر داشتى.»
گفتم:

«از كجا مىدانى؟»
«مــا ا�نجــا همــهچ�ــز را مىدانـسـتــ�ـم. و اطالع داشــتــ�م كــه تو در چه وضــعــ�ــتى به ســر
مىبرى. از اعــتـــصــابها و مــالقــاتت با رئ�ـس ســاواك هم اطالع داشــتــ�م. از هـمــه چ�ــز، از

صبحگاه، شامگاه و دعواها�ت با رئ�س زندان و غ�ره.»
«از كجا ا�نها را مىدانست�د؟»

از طر�ق سروان ورهرام. اصالً او سـبب شد كه به ا�نجا ب�ائى. دو سـه روز بعد از آن كه
با رئ�س سـاواك آبادان مالقـات داشتـهاى، �ك جلسه در شـهربانى آبادان تشك�ل مـىشود
كـه راجع به تو تصـمـ�م بگ�ـرند. رئ�ـس ساواك، رئـ�س شـهربـانى، رئ�س دادرسى ارتش، و
رئ�ـس زندان آبادان در ا�ـن جلســــه شـــركت داشـــتــــهاند. از ســـروان ورهـرام هم به عـنوان
كــــارشـناس امــــور زنـدان ســــ�ــــاسـى اهواز مـىخــــواهنـد كــــه در ا�ن جـلســــه شـــــركت كـند.
پ�ــشـنهــادهاى مـــخــتل& هم راجـع به تو مىدهـند. مىخــواســتـــهاند تو را تنبـــ�ــه كننـد. �كى
مىگـــفـــتـــه شش مـــاه مـــمنوعالمـــالقـــاتش كـن�م، �ك د�ـگر پ�ـــشنـهــاد د�ـگرى مىكـــرده و
مىخـواسـته بالى د�ـگرى به سرت بـ�اورند؛ ولى سـروان ورهرام مىگـو�د اصـالً ن�ـاز به ا�ن
كارها ن�ست. او را به زندان اهواز بـفرست�د، من درستش مىكـنم. من صد و ب�ست زندانى
سـ�ــاسى دارم كـه فــهـمـ�ــدهام با آنها چهكــار كنم كـه دست از پـا خطا نكنند، ا�ـن �كى هم

روى آنها. و آنها هم قبول مى كنند كه تو را به ا�نجا بفرستند.
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آنشب مـوقع شـام، وقـتى سـر سـفره1 هـمگانى بند نشـسـتم، حس مىكـردم به خـانوادهام
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برگـشتـهام. سفـره كمـون در طول راهرو بند كه بـه شكل اِل بود انداختـه شد و بچـههاى هر

اتاق جلوى اتاق خود سر سفره نشستند.
روز بـعــــــد ســـــــروان ورهرام بـراى بـازد�د بـه بنـد آمـــــــد. او هم ورود مـــــــرا به آن زنـدان
خـوشآمد گـفت. رفتـارش بر خالف تمـام رؤسـاى زندانى كه تا آن زمـان د�ده بودم بس�ـار
خـوب بود و طورى حرف مىزد كـه گـوئى با ما خـودمـانى ست. محـمـود برا�م تعر�& كـرد
كـه پس از مقـدارى زد و خورد كـه در ابتدا با مـسئـول�ن زندان داشـتهاند، مـسائل مـربوط به
زندان سـ�ـاسى به سـروان ورهرام واگـذار مىشـود و او هم كـه آدم دمكرات و خـوبى بوده،
به ا�ن فكـر مىافـتــد كــه با دادن چند امــتــ�ـاز به زنـدان�ـان، و مــهمتر از آن، بـا اذ�ت نكردن
آنها بگذارد در آرامش زندان بكشند؛ ولـى در مقـابل از شلوغ كردن خـوددارى كنند. در
واقع او نمونه1 خـ�لى خوب همان سرگـرد درخشانى، رئ�س سابق زندان آبادان بـود. و عمالً
توانســتــه بود شـرا�ـطى فـراهـم آورد كـه بچــهها راضى بـاشند و آرام زندان بكشـند و شلوغ
نكنند. در مـقابلِ ا�ن وضع، مـوقعـ�ت خـود او هم در شهـربانى اهواز باال رفتـه بود و د�گران
به او به چشم �ك كـارشناس مسـائل زندان سـ�اسى نگاه مىكـردند و هر وقت هر مـشكلى
در ا�ن زم�نه پ�ش مىآمد از او نظر مىخـواستند و عمالً دست او را در ب�شتـر كارهائى كه
مىخـواست به عـمل آورد باز گذاشـتـه بودند. البـته �كى از علـل پذ�رش چن�ن وضـع�ـتى از
سوى مـقامـات شهـربانى، تاث�ر مـبارزات مـردم در خارج از زندان و مـسئله1 سـ�است «حـقوق
بشـر» حـزب دمكرات آمــر�كا بود. ولى در همـان مـوقـعـ�ت مـد�ـران د�گرى در زندانهاى
د�گر وجود داشتند كه نه تنها س�است حقوق بشر و ا�ن حرفها حالىشان نبود؛ بلكه، در
پى آن بودند كــه به هر شكلى شـده زهـرشـان را به زندان�ـان بـر�زند. به ا�ن خـاطر، بـچـهها
شد�داً متـوجه خصلتهاى ن�كوى سروان ورهرام و خصـائل انسانى او بودند و براى ا�نكه
مـوقــعـ�ت او تضــعـ�& نشــود و اوضـاع زندان به هم نخــورد، دقت مىكـردنـد كـه ز�ادهروى
نكنند و اگر الزم باشـد، در مقابل امـت�از گـرفتن امت�ـاز هم بدهند. �عنى اگر مـسئلهاى پ�ش
مىآمد كه الزم بود اعتراضى شود، ابتـدا به سروان ورهرام رجوع مىشد، و در صورتى كه
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او نمـىتوانست كـــارى بكـند، و اخـــتــ�ـــاراتش اجـــازه1 برآوردن آن خـــواستها را نـمىداد و



باالدســتىهـا با مــوضــوع مــوافــقت نمىكـــردند، آنوقت شــ�ــوههاى تنـد و قــاطع اعــتــراضى
صـورت مىگـرفت و همـه در حـركتِ �ك پارچه نشـان مىدادند كـه قـدرت دفـاع از خـود و

گرفتن حقوقشان را دارند.
¿ ¿ ¿
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بخش ٢١
“«u¼« Ê«b½“ —œ X}�UF	

در ا�ن ب�ن، با تـوجـه به شـرا�ط مــسـاعـدى كـه در بنـد مـوجـود بود، من به فـكر برگـزارى
كالسهاى علنى براى بچهها افتادم. البته كـالسهائى موجود بود كه توسط شهاب لب�ب و
مـحـمــود مـحـمـودى و �كى دو نفــر د�گر كـه اطالعـاتى در بـاره1 مـسـائل سـ�ـاسـى و مـبـارزاتى
داشـتند برگـزار مىشـد؛ ولى ا�ن كـالسها به دل�ل مـخـفـ�انه بودن خـود، داراى مـحـدود�ت
آمـوزشى از نظر تعـداد شركت كننـده بودند و وقت ز�ادى مىگـرفتند. در حـالىكـه به نظر
من مىشـد كالسهائى با پوشش د�گر ا�ـجاد شـود كه تعـداد ز�ادى شركت كننده بتـوانند
همزمــــان در آن شـــركت كـننـد. حـــسن اســــاسى ا�ن كــــالسهاى جــــمـــعى در آن بـود كـــه
پرسشهاى مطرح شده توسط افـراد مختل&، سبب مىشد دقت به مـوضوع درس افزا�ش
�ابـد و مــهـمتر از آن، حـــضـــور جــمـع، رابطه1 مـــحـــدود و دو نفـــره1 شـــاگـــرد و مــعـلمى را كـــه
مىتوانـست به رابطه1 مــر�د و مــرادى تبــد�ل شـود تـغـ�ــ�ــردهد و آن را واقــعـاً به �ـك رابطه1
آمــوزشى مــبــدل ســازد. امـا، در ابـتـدا مــحــمــودى به دل�ـل آنكـه مــمكـن بود برگــزارى ا�ن
كـالسها مــورد ا�راد مـقـامــات زندان واقع شـود و اوضــاع را به هم بزند با آن مـخــال& بود،
ولى وقــتى من توضــ�ح دادم كـه نوع مـطلبى كــه من براى تدر�س انتــخـاب كــردهام بسـ�ــار
عــادى جلوه مىكند و حــســاسـ�ـت برانگ�ــز هم ن�ــست ا�ن پ�ــشنهــاد از ســوى او و د�گران
مـورد قـبـول واقع شـد، و من كالسهـائى به عنوان بررسى تار�خ هنر را شـروع كـردم كـه از
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ابتداى زندگـى بشر تا كنون را در بر مىگـرفت و امكان آن وجود داشت كه ضـمن بررسى
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انگ�زهها و زمـ�نههاى تغ�ـ�ردهنده1 د�دگاههاى هنرى به تغـ��ر شـرا�ط تار�خى و اجتـماعى
اشــاره كــرد و عــمــالً تـار�خ تحــوالت فكـرى و اجــتــمــاعى را ضــمـن بررسى تار�خ هـنر براى

بچهها باز گفت.
امــا چند روزى از شــروع كـالسها نـگذشـتــه بود كــه ا�ن بار از ســوى برخى از بچــههاى
مـذهبـى به من ا�راد گـرفــتـه شـد كـه در ا�ـن كـالسها به تبلـ�غ نظر�ه1 تار�خ مــاركـسـ�ــسـتى
مىپردازم و چـون بچــههاى آنها هم در ا�ـن كـالسهـا شــركت مىكننـد، ا�ن كــار درست
ن�ست و بهتـر است من كالسها�م را قطع كنم. تا آن زمان، من با پد�ده1 ا�جـاد محدود�ت
براى بچـه مذهبى و نهى آنان از خـواندن كتـابهائى كه رنگ و بوى مـاركسـ�ستى داشـتند
تا حــــدودى آشنا بـودم؛ ولى اصـــالً فـكر نمـىكـــردم كـــه رهبــــران مـــذهبـى بچـــههـاى زندان
بخـواهند با ا�ـن صـراحت، تفكر سـانسـورگـر خـود را اعـمـال كننـد. از ا�ن رو در پاسخ آنها

گفتم:
«من كــــالسهاى علـنى تـشك�ـل مىدهم. هـركس كـــه دلـش بخــــواهد در ا�ن كــــالسها
شـركت مـىكند و هركس هم كــه نمىخـواهد شــركت نمىكند. هـ�چگـونه اجــبـارى هم در
ا�ن كـار ن�ـست. ولى اگـر شـما نـگران شركـت بچههـاى خودتان در ا�ـن كالسها هـستـ�ـد و
نمـىتوانـ�ـــد آنهـا را از ا�ن حــــركت بـازدار�د، مىتـوان�ــــد خــــودتان هم در ا�ـن كــــالس ها
شـركـت كن�ـد و هرجــا كـه احـســاس مىكن�ــد بحث جنبـه1 مــخـال& نظـر�ات شـمـا را بـه خـود
مىگـ�رد، اسـتدالل مقـابل آن را طرح كن�ـد و سبب شـو�د كه ذهن همـه راجع به مسـائل باز

شود.»
كـسى كـه بـا من در ا�ن باره سـخن مىگــفت از شن�ـدن ا�ن حـرفها خـندهاش گـرفت و

گفت:
ها فقط روابط ما را خراب مىكند.»«ا�ن حرف

پرس�دم:
«چرا؟»
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«براى ا�نكـــه مــا بـا�د �ك د�گـر را رعــا�ت كـن�م. و الى همكـــارىهاى مـــبــارزاتى مـــا با
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دشوارى مواجه خواهد شد.»

از ا�نهمه گستاخى در تهد�د آشكار بهخاطر سانسور ح�رت كردم و گفتم:
«اگـر قرار اسـت كه مـا به خـاطر همكـارىهاى مبـارزاتى خـود سـانسـور را بپذ�ر�م، بـهتـر
است كـــه ا�ـن مـــبـــارزه اصـــالً انجــــام نشـــود. چون اولـ�ن اصل مـــبـــارزه1 مــــا در درجـــه1 اول با

سانسورى ست كه در همه1 زم�نههاى جامعه1 ما رسوخ كرده است.»
در مـــقـــابل پاسخ قـــاطـع من، طرف چارهاى جـــز سكـوت نداشت و مـن د�دم كـــه همـــ�ن
شـخص، بعدها در بحـرانى كـه در زندان به وجود آمـد چه نقش منفى و مـخربى بازى كـرد.
ولى در آن روزها هنوز ا�ن حـالت را بروز نمىداد و در حل مـشكلى كـه در رابطه با زندان

پ�ش آمد با ما همكارى داشت.
براى گـرفــتن �كى از خـواسـتها مـجـبــور شـد�م كـه بـا مـسـئــول�ن زندان درگـ�ــر شـو�م.
غـذاى زندان، بر اسـاس بازد�د صل�ب سـرخىها بهـبود �افـتـه بود و مـسئـول�ن زندان ضـمن
تغ��ر ك�ـف�ت مواد، با بىتوجهى نسبت به پخت غذا، ا�ن تغ��ـر را به ضد خود تبد�ل كرده
بودند. از ا�ن رو مــا درخـواست كـرد�م كــه از آن بهبعـد �كى از مــا در آشـپـزخـانـه به پخت
غـذا نظـارت كند. ولى حـضــور �ك زندانى سـ�ــاسى در آشـپـزخــانه1 زندان كـه گــوئى چندان
حـفــاظى هم نداشت، مــورد قـبــول واقع نشــد و مـا پس از مــذاكـره با ســروان ورهرام به ا�ن
نتـ�جـه رس�ـد�م كـه با�د اعتـراض مـشخـصى انجـام بده�م. به ا�ن دل�ل، اعـالم اعتـصاب غـذا
كـرد�م و حــدس زد�م كـه در آن شـرا�ط فـوراً براى مــذاكـره به سـراغ مـا ب�ــا�ند. از ا�ن رو
مـحـمـودى، در گـفــتگوى مـحـدودى با من و شـهـاب و چـند نفـر د�گر پ�ـشنـهـاد كـرد كـه اگـر
رئ�س زندان براى مـذاكره آمـد، مـا از پ�ش با�د براى برخـورد با او آماده باشـ�م. به همـ�ن
دل�ل براى ا�نكـه �ك آدم خاص به عنوان محـرك معـرفى نشود، و همه حـرف بزن�م و در
ع�ن حـال حرفهائى هـم كه مىزن�م حـساب شده بـاشد ابتدا مـوضوع را بررسى كـرد�م و
پس از جمعبندى همـه1 استداللها، هفت هشت نفـر تع��ن شـدند كه در جاهاى مـختل& در
مـ�ان مـا با�ستند و هركـدام در مـقابل مـخالفت رئ�س زنـدان با درخواستها، نظر بچـهها را
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اعـالم كنند. بـه ا�ن ترت�ب، هم تاث�ـر حــرف ب�ـشـتـر مىشـد و هم تمــام زندان�ـان حـرف زده
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بودند. و حـتى قـرارگذاشـتـ�م كه آخـر سـر، وقـتى كه همـه1 پ�ـشنهـادهاى رئ�س زندان را رد
كرد�م، در مقـابل پ�شنهاد سروان ورهرام كـه قدر مسلم براى نجات مـذاكرات از بنبست
پ�ـشنهـاد بهـتـرى مىكـرد كـوتاه ب�ـائـ�م تا هم امـتـ�ـاز ب�ـشـتـرى بگ�ـر�م و هم مـوقـعـ�ت او را
مـسـتحكـمتر كن�م. همـ�نطور هم شـد. بعـد از مذاكـره كـه به صـورت حـضـور جمـعى مـا در
حــ�ـاط زندان و با شــركت ســروان ورهرام و رئ�س زندان صــورت گـرفت، مــا آخـرســر، در
مـقابل پ�ـشنهاد سـروان ورهرام كـه نزد�ك به خواست خـودمان بـود كوتاه آمـد�م و مسـئله

حل شد.
به دنبـال ا�ن مـسـئله، �ـك شب مـحـمـود مـحـمـودى �كى از افـسـران مـعـاون ورهرام را به
صـرف شام در بـند و سر سـفـره1 ما دعـوت كـرد. ا�ن مـوضوع كـه تا آن وقت سـابقـه نداشت،
مورد اعـتراض �كى دو نفر از بچـهها، از جمله احـمد صبـورى واقع شد. ا�ن بچهها اعـتراض
داشــتند كــه حــضـور �ك افــســر زندان ســر ســفـره1 مــا، رابطه بـا پل�س را امــرى عــادى جلوه
مىدهد و مـــمكن اسـت دستآو�ز كـــســانى كـــه مىخـــواهند با پـل�س همـكارى كننـد واقع
شـود. ا�ن حـرف درست بود. ولى در آن مـوقـعـ�ت، زندان سـ�ـاسى اهواز عـمـالً ز�ر سـ�طره1
مـحــمـود قــرار داشت و در واقع ا�ن او بود كــه همـهچـ�ـز را تعــ�ـ�ن مىكــرد. مـسلـمـاً سـابـقـه1
مـبـارزاتى و مـبــارزهجـوئى و شـجـاعت و كـاردانى او، ســبب چن�ن مـوقـعـ�ــتى شـده بود، ولى
شـ�وه1 او افـراطى بود و عمـالً به كـسى اجازه نمىداد كـه خالف حـرفش حـرفى بزند. البتـه او
تنـهــا در ا�ن مـــســئـله ســهـم نداشت؛ بلـكه، مـــا ن�ــز تـا حــدى در ا�ن رابـطه مــقـــصــر بـود�م و
باسكوتمــان ســبب مىشــد�م كــه او همچنان �كهتـازى كند. در واقع، حــمـا�ـت جـمــعى از
مـحمـود محـمودى، سـبب مىشد كـه من و شهـاب هم با ا�نكـه بارها ب�ن خودمـان از روش
�كجانبه1 مـحمود انتقـاد كردهبود�م، در حضور د�گران به او ا�رادى نگ�ـر�م و در مقابلش

كوتاه ب�ائ�م.
كـوتاه آمــدن و تن دادن مـا دو نفـر، و �ا اگــر نخـواهم كس د�گرى را در جــرمم شـر�ك
كنم، تن دادن من به روشهاى غ�ردمـكرات�ك محمود، سبب رشـد نگرانىها و اشاعه1 �ك
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روش چاپلوسـانه در مـ�ـان برخـى از بچـهها كـه روحـاً مـسـاعـد ا�ن روشها بودند مىشـد، و
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نها�تاً نارضا�تىها را انبار مىكرد تا در لحظه1 مع�نى منفجر شوند و اوضاع زندان را در هم

بر�زند.
در ا�ن مــورد خـاص هـم، مـا با سكـوت خـود ســبب شــد�م كـه صــبــورى و دوسـتــانش در
اعـتراض خـود در اقل�ت قـرارگ�ـرند و افـسر زندان سـر سـفره1 مـا حاضـر شـود. البتـه آنشب
صـبـورى بـه عنوان اعـتـراض سـر ســفـره ن�ـامـد و در مـوارد د�ـگر هم بچـهها به همــ�ن شكل
اعــتــراض خــود را نشــان مىدادند. مــســئله1 ســ�گـار هم كــه بعــدا با حــضــور جــمع تازهاى از
بچــههاى زندانهاى د�گـر بُعـد بـحـرانى پـ�ـدا كــرد ن�ــز از همــ�ن دست مــسـائل و در ادامــه1

كاربرد هم�ن ش�وهها بود.
روزى كـه من وارد زندان اهواز شـدم، شـهاب به مـن اطالع داد كه در آنجـا بچـهها فـقط
روزى ســـهتا ســ�ـگار مىكـــشند. وقـــتى علـت را پرســ�ـــدم، توضـــ�ح داد كـــه چون پولى كـــه
مـالقــاتىها براى بچــهها مىآورند، كــفـاف خــر�دن سـ�گار بـ�ـشـتــر را نمىدهد، مــا ناچار از
محدودكردن مقـدار س�گار مصرفى هست�م. البته، براى من كم كـردن مقدار س�گار چندان
دشــوار نبــود. وقــتى بودجــه1 كــمــون توان خــر�د ســ�گـار ب�ــشــتــرى را نداشت، چارهاى جــز
پذ�رش مسئله نداشتم. در زندان قصر هم وضع هم�نطور بود. بچهها ب�ش از روزى دهتا
سـ�گار نمىكـشــ�ـدند؛ ولى، بعـداً شـهـاب برا�م توضـ�ح داد كـه مــوضـوع مـحـدود�تِ سـ�گار
الزامـاً به خـاطر مـحـدود�ـت توان مـالى كـمـون ن�ـست؛ بلكه، چـون مـحـمـود مـعـتـقـد است كـه
كـش�ـدن س�گار �ك امـر اعـت�ـادى ست و ما با�ـد بتوان�م با اعـت�ـاد خـود مبـارزه كن�م، از ا�ن

رو تعداد س�گار را محدود كرده است.
از شن�ـدن ا�ن موضوع به شـدت جا خـوردم؛ چون معـتقـد بودم كه مسـئلهاى مثل سـ�گار
كــشــ�ــدن در رد�& مــسـائـل شـخــصى هـر فـرد اسـت و هركس خــودش در درجــه1 اول با�د
تصــمــ�م بگ�ــرد كـه ز�ـاد سـ�گـار بكشــد و �ا كم. البــتـه مـىشـود بهد�ـگران در هر زمــ�نهاى
پ�ـشنهاد داد و راهنمـائى كرد، ولى مـسئله اسـاسى ا�ن است كه تحـم�ل نظر بهد�گـران كار
جـالبى ن�ـست. و موضـوع مـحدود�ت سـ�گار چن�ن بود. از ا�نرو، اول تصـمـ�م گـرفتم كـه با
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چن�ن تصم�مى مخالفت كنم. ولى بعـد حساب كردم كه ا�ن كار درست ن�ست و به آن تن
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دادم.

�ك مـاه بعـد، در اثر تغـ�ـ�راتـى كه بازد�ـد صل�بسـرخىها از زندانهاى ا�ران به وجـود
آورده بود، زندان�ـان سـ�اسى شـهـرسـتانى را كـه عـمدتـاً در تهران و شـ�ـراز بودند، به زندان
شـهـرهاى مـحل اقـامـتشـان فـرسـتـادند. در اثر ا�ن تغـ�ـ�ـرات، حـدود چهـل نفـر از بچـههاى
زندانهاى د�ـگر كــه مــحـل زندگى خــانوادگـىشــان، اهواز، آبادان، مــســـجــد سل�ـــمــان و �ا
شــهـرهـاى نزد�ك بود به زندان اهـواز آمـدنـد. با ورود ا�ن عــده، وضع زندان تغــ�ــ�ـر كــرد.
د�دن چهـرههـاى تازه، و انبـوه مـسـائـل و خـبـرهاى تازهاى كـه بـچـهها با خـود داشـتـند، همـه
سبب شـد كه زندان اهواز مـدتى به خود مشـغول شود و افـراد مرتب با �كد�گر به گـفتگو
بنش�نند و مسائل تازه براى مدتى تمام روال گـذشته1 زندان را به هم بزند. از جمله مسائلى
كه مـورد اعتراض افـراد جد�د واقع شد، مـسئله1 محـدود�ت س�گار بود. آنها ضـمن ا�نكه
از شــرا�ـط زندان كــامـــالً راضى بودند و از ا�ـنكــه مــا مىتـوانســتـــ�م بدون هراس از كـــتك
خوردن، و بدون ترس از عـواقب فعـال�ت و تماس با د�گران، به انجـام برنامههاى سـازمانى
و تشك�ـالتـى بپـرداز�م ابراز خـوشـحـالـى مىكـردند؛ ولى در مـقـابل مــقـررات جـد�د از خـود
واكنش داشتند و بهشكل جـمعى نسبت به مـحدود�ت مصـرف س�گار معتـرض شدند. چند
تن از بچـههاى زندان اهواز ن�ز كـه قـبالً خـود را توانا بهاعتـراض نمىد�دند، با حـضور جـمع
جـد�د، جـان گــرفـتند و در ا�ن زمـ�نه فـعــال شـدند. برخى از آنها، كـه پ�ـشتر بهخـاطر در
اقل�ت كامل بودن، جرأت ه�چگونه چـون و چرائى را در روابط موجود نداشتند، در پى آن
برآمدند كـه روابط موجـود را به هم بزنند. حتى كـسانى ن�ز در مـ�ان آنها بودند كـه تما�ل
چنـدانى به همكـــارىهـاى مــبـــارزاتـى نداشـــتند، ولـى خــودشـــان را در آن لـحظه پشـت ا�ن
مسئله1 س�گار مخفى كردند تا با شكستن روابط حاكم در زندان، امكان آن را پ�دا كنند كه
در مـوارد د�گر هم روابـط زندان را بشكنند. فـضـائـى كـه براى نوشـتن عـفـونـامـه پد�دآمـده
بود و نو�د آزاد شدن از زندان را با نوشتن �ك نامـه1 كوچك امكانپذ�ر مىساخت، برخى
از آنان را وسوسه مىكرد. از ا�ن رو با معترضـ�ن جد�د همصدا شدند تا بتوانند بعداً خود
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را از شر كل ماجرا رها سازند.
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امــا مـحــمــود در آن لحظات گــوشش به ا�ن حــرفها بدهكار نـبـود. ولى بـعـد، �ك عــده1
د�گر از در مــخـالـفت با ا�ن مــوضـوع برآمــدند. من و شــهـاب و نســ�م خــاكـســار كـه همــراه
بچـهها به زندان اهواز آمده بود ن�ـز كه هم خـطر از هم پاش�ـده شدن روابط مـستـحكمى را
كه سبب آسـا�ش همگانى و امكان مبارزاتى بود در نظر داشتـ�م، و هم از نوع روابط حاكم

خشنود نبود�م، با سكوت خود به سركوب اعتراضات جد�د كمك كرد�م.
در واقع، مـسـئـلهاى كـه مـا آن را در نظر نمـىگـرفـتـ�م ا�ن بـود كـه مـعـتـرضـ�ـن �ك جـمع
بودند. ا�ن را به تـجـربه در�افـتـه بـودم كـه همـ�ـشـه فــرد در برابر جـمع، حـتى اگــر مـحق هم
باشــد مـرعـوب است. ولـى �ك جـمع، به آســانى در مـقــابل جـمع د�گر، حــتى اگـر قــد�مى و
داراى روابط مــســتـحكـم باشـد نـ�ـز به آســانى ســر تسلـ�م فـرود نـمىآورد. بهخــصـوص كــه
مسـئله1 محدود�ت سـ�گار، بر استـدالل قابل قبـول همگانى متكى نبـود و افزون بر آن، چون
امـر شخـصى افـراد به حسـاب مىآمـد نمىشـد چن�ن تصـم�ـمى را به كـسى تحـم�ل كـرد. در
واقع، بدون ذرهاى ترد�د، بـا�د به واقـعـ�ت مـسـئـله توجـه مىكـرد�م و با از مــ�ـان برداشـتن
محـدود�ت س�گار، كسانى را كـه با انگ�زههاى ضدمـبارزاتى پشت ا�ن موضوع پنهـان شده
بودند افــشــا مىكــرد�م. بهخــصــوص نقش من و نســ�م و شــهــاب كـه در آن شــرا�ط مــورد
پذ�رش عــمـومى بـود�م، مىتوانست در ا�ن زمــ�نه كــارسـاز شــود و با برقــرارى �ك رابطه1
كـامـالً دمـكرات�ك، و با سـپــردن تصـمـ�مهاى شــخـصى به خـود افــراد، سـبب اعـتــالى روحـ�ـه1
همگانى را فراهم مىآورد�م. ولى، ما در ا�ن زم�نه بهمسـئول�تمان توجه نكرد�م و سبب

شد�م كه با عقب راندن معترض�ن، در آ�ندهاى نزد�ك زندان به دو پاره تقس�م شود.
البـتـه مـن بعـد از ا�ن واقـعـه ز�اد در زندان اهـواز باقى نمـاندم و بر خـالف مــ�لم بهزندان
تهـران مـنتـقل شــدم. مـرا شـبــانه با قطار از اهواز آوردند و ظهــر در تهـران بود�ـم، و از تمـام
طول ســفــر تنهــا مــاه را بهخــاطر دارم كـه شــبــانه در آســمــان صـاف و عــمــ�ق با درخــشــشى

خ�رهكننده مىتاب�د و تمام راه دنبال قطار ما مىدو�د و غمگ�ن بود.
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بهمحض ورود بهزندان قصر، در�افتم كه آنجـا ن�ز بهنوعى منطقه1 آزادشده است. تمام
روابط پ�ـشـ�ن تغ�ـ�ـر كـرده بود و بچهها بـدون ب�م از كتك خـوردن بهاسـتـقبـال من آمـدند.
البتـه روابط طورى نبود كـه آنها مثل زندان اهـواز ص& ببندند و ا�ن موضـوع ب�شـتر از آن
ناشى مـىشــد كــه نوع نگـاه بهمــســائل و ســازمـــاندهى مــبــارزاتـى مــانند زندان اهـواز نبــود.
بهخصوص كه تغ��رات بهروابط زندان و زندانبان محدود نمانده و بهگسترههاى د�گر ن�ز
�ابم؛ بلكه، فقط همـ�نقدرسرا�ت كـرده بود. البته همـان ابتدا نتوانسـتم فوراً موضـوع را در
فـهمـ�دم كـه بند بوى خـاصى مىدهد. چ�ـزى در تار و پود زندان تغ�ـ�ـر كرده بود. برخـورد
پاسبـانها با سابق فـرق مىكرد؛ «سـرهنگ خندان» رئ�س زندان سـ�اسى شده بود. بـچهها
در دسـتههاى ب�ـست سى نفرى در اتاقها جـمع مىشـدند و فعـال�ت و سازمـاندهى س�ـاسى
امر آشكارى بود. ا�نها، گـرچه امكانات فوقالعاده تازهاى بهشـمار مىآمد؛ اما، چ�ـزى كه
تغــ�ــ�ـــر كــرده بود مــاوراء و فــراى ا�ن حــرفهـا بود. چ�ــزى در درون وجــود خــود بـچــهها
تغــ�ـ�ــركـرده بود. در نـگاه و حـركت تـك تك آنها. حـتـى در نگاه و حـركت بـچـههائى كــه
بهمــشىمـسلحــانه اعـتــقـادى نداشــتند. و در�افـتـم كـه تغـ�ــ�ـراتى در پـذ�رش مـشى مــبـارزه1
مسلحانه1 چر�كى پ�ش آمده است. و در واقع، هم�ن تغ��ـر موضع در مقابل مشىمسلحانه،
بهمــعنى تغــ�ــ�ــر اســاسى و انكارناپـذ�ر در همــه1 روابط زندان بود. تقــر�بــاً همــه چ�ــز نشــان
مىداد كـه اعـتـقـاد بهمـشىمـسلحـانه چر�كى سـست شـده است؛ چـون، بچـهها طور د�گرى
حـرف مىزدند، قـضـاوتها فـرق كـرده بود، و من مـىد�دم كـه نوعى احـتـ�ـاط در همـه چ�ـز
هست. نوعـى بازنگرى در د�دگـاه و نگـرش و حـتى در رفـتــارهاى روزمـره. واقـعـ�ـت چن�ن
بود. و زنـدان مىرفت تا مـــشى چر�ـكى را كـــامــالً رد كـند. و ا�ن امـــر د�گر مـــثل ســـابق در
مــحـــدوده1 �ك عــده آدم بـر�ده و �ا در مــحـــدوده1 تودهاىها و كنـفــدراســ�ـــونىها خـــالصــه
نمىشـد. رهبرانِ تئور�ـك زندان داشتند مشـى مسلحانـه را رد مىكردند. بخـشى رد كرده

μ∞π

بودنـد و بخش د�ـگرى در حـــال مـطالعــــه بودند. حــــاال د�گر جــــمع حـــاكـم، داشت با جــــمع
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برخـورد مىكـرد. در واقع، رهبـران زندان، آنهائـى كه تـا مـدتها زندان را با همـ�ن مـشى
هدا�ت كـرده بودند، از بدنه1 تئـور�ك آن كـنده شده بـودند. و ا�ن �عنى همـه چ�ـز. ز�را در
زندان دو نـوع رهبــرى وجـــود داشت. رهبـــرى ســـ�ــاسـى و مــبـــارزاتى و رهبـــرى تئـــور�ك.
رهبــران سـ�ــاسى، اَژ�تـاتـورهاى سـ�ــاسى، ضـمن رهـبـرى عــملى، همــ�ـشــه مـغلوب رهـبـران
تئـــور�ك بودند. و رهـبــران تئـــور�ك بســـ�ــار مـــحــدود بودنـد. ســر و تهشـــان را مىزدى از
چهـارپنج تا تـجـاوز نمىكـردند. وحـاال، رهبـران تئـور�ك جنبـش چر�كى، مـشى را ردكـرده
بودند و رهبران س�اسى را بهدنبال خود مىكش�دند. گرچه رهبران تئور�ك طرفدار مشى
چر�كى، همگى بهسازمان چر�كهاى فدائى تعلق سـازمانى نداشتند؛ ولى، بهشدت داراى
اعتبار بودند و مىتوانسـتند بخش قابل توجهى از زندا ن را بهدنبال خود بكشانند و مـهمتر
ا�ن كه، آنها در ا�ـن مورد بهصورت جـمعى حـركت مىكردند. �عنى هم جـمع بودند، هم
قدرت تئـور�ك داشتند و هم داشتنـد رهبران س�ـاسى را بهدنبال خود مىكـش�دند. و طبـعاً

بدنههاى سازمانى مشى چر�كى ن�ز بهدنبال ماجرا مىدو�دند.
در واقع، ا�ن خـصـلت عـمـومى و جـهــانى و تا كنونىِ هر جـنبـشى است كـه وقــتى رهبـران
تغ��ـر عق�ده مىدهند، بدنه هم اتومات�ك مـقاومتش از ب�ن مىرود و تغ��رعـق�ده مىدهد.
و ا�ن رهبـران جـد�د، خـط چهـارىها نام گـرفـتند. و بهنام مــشـخص، در درجـه1 اول مىتوان
در م�ان آنها از افرادى مانند؛ محمد شالگونى، روبن ماكار�ان، هدا�ت سلطانزاده، دكتر
ابراه�مى و نقى حمـ�د�ان �اد كرد كه ا�ن دوتا آخرى از چر�كها بودند و بقـ�ه جزو گروه
فلسط�ن بهشمار مىآمدند. در او�ن ن�ز كسانى مثل جمش�د طاهرىپور، و نريمان رحيمى
كـه بهعنوان تنهـا چريك گلوله خـورده و زنده1 فـدائى از اهمـ�ت ز�ادى در مـ�ـان طرفـداران
مـشى چر�ـكى برخـوردار بود، و تعــدادى د�گر، مـشىمـسـلحـانه1 چر�كى را رد كــردند. ا�ن
رهبـران كــه خـود از دل همـ�ن مــبـارزات برمىآمـدنـد، و آلوده بهبىعـملى حــزب توده هم
نبودند، و دقـ�قاً بهروانـشناسى بحران موجـود هم آشنائى داشتند، و خـود در گستـره1 هم�ن
مـبـارزه هـمكارى كـرده، عـرق ر�خــتـه و شـالق خـورده بودنـد و مىدانسـتند كــه با چه زبانى
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با�د سخن بگو�ند كـه شور و وجدان چر�كى را زخـمى نكنند؛ مىدانستند چگونه اسـتدالل
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كنند كـه پا�ههـاى مـشى چر�كى در مـسـتـحكمتر�ن دژها�ـش ن�ـز لق شـود و جـانشـ�ناش
هم بهوجود آ�د. آنچه آنها مىگـفتند، نه انتقـاد و نفىِ آن شور و التهاب رمـانت�ك؛ بلكه،
جـهـتدادن آن در راسـتــاى �ك د�دگـاه ســوسـ�ــال�ـســتى و نو بود. بنابـرا�ن سـازمــاندهى و
�ابـى حــزبى ا�ن حــركت، بهســرعـت تمــامى پا�گـاههاى پوالد�ن مــشى مــسـلحــانه راجــهت
درنورد�د، و حـتى در ذهن�ت آنان كـه متـاثر از طوفـان و شور انقـالبىاى مـوجود در جـامعـه
آن را نمىپذ�رفــتند ن�ـز، جـائى بـراى خـود گـشـود تا بىدرنگ پس از انـقـالب بهآن گـردن

نهند.
ا�ن بار، د�گر در مــقـابل اسـتــدالل ا�نان، كـسى نمىتوانـست با انگِ «شـمـا بـىعـملها» و
«شـما گـوشـه نش�نها» از مـشى مـسلحانـه دفاع كند و آن را از دسـتـبرد دانش و گـرا�ش نو

محفوظ دارد. ا�ن بار روانشناسى بحران از دل خود راهى بهب�رون مىجست.
البــتـه، زمــ�نههاى ســ�ـاسى و اجــتـمــاعى در داخل و ب�ــرون زندان انگ�ــزهاى تغــ�ـ�ــر ا�ن
نظرات را فــراهـم آورده بود. جنبش چـر�كى، در دو حــركت ناگــهــانـى و ظرف حــدود �ك
ســال، بخش قــابل توجــهى از رهبــران خـود در زنـدان و تقــر�بـاً تـمـامى رهـبـران خــود را در
خـارج از زندان از دست داده بود. �كى ترور گـروه ب�ـژن جزنـى در زندان و د�گرى كـشتـه
شدن حـم�ـد اشرف و د�گر اعـضاى كـم�ـته1 مـركزى سازمـان چر�كهاى فدائـى در خارج از
زندان. مـجـاهد�ـن هم مـانند چر�كها ضـربـههاى مـشـابهى خـورده بودند. و عـنصـر چر�ك
د�گر عمـالً نمىتوانست در عرصه1 مبـارزاتى جامعـه ا�ران  بهعمل�ات مشـخصى بزند. و ا�ن
درست در لحظاتـى اتفـاق افـتـاد كـه طـال�ههاى جنبش تودهاى بهچشـم مىخـورد. و در ا�ن
مقطع، ضع& جنبش چر�كى براى هماهنگى و تاث�ر بر روند خ�زش تودهاى و سازماندهى

�ك اعتالى مبارزاتىِ تازه، ب�ش از پ�ش آشكار مىشد.
از ا�ن رو همـهچ�ـز در زندان تغـ�ـ�ـر كرده بـود و در ع�ن حـال همـه چ�ـز هم سـر جـا�ش
بود. مـوضوعِ مـهم ا�ن بود كه توفـان انقالب نـزد�ك مىشد و نمىگـذاشت توفان رد مـشى
مـــسـلحــــانه، بهتـندى زندان را درنـوردد و همـــه چـ�ـــز را از اســــاس دگـــرگــــون كند. كــــسى
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نمىدانست با تغ��ر ا�ن مشى چه خواهد شد و سرنوشت مـبارزه بهكجا خواهد كش�د. ب�م
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و وحــشـتى وجــود داشت كــه نمىخــواست تغــ�ـ�ــر مــشى، بهانفــعـال در زندان مـنجـر شــود.
چندنفــرى هم بودنـد كـه رد مــشى مــسلحــانه را دستآو�زى براى انفــعــال خـود ســاخـتــه و
بهمـبـارزه در برابر پل�س پشت كـرده بودند. امـا بچـههاى رد كننده مـشى هوش�ـارى نشـان
دادند كــه ا�ن امـر دستآو�ز كــسى براى رد مـبــارزه نشـود. آنها تـنهـا در سـا�ـه1 چن�نمى
سـ�ــاسـتى مىتوانســتند نگرهپردازى تـازه1 خـودرا بهپ�ش ببــرند. و از همـ�ن رو هـم بود كـه
گوئى در برابر ا�ن توفـان تئور�ك كسى را د�گر �اراى مـقاومت نبود. در واقع، تنهـا عاملى
كــه ا�ن حـــركت نظرى را بـراى مــدتى كُند كـــرد انقــالب بود. امــا هـمــ�ن نگـرهپردازىهاى
درون زندان بود كــه عــاقـبت زمــ�نه1 الزم را پد�ـد آورد كـه بعــد از انقــالب، بهســرعت برق،
ب�شـترِ افراد و سـازمانهاى طرفدار مـشىمسلحانـه خط خود را عوض كنند و بهجـز عدهاى
كـه با سـرسخـتى و شـورى عـاشـقـانه، و بدون تفكرى انتـقـادى بهمـشى مسلـحانه چـسبـ�ـدند،

كس د�گرى هوادار آن نباشد.
جــدا از ا�ن تحــول نظرى، همــانگــونه كــه شــرح دادم، تغــ�ـ�ــرات د�گر در زنـدان بها�ن
صورت بروز كرده بود كه بچهها آشكارا سازمـاندهى منظمى در م�ان خود بهوجود آورده
بودند و آشكارا جمعى عمل مىكـردند. برخى از زندان�ان تازه ن�ز از زندانهاى د�گر مثل
شـ�ــراز و �ا مـشــهـد آمــده بودند. ولى پد�ده1 از هـمـه جـالـبتر، ظهـور دســتـه1 جــد�دى بهنام
«فـاالنژ»ها بـود. ا�ن نام را بچـهها از روى فـاالنژِ لـبنان گـرفـتـه بودنـد و حكا�ت از آن داشت
كـه آنها، هـمگى آدمهاى خـشـك و مـتـعــصـبى هســتند كـه شــدت عـملشـان كــمـتــر سـو�ه1
مــبــارزاتى داشت و عــمــدتاً پـل�س را نشــانه نمـىگــرفت؛ بلكه، بـرخــورد تند آنها مــتــوجــه1
زندان�ان دگراند�ش بود. فاالنژها كه بعداً حزبالهىهـا نام گرفتند، نه تنها با كمون�ستها
بد بودنـد، و آنها را نجس مىدانـســتند و با آنهـا ســالم و عل�ك نمـىكــردند؛ بلكـه، د�گر
گروههاى مـذهبى مانند مجاهد�ن را هم دشـمن مىدانستند و با آنها زندگى مشـترك در
�ك كــمـون نـداشـتنـد. در آن زمـان، زندان بهچـند�ن كــمـون و �ا ســفــره تقـســ�م شــده بود.
كـمــون چپها، كــمـون مــجـاهد�ن، كــمـون مــذهبىهاى غــ�ـرفــاالنژ، و كـمــون فـاالنژههـا كـه
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ســردســتــه1 آنهـا آدمى  بهنام مــحـــمــد كــچــوئى كــه بعـــداً رئ�س زندان او�ن شـــد و توسط
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مـجـاهد�ن بـهقـتل رسـ�ـد. او مـوجـود عـجـ�ــبى بود. من در اتاقى در بند پنـج افـتـاده بودم كـه
كـچوئى در �كطـرفم و در طرف د�گرم دكتـر فـردوس جمـشـ�دى و فـرج كـاظمى مـمبـ�نى
بودند. بـها�ن ترت�ب، مـن در طول روز كــه افــراد ز�ادى از فــاالنـژها بهحــضــور «آقــا» �ـعنى
كــچــوئى مىرســ�ــدنـد، بهتدر�ج و ناخــواســتــه با مــســائـل فــاالنژها آشنا مـىشــدم. آنها ابا
نداشــــتند كـــه جـلوى من بـلند بـلند راجـع بههمـــه بـدگـــوئى كنـند. كـــچـــوئـى همـــه1 مـــســــائل
هوادارانـش را حل و فـــصل مـىكـــرد و در هر زمـــ�ـنه اى بهآنها رهـنمـــود مـىداد. او حـــتى
بهآنها مىگـفت كه با چه كـسى سـالم و عل�ك كنند و بهچه كـسى جواب سـالم بدهند و �ا
ندهند. او براىشان آداب پاسخ دادن بهسـالم را درس مىداد و فرضاً مىگفت با�د ببـ�ن�د
كــه كــسى كــه بهشــمــا ســالم كــرده است آ�ا قــابل جــواب ســالم هست �ا نـه؟ اگـر از ظـال�ن

(كمون�ستها) و �ا منافق�ن (مجاهد�ن) بود، مسلم است كه نبا�د پاسخ سالم او را داد.
آنها حــتى در حـ�ــاط، بند رختِ جـداگــانهاى بســتـه بودند كــه رختهاىشـان را بـعـد از
شستـن روى آن پهن كنند. ز�را معتقـد بودند كه بند رخت كمـون�ستها نجس است. چند
نفـر در مـ�ان آنها بودند كـه از فـاالنژها هم فـاالنژتر بودند و حـتى روى طناب فـاالنژها هم
رختشـان را پهن نمىكـردند. �كـىشـان بهنام حـسـ�نى كـه �ك مـوجـود د�وانه ب�ش نبـود،
در گـوشـه1 اتاق مـا زندگى مىكـرد و باالى سـرش در زاو�ه1 د�وار براى خـودش بندى بسـتـه
بود و پ�ـراهن و جوراب و شورتش را آنجـا آو�زان مىكرد. و هـرچه بچهها بهاو اعـتراض
مىكردند كـه با ا�ن كار اتاق را بدمنظره مى كند گـوش نمىكرد. او ن�مى از مـاه را در حال
روزه بهســرمىبرد و همــ�ــشـه لبــانش در حــال تكان خــوردن بود و اوراد نامــفـهــومى از آن
ب�ـرون مىآمـد كـه مـسـلمـاً براى دوركـردن شـ�طان نبـود؛ بلـكه، براى در امـان مـاندن از شـر

د�گر زندان�ان بود.
امـا با تمـام ا�ـنها، كـچـوئى خـودش رفـتـار د�ـگرى داشت و بهتناسب مـوقـعــ�ت با مـا هم
سـالم و عل�ـك مىكـرد. و ا�ن بسـتـگى بهوضـعـ�ت مــبـارزاتى ب�ـرون داشـت. هر وقت سـر و
صداى مـبارزات ب�ـرون رنگ و روى مذهبى داشت، او با مـا كامـالً بد بود و هر وقت مىد�د
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كه مبارزات سمت و سوى مشخص مذهبى ندارد، با ما سالم و عل�ك مىكرد.
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در ا�ن ب�ن، سر وصـداىِ نامهنوشتن و آزاد شدن ن�ـز، باالگرفته بود و كسـانى بودند كه،
روزشــمـارى مىكــردند كـه شــا�د صـداىشــان كنند و از آنهـا بخـواهنـد كـه ندامتنامــهاى
بنو�سند و آزاد شـوند. گروهـى هم بودند كه در ا�ن وحـشت بهسـرمىبردند كه براى نامـه
نوشـتن صداىشـان كنند. ز�را نمىخواسـتند با نوشتن نامـه بهگذشـته مـبارزاتى خـود پشت
كنند و در عــ�ن حــال دوست هم نداشــتند با ســاواك ســر ا�ن مـوضــوع ســرشـاخ شــوند. در
واقع، ب�ـشتـر زندان�ان از ا�ـن رده بودند. و بهجز مـعدود آدمهاى بر�ـده، بق�ـه مىخواسـتند

بههرشكل كه  بهمبارزاتشان ادامه بدهند.
اقـدامـات رفـاهىاى ن�ـز براى سـهلتر كـردن شـرا�ـط زندان بهوجـود آمـده بود. از جـمله
وسائلى بـهدرون زندان داده بودند كه بچههـا بتوانند نقاشى كـنند و �ا امكان نوشتن كـتاب
داشته باشد. در ضمن بهتقاضـاى بچهها براى راه انداختن �ك حوض در ح�اط بند پنج هم
پاسخ مـثـبت داده بودند، و مـا چون فـضـا را مناسب د�د�م از بنائى كـه حـوض را مىسـاخت
خـواستـ�م كـه بهجـاى ن�ممـتر، حـوضى بهعـمق �ك مـتر بكنـد كه مـا در آن بتـوان�م آب تنى
كن�ـم و خــودمــان را بعــد از ورزش بشـــوئ�م. ز�را حــمـــام تنهــا دو روز در هفــتـــه بهروى مــا
گـشـوده مىشـد و ما مـجـبـور بود�م بقـ�ـه1 روزها را با بوى عـرق بدن سـر كن�م. بنا هم كـه از
زندان عـادى آمـده و مـحـو روابط درونى زندان مـا شده بـود قبـول كـرد؛ ولى  از مـا خـواست
كـه خـودمان زمـ�ن را بكن�م. مـا هم بالفـاصله داوطلـب�ن را صـدا زد�م و فـوراً دهها نفـر براى
كلنگ و بـ�ل زدن آمـاده شــدند و چنـان بهسـرعـت همـهچـ�ـز را كنـد�م و آمـاده كــرد�م كــه
عــمــالً بنـا كنار رفت و د�گـر ن�ــامــد و مــا خــودمــان، بـهرهبــرى اصــغــر فــتــاحى، هـمــان پســر
خندهروئى كه خواسته بود با چندتـاى د�گر با �ك م�له1 باندپ�چى شده بانك بزند، بنائى را
بهعــهـده گــرفـتــ�م. مــعـمــار حــوضسـاز و شــوخ و درشت دندان مــا، كـه فــ�لســوف هم بود،
دسـتـش را بهكـمــر مىزد، شكمش را بهجـلومى داد، از دور خم و راست مىشــد، د�وارهها
را د�د مـىزد و حـــوض را بـرانداز مىكــــرد وآخــــرش جلو مـىآمـــد و از كـج و كـــولـه بودن
د�وارهاى سـ�ـمـان شده تـوسط ما ا�ـراد مىگرفـت و مىخواسـت تا س�ـمـان سـخت نشـده را
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بتـراش�ـم و صاف تر مـاله بكشـ�م. بالخـره، بعـد از �ك هفتـه، �ك حـوض نُقلى چهـار در پنج
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متـرى و بهعمـق �ك متر سـاختـ�م كه �ك اسـتخـر واقعى بود و در همـان هواى سرد قـبل از

بهار شروع كرد�م خودمان را تو�ش شستن.
با آمـدن ع�ـد سـال پنجاه و هـفت، نه تنها هوا بـهتـر شد؛ بـلكه، گرمـا و باد مـبارزات مـردم
هم بهتن مــا وز�دن گـرفت و خــبـرهائى كــه از ب�ـرون مىآمــد، سـبب مىشــد كـه مــا هنگام
ورزش تندتر بدو�م، و تمام هوش و حواسمان ب�ـرون از زندان باشد و بعد باز بپر�م توى

حوض تا خودمان را بمال�م و بشوئ�م و از رنج ناام�دى پاك كن�م و خنك شو�م.
اوا�ل فــرورد�ـن مــاه ســال ١٣٥٧، مــبــارزات ب�ــرون از زندان اوج گـــرفت. در اعــتــراض
بهكـــشــتـــارهاى ارتش از مــردم، مـــبــارزات، بـهشكل برگـــزارى مــراسم چـلهبهچلـه صــورت
مىگرفت و مـردم در �ادبود جانباختـهگانِ رو�دادهاى آذرماه سـال پنجاه و شش، پس از
چهل روز، بهاعــتــراض و تظاهرات گــوناگــون دست زدند و باز كــشـتــههاى تازهاى از خــود
باقى گــذاشــتـند، تا در چهل روز بـعــد دوباره ب�ــرون ب�ــا�نـد و در �ادبود آنها  بهتـظاهرات

بزنند. رژ�م هم باز از مردم مىكشت و انگ�زه1 تظاهرات بعدى را فراهم مىساخت.
با اوج گـرفتن ا�ن نوع مـبارزات، مـا هم بهفكر افتـاد�م دست بهاعتـصاب غـذا بزن�م. ا�ن
بار، هرچند خـواستهاى مـا در محـدوده1 صنفى خـالصه مىشـد، ولى هدف از ا�ن اعـتصـاب
همراهى و حــمــا�ت از مـبــارزات مــردم و دامن زدن بهجــو مـبــارزاتى ب�ــرون از زندان بود.
بههمـ�نخـاطر خـواسـتهها را طـورى انتخـاب كـرد�م كـه اگـر برآورده مىشـد كلى بهنفع مـا
�ك اعـــــتـــــصـــــاب �ـكپارچـه مىزد�ـم.بـود و اگـــــر با آنهـا مـــــخـــــالفـت مىشــــــد، دست بـه
خـواستهاى مـا عبـارت بود از داشـتن راد�وى ترانز�سـتـورى در زندان، بهبـود وضع غـذا و
بهبود وضع بهداشت و امكان مالقات با خـواهر و برادر كه از بهار سال ٥٥ بهبعد قطع شده

بود.
بهدنبال اعالم ا�ن خواستها، مسـئول�ن زندان بهما پاسخ دادند كه برآورد آنها ممكن
ن�ـست و بههمـ�ن خـاطر ما دست بهاعـتـصـاب غذا زد�م. جـمـعـ�تى كـه در اعـتصـاب شـركت
كـرده بود چشمگـ�ـر بود. تحت شـرا�ط جـد�د، ما مـوفق شـد�م كـه از طر�ق مـالقـاتىها و از
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راههاى د�گـر تصــمـــ�ممـــان بهاعــتـــصــاب غـــذا را بهآگــاهى بـندهاى د�گـر زندان ســ�ـــاسى
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برسان�م و آنها را هم در ا�ن مبـارزه با خود همراه كن�م. در مجموع ب�ش از چـهارصد نفر
در اعـتـصـاب غـذا شـركت كـردند. و ا�ن در شـرا�ـطى بود كـه وسـوسـه1 آزاد شـدن از زندان،

برخى از بچهها را نسبت بهمبارزه ب�گانه كرده بود.
بازتاب حــركت مـا در خــارج از زندان بســ�ـار آنى و مــوثر بود. خـبــر بهســرعت از طر�ق
مـالقاتىها بهب�ـرون درز كـرد و خانواده1 بچـهها بهشـدت در ا�ن رابطه فـعال شـدند و دست
بهاعـتـراض زدند. بهو�ژه، مـادران، جـمـعـ�ـتى مـسـتقـل براى خـود تشك�ل داده بودند كـه در
همكــارى با هم تـوانائى بســ�ــارى در پ�ــشــبــرد مــبـارزات از خــود نـشـان دادنـد و هر بار در
مـالقات، با شـجاعت خـاصى اخبـار را بدون واهمـه از حمله1 پل�ـس براى ما مىگـفتند و سـبب
تقـو�ت روحـ�ـه و ادامـه1 مـبـارزه1 مـا مىشـدند. مـا مىخـواسـتـ�م بـههر شكلى كـه شـده در ا�ن

اعتصاب غذا بهپ�روزى برس�م.
زندان در اثر اعـتصـاب غذا وحـدت خاصى پ�ـدا كرد. بچـهها بهشدت مـواظب هم بودند.
حتى آنها كه در اعـتصاب شركت نداشـتند، در خفا غذا مىخوردند تا بقـ�ه را اذ�ت نكنند
�ارىاشو مــراقـبـت مىكـردنـد كـه اگــر كــسى در اثر ضــع& جـســمــانى افــتـاد بىدرنـگ به
بشـــتــابنـد. آنها حــتـى بهجــاى د�گـران كــارگـــرى مىدادند و چاى را فـــراهم مىكـــردند و

بخشى از نظافت بند را هم بهعهده گرفته بودند.
از پانزده روز بهبـعـد، ضــع& جــسـمــانى در برخى از بچــهها پد�دار شــد. البــتـه جــوانها
بهخـــوبى قـــادر بودند اعـــتــصـــاب غــذا را تـحــمل كـنند و دم برنـ�ــاورند، ولـى مــوضـــوع براى
مسنترها واقعاً سـخت بود و ما كه هرگز نمىخواست�م در ا�ن اعتـصاب غذا تلفات بده�م،
نگران برخى از بچـهها بود�م كـه بهدل�ل باالبودن سن و �ا ضعـ& جسـمانى و ب�ـمارى قـادر
بهادامـه1 اعتـصـاب غذا نبـودند. ورزش صبـحگاهى انجـام نمىشـد. قدم زدنهاى روزانه بعـد
از ده روز عـمـالً مـتــوق& شـده بود. بچـهها تمـام نـ�ـروى خـود را جـمع مىكـردند كــه بتـوانند
بهاعتصـاب غذا ادامه بدهند. بعد از دو هفـته، خانوادهها بهفعالـ�ت خود در ب�رون از زندان
شـدت داده بودند و مــدام جلوى دادگـسـتــرى و دادرسى ارتش جـمع مى شــدند، تظاهرات
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مىكــردند و خـواســتـار د�دار بـا مـقــامـات كــشـورى براى حل مــسـئلـه بودند. كـار مــا هم در
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زندان، انتظار كـشـ�ـدن، ذخـ�ـره1 ن�ـرو و ب�شـتـر از همـه تمـاشـاى تلو�ز�ون، خـواندن و حـرف
زدن بود. درباره1 ادامـه1 اعـتصـاب غـذا و احتـمـاالت صحـبت مىكـرد�م و مىخـواسـت�م قـواى

فكرى خود را متمركز كن�م تا ب�ب�ن�م چگونه مىتوان�م بهتر مبارزه كن�م.
با گـذشت زمان احـتمـال آن را مىداد�م كه مـذاكراتى ب�ن مـسئـول�ن زندان و ما بهعـمل
آ�د. و ا�ن نشــانه1 اول�ن پ�ــروزى بود. ز�را بعـد از ســالها، مـســئـول�ن زندان قــصـر مـجــبـور
مىشـدند كـه با مـا بر روى خـواستهـاىمـان كه تـا آن زمـان پامـال شـده بود مـذاكـره كنند.
بعـــد از ســههفـــتــه، بـرخى از بچـــهها هنگـام بلندشـــدن از جلوى تـلو�ز�ون، بـهدل�ل ضـــع&
جسـمانى تعادلشـان را از دست مىدادند و بهزم�ن مىافتـادند. و ا�ن فقط مـربوط بهپ�رها
�افـت. ا�ننمـىشـــد و شــــامل جــــوانها هم بـود. از ا�ن رو نـگرانى روز بـهروز افـــزا�ـش مى
خـبرها كـه بهب�ـرون مىرسـ�د، خـانوادهها را جـرىتر مىكرد و بسـ�ـارى را برآن مىداشت
كـه در اعتـراض بها�ن شـرا�ط و نگران از سـالمـتى بچههـاىشان دست بهاقـدامـات تندترى

بزنند.
عاقبت مسئول�ن زندان كوتاه آمـدند و بعد از ب�ست و پنج روز اعتصاب غذاى همگانى،

در حالىكه ب�م تلفات مىرفت حاضر شدند تن بهمذاكره بدهند.
عـصـر �ك روز شنبـه، مـعـاون رئ�س زندان كـه �ك سـروان بود بهداخل بند آمـد و من و
فرج كاظمىِ مـمب�نى و دو نفر از مـجاهد�ن بهنام جالل س�اهپـوش، و كس د�گرى را كه نام
او را فــرامـوش كــردهام صـدا زد و بـهز�ر هشت برد. بعــد مــا را بهدفـتــر سـرهـنگ مـحــررى
رئ�س كل زندان قــصـر بردند تا با او مـذاكـره كن�ـم. مـا كـه از قـبل مىدانسـتـ�م چـه بگوئ�م،
روى خواستهاىمان پافشارى كرد�م. ولى سرهنگ محررى خواستهاى ما را نپذ�رفت

و فقط حاضر بود برخى امت�ازهاى جزئى بدهد. طبعاً ما هم قبول نكرد�م و برگشت�م.
بهمحض ورود بهبـند، بچهها دور ما را گـرفتند تا از نتـ�جه گـفتگوها آگـاه شوند. نزد�ك
بهچهـار هـفـتـه اعـتـصــاب غـذا، اعـصـاب همــه را تحـر�ك كـرده و طاقت بـرخى را بر�ده بود.
بعضى از بچـهها در حالت جسـمانى خوبى بهسر نمىبردنـد و روانه1 ب�مارستـان شده بودند.
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طبعـاً ما خبـر خوشى براى آنها نداشـت�م و باز هم با�د مقـاومت مىكرد�م تا پ�ـروز شو�م.
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مـاجرا را شـرح داد�م و قرار شـد همچنان مـقاومت كن�ـم. اما براى ا�نكـه دور مذاكـرات را
ســرعت بده�م و مــسـئــول�ن زندان را ز�ر فــشــار بگذار�م، از طر�ق مــالقـاتـىها بهفـشــار از

ب�رون افزود�م.
چند روز بعـد، من و فـرج كـاظمى را بهعنوان مـحـرك د�گران بهاعـتـصـاب غـذا، بهزندان
عادى تبـع�ـد كردند و در ب�مـارستـان آنجا در �ك اتاق نگهداشـتند. در واقع دوباره تبعـ�د
�ك شهرستان د�گر خواهند فرستاد. در ب�مارستان،شروع شد و من در�افتم كه باز مرا به
از طر�ق پاسبـانها شن�د�م كه مـذاكرات د�گرى ب�ن بچهها و مـسئول�ن زندان انجـام شده
و ســـرهنگ مـــحـــررى با بخـش ز�ادى از خـــواستها مـــوافـــقت كـــرده و بهجـــز دادن راد�و
ترانز�سـتـورى بـهداخل بند، كـه بهجـاى آن قـرار شـده صـداى راد�و در ســاعـات مـخـتل& از

بلندگوى زندان پخش شود، ب�شترخواستها را پذ�رفته است.
بعد از پا�ان �افـتن اعتصاب عمـومى در زندان شماره1 �ك، �كى از افـسران زندانِ عادى
بهب�ـمارسـتان آمـد و از من و فرج كـاظمى هم خـواست كه اعـتصـاب غذاى خـود را بشكن�م.
ولى مـا با ا�ن كه بهشـدت گرسنهبود�م و براى پا�ان اعـتصـاب غذا روزشـمارى مىكـرد�م،
نپــذ�رفـتــ�م و اعـالم كــرد�م كــه تا وقـتى بهبـند خـودمــان برنگرد�م بـهاعـتــصـاب غــذا ادامـه
خواه�م داد. در آن مدت، ما واقعاً الغر شده بود�م و توان آن را نداشت�م كه ز�اد مقاومت
كنـ�م. ولى عـــاقــبـت بعـــد از سى و پنج روز اعـــتـــصــاب غـــذا  توانســـتـــ�م بهزندان ســـ�ـــاسى

بازگرد�م.
بازگـشت بهزندان سـ�ـاسى و خـوردن غـذا در هـمـان دم، خـوشتر�ن واقـعـه1 زندگى بود.
ابتــدا با�د همـه چـ�ـز را با احــتـ�ــاط مىخـورد�دم. و هرچـه كـه مىخــورد�م گـوئى هـمـان دم
ن�ست و نابود مىشد و ن�م ساعت بعد باز گـرسنه بود�م. بچههاى د�گر كه ا�ن موضوع را
چند روز قـــبل از مــا تـجــربه كــرده بـودند و بهخــصـــوص، دكــتــرهـاى بند و دكــتـــر فــردوس
جـمـشـ�ـدى كـه جـا�ش در اتـاق بند پنج بغل دست مـا بود، مــدام هشـدار مىداد كـه مـواظب
باش�د، در خـوردن ز�ادهروى نكن�د، همه چ�ز را خـوب بجو�د و آهسته بخـور�د. و دستور
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پشت دســتـور بود كـه صــادر مىكـرد. ولى مـا �واشـكى هم كـه شـده مــرتب مىلمـبــاند�م تا
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جبران آن همه غذا نخوردن را درآور�م.

بعـد از گـرفتن امـتـ�ـازهاى تازه و باز شـدن ب�ـشتـر فـضـا، فعـال�تها در زندان در راسـتـاى
مـبارزات ب�ـرون، روز بهروز سازمـاندارتر و استـوارتر مىشـد. بههنگام مالقـات، پاسبـانها
ز�اد سـخت نمىگرفـتند و بچهها مىتوانسـتند خبـرهاى ب�رون را بگـ�رند و خبـرهاى درون
زندان را بهراحـــتى ب�ـــرون بدهنـد. زندانكــشـــ�ــدن در آن شـــرا�ط، گــوئـى د�گر ناراحـــتى
چندانى نداشت. فـضـاى سـ�ـاسى كـامـالً شكسـتـه و ورق برگـشـتـه بود و ا�ن احـسـاس بهآدم
دست مـىداد كـــه گـــوئى مــــا جـــمـــعى داوطـلبـــ�ـم كـــه در �ك جـــز�ـره1 دوردست بهزنـدگى
مـشــغـولـ�م. ولى شـادى من د�ـرى نپـائ�ــد و همـ�ـنكـه هوا گــرم و تابسـتــانى شــد و آمـدم از
گلهاى درشت صـدبرگ كه در باغچـه1 زندان مى كاشـت�م و مىروئ�ـد لذت ببرم و عـصرها
بعد از فوتبال، در آب حوضى كه ساخته بود�م تنى بهآب بزنم، و خودم را بمالم و بمالم و
ز�ر آب، با چشم بسـتـه در دن�ـائى سورئـال�سـتى غـوطه بزنم، چهـارده ت�ـر ماه سـال پنجـاه و
هفت، �عنى دو مـاه بعـد از اعـتصـاب غـذا بهزندان كـرمـانشاه تـبعـ�ـد شـدم. فرج كـاظمى ن�ـز

همزمان با من بهزندان كرمان منتقل شد.

Á“Uð rMNł p| ÁUA½U�d� Ê«b½“
شب، وقـتى همـراه نگهـبـانـان، بهزندان كـرمـانشـاه رسـ�ـد�م، از سـاعت كـار دفـتـر زندان
مـدتى مـىگـذشت. افـســر نگهـبــان مـرا تحــو�ل گـرفت، ولى گــوئى اجـازه نداشـت همـان دم
بهداخل بنـد بفـرســتــد؛ بههمــ�ن خــاطر، مـرا در راهـرو، دستبند و پابنـد زدند و با �ك پتــو

روى زم�ن خواباندند.
از همـان لـحظه1 ورود، از روى تُرش افـســر نگهـبــان و از دستبند و پابنـدى كـه در داخل
زندان بهمن زده بودند مىشـد فـهمـ�ـد كه بهزندان جـالبى وارد نشـدهام. در داخل زندان و
پشت مـ�لههاى آهنى و بـا حضـور نگهـبـان، من چگونه مـىتوانسـتم بگر�زم كـه آنها بهمن

دستبند و حتى پابند كه در ه�چ زندان د�گرى حتى اسم آن را هم نشن�ده بودم بزنند؟
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روز بعد هم سـرم را تراش�دند و روانه1 بند كـردند. رئ�س زندان سرهنگى بود كـه همان
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روز اول خــــودش را نشـــان نـداد و بهجــــاى او مـــعــــاونش كــــه ســـرگــــردى  بهنـام وكـــ�ـلى و
كرمانشاهى بود، بهمن توض�ح داد كه مرا بهبند س�اسى زندان مىفرستد و مقررات زندان
را بهحالـت خشكى �ادآورى كـرد و با حرف زدنِ باا�ن لحن، نشـان كه روابط مـا بعد از آن
خـشك و رسـمى خـواهد بـود. بهشـدت از چن�ن شـرا�طى جـاخـورده بـودم و فكر نمىكـردم
كـه اصالحـات بعـد از صل�بسـرخىها بهآنجا نرسـ�ـده باشد. بعـداً د�دم كـه مـسئـول�ن ا�ن
زندان اصـــوالً با پـد�ده1 زندانـى ســ�ـــاسى بـهكلى بـ�گانهانـد و دچار ا�ن تـوهماند كـــه گـــوئى
مىتـوان با زنـدانى ســـــ�ــــاسـى ن�ـــــز مــــاننـد زندانـى عــــادى رفـــــتــــار كـــــرد و فــــحـشداد و �ا
بدرفــتــارىهاى را�ج را كــرد. خـودم را بـراى �ك درگــ�ـرى حــســابى كــه احـتــمــال مىدادم
بهزودى پ�ش خـواهد آمـد آمـاده كردم و در دل بهشـانس بدم كـه سـبب ا�ن همـه تبـع�ـد و
بها�ن زندان و آن زندان افــتـادن بود فـحش دادم. تـنهـا خـوشـحــال�م ا�ن بود كـه آنجــا بند

س�اسى دارد.
وقتى وارد بند شـدم، با استقـبال �ح�ى رح�ـمى كه او را از زندان قصـر مىشناختم روبرو
شـدم. �حـ�ى بچـه فـوقالعـاده خـوبى بود كـه روابط مـحكمى با او داشـتم؛ امـا، از وقـتى بهبند
سه مـنتقل شـده بود د�گر او را ند�ده بودم. او كرمـانشاهى بود و بههمـ�ن خاطر هم بـعد از
د�دار صل�بسـرخىها، بـهزندان كـرمانـشاه، �ـعنى مـحل اقـامت خـانوادگىاش منتـقل شـده
بود. غـ�ـر از او، بند مـا داراى پنج زندانى د�گر بـود. در واقع بند كـوچكى بود كـه شش اتاق
چهــار تخــتــه داشت. و هر دو نـفـر بـا هم �ك اتاق گــرفــتــه بودند و �حــ�ى در �ـك اتاقِ تنهــا
زندگـى مىكـــرد. او مــــرا بهاتاق خــــودش برد و تخـت روبرو�ش را بـهمن داد. من غــــ�ـــر از
�ح�ى، تنهـا �كى د�گر از بچههاى آن بند را كـه ح�در نام داشـت مىشناختم. ح�ـدر، جوان
كــردى بود كـه ز�ـر شكنجــه و در اثر ضـربـه1 وارده بهسـرش تعــادل روانى خــود را از دست
داده بود و گـاهى حالش بد مىشـد و روزها غذا نمىخـورد و �ا بهصـداى بلند بههمه، حـتى
بهشـاه فــحش مىداد. تا وقـتـى در بند پنج زندان قــصـر بود، مـوقــعى كـه حـالش بـد مىشـد،
بچـهها فوراً اورا بهاتاقى مىبردند تا پلـ�س فحش دادن او را بهشـاه نشنود. ز�را بارها او را

μ≤∞

بهخـاطر هـمـ�ن فـحشها كـتـك مـفـصلى زده بودند و هـرچه بچـهها توضـ�ـح مىدادند كـه او
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تعادل روانى ندارد، باز پل�س دست بردارد نبود و مـىگفت؛ «اگر د�وانه است. چرا بهلن�ن
فـحش نمىدهد؟». �ح�ى، برا�م توضـ�ح داد كـه ح�ـدر چند بار بهخاطر فـحش دادنها�ش
در آنجـا هم كـتك خـورده است و پل�س زندان كـرمـانشـاه بدتر از پل�س زندان قـصـر با او
رفـتار مىكند. بقـ�ـه1 چهار نفـر بچـههاى بند هم دو نفـر مذهبى با سـه سـال محكومـ�ت، و دو
نفـر غ�ـرمذهبى بـا چهار و پنجسـال محـكوم�ت بودند. آنها هرچـهار نفـر بچههاى سـادهاى
بودند كـه چندان در امـور مـبـارزاتى تجـربه نداشـتـند. بهخـصـوص آن دو نفـر مـذهبى، تحت

تاث�ر جو مذهبىاى كه در مبارزات مردم رشد كرده بود با ما ز�اد گرم نمىگرفتند.
از روزى كه وارد شـدم تا روز نوزده ت�رماه كـه �ك درگ�رى ب�ن مـن و پل�س پ�ش آمد
و كـتك وحشـتناك سخـتى خـوردم، روزهاى خسـتهكننده و بـىحاصلى را مىگـذراندم. بند
مـا ه�چ امكاناتى نـداشت. نه كـتـابخانهاى در كـار بود و نـه ح�ـاطى. تـنهـا �ك تلو�ز�ون در
بند وجود داشت و روزى �ك سـاعت هم هواخورى مىدادند. امكان پخت و پز نداشـت�م و
خـر�د از فروشگاه زندان نـ�ز بهسـختـى انجام مىگـرفت. روزها فـقط بهگفـتگو با �حـ�ى و �ا
تمـــاشــاى تلو�ـز�ون مىگـــذشت. بچــههـاى د�گر بهآن وضـع عــادت كــرده و بـ�ــشــتـــر توى
خــودشــان بودند و حــ�ـدر هـم آنقـدر حــالش بد شــده بود كــه هرچـه آشنائى مىدادم مــرا
نمـىشناخـت. با �ـحـــ�ـى در مـــورد مــــســــائل بنـد صـــحــــبت كــــردم و او هم از آن وضـع ابراز
نارضا�تى كرد. مطابق دسـتور جد�د، با�د بهبند ما كتاب و وسـائل سرگرمى مىدادند. ولى
از ا�ن وسـائل هم خـبـرى نبود. بـههم�ـن دل�ل با �حـ�ى تصـم�م گـرفـتـ�م تا در اول�ن فـرصت
مناسـب بهآن وضــعــ�ت اعــتــراض كن�م. روز ســوم ورودم، از زنـدان�ــان عــادى كــه بندشــان
نزد�ك بـند مــا بود و گــاهى مــوقع رفــتن بهحــمــام از جلوى مــ�لههـاى بند مــا مىگــذشــتند،

شن�د�م كه �كى از افسران زندان با لگد زده گوش �ك زندانى را جر داده است.

μ≤±
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—U¼ f}KÄ UÐ Èd}Ö—œ
روز پنجم ورودم كــه مـصـادف بـود با نوزدهم ت�ـرمــاه سـال پنجــاه و هفت، هنگام عــصـر،
بهتنهــائى در راهروى بند روى �ك ز�ـلو دراز كـشــ�ـده بودم و تلو�ز�ـون تمـاشـا مـىكـردم.
بقـ�ه1 بـچهها در اتاقهاىشـان بودند. بلنـدگوى زندان وقت سـرشـمارى را اعـالم كـرد و چند
لحظه1 بعـد �ك پاسـبـان براى سـرشـمـارى بهداخل بـند آمـد. در زندانهاى ا�ران رسم است
كه هر روز عصـر زندان�ان را مىشمارند كـه نكند كسى از آنان كم شده باشد. پاسـبانى كه
براى سرشمارى آمده بود، بعد از گذشتن از جلوى دو سه اتاق، و شمردن بچهها، هنگامى
كه از كـنار من رد مىشد، گـوئى از دراز كشـ�دن من، و از ا�نكـه جلو�ش از جا برنـخاسـته

بودم دلخور شده بود �ك لگد بهمن زد و گفت:
«مثل آدم پا شو با�ست!»

همـانطور كـه دراز كـش�ـده بودم مچ همـان پا�ش را كـه بهمن لگد زد گـرفـتم و بهسـوى
خودم كـش�ـدم. او كه انـتظار ا�ن واكنش را از جانب من نداشت، از وحـشت فر�ـاد كشـ�د و
از بند فـرار كرد و رفت. �حـ�ى و بچههاى د�گر از اتاقها ب�ـرون پر�دند و علت سـر و صدا
را جـو�ـا شـدند. براىشــان گـفـتـم كـه چه پ�ش آمــده است. لحظاتى بـعـد �ك افـســر زندان،
بههمــراه ده دوازده پاسـبـانِ بـاتومها دردست ر�خـتـند پشت در مـ�ـلهاى بند مـا و مــرا صـدا

زدند. من بهطرف در رفتم و �ح�ى هم بىدرنگ پشت سرم آمد.
افسر زندان كه �ك ستوان دوم جـوان بود، از پشت م�لهها دست انداخت و �قه1 پ�راهن

مرا گرفت و كش�د و گفت:
«پاسبان مىزنى، هان؟ ب�ا ب�رون تا حال�ت كنم.»

گفتم:
«پ�راهنم را ول كن و دستت را بكش و درست حرف بزن.»

دوباره داد زد:

μ≤≤

«ب�ا ب�رون.»
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البــتـه در قـفل بـود و او با�د اول پ�ـراهـن مـرا ول مى كــرد و بعـد در را باز مى كــرد تا من
بتــوانم ب�ــرون بـروم. ولى انگار هول شــده بود و نـمىفــهــمــ�ـد كــه دارد حــرف مــســخــرهاى

مىزند. باز همانطور كه پ�راهن مرا گرفته بود داد زد:
«مىگم ب�ا ب�رون.»

�ح�ى گفت:
«ما ا�نطورى ب�رون نمىآئ�م. اول پ�راهنش را ول كن.»

افسر گفت:
«به تو ربطى ندارد. تو خودت را داخل ماجرا نكن.»

�ح�ى گفت:
«خ�لى هم ربط دارد.»

پاسـبانها در سكوت و در حـالى كه باتومهاىشـان را در دست داشتند پشـت سر افـسر
ا�ستاده و بها�ن صحنه نگاه مىكردند و منتظر زدن ما بودند.

افسر پ�راهن مرا ول كرد و گفت:
«حاال ب�ا ب�رون.»

تا من خواستم حرف بزنم، �ح�ى پ�شدستى كرد و گفت:
«ما ا�ن جورى نمىآئ�م. شما برو�د پائ�ن، ما خودمان مىآئ�م.»

افسر گفت: 
«ما با تو كارى ندار�م. بىخود خودت را وارد ماجرا نكن. فقط ا�ن با�د ب�اد پائ�ن»

�ح�ى پاسخ داد:
«ما دو نفر�م. و با همد�گر مىآئ�م پائ�ن.»

افسر گفت:
«در را باز مىكنم و مىبرمتان پائ�ن.»

من گفتم:
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«اگر مىتوانى باز كن. ما هم از خودمان دفاع مىكن�م.»
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پاسبـانها دل دل مى كردند كـه در را باز كنند و بر�زند تو. افسر نـگاهى بهآنها كرد و

گفت:
«برو�م پائ�ن. -و رو بهما ادامه داد- فوراً مىآئ�د پائ�ن.»

رفتند.
بازوى �ح�ى را گرفتم و گفتم:

«مــتــشكرم �حــ�ى جــان. ولى خــواهش مىكنم تـو خـودت را بـهكـتـك ن�نداز. من خــودم
تنهائى مىروم پائ�ن.»

�ح�ى گفت:
«چى را تنهائى مىروم؟ بچه شدهاى؟ تنهائى تكه تكهات مىكنند.»

و همراه من راه افتاد.
وقـتى در راهپلهها پائ�ن مىرفـتـ�م، د�دم كه در واقـع از آن همه پاسـبـان باطوم بهدست
بهوحـشت افـتـاده بودم و واقــعـاً دلم مىخـواست كـه �حـ�ى با من بـ�ـا�د. هوشـ�ـارى او واقـعـاً
نجات دهنده بود. و من از شجـاعت و پشت�بـانى قاطع و بىدرنگ او واقعاً قوت قلب گـرفته

بودم.
افــســـر بند و پاســـبــانها در ز�ـر هشت كـــه منطقـــه1 قــدرتنمـــائىشــان بـود با خــشـــونتى
آشكارتـر منتظر ا�ـســتــاده بودند. تا مــا رســ�ــد�ـم، �ك ن�م دا�ره دورمــان ســـاخــتند و مــا را

بدرون خود گرفتند. افسر با �ك خوشحالىِ دوزخى گفت:
«نمىآمـــد�د پائـ�ن، نه؟ -و رو بهمـن ادامــه داد- مگر روز اول وقـــتى وارد شـــدى جناب

سرهنگ نگفت كه با�د در ا�ن زندان آدم باشى.»
مشتم را بردم عقب و گفتم:

«اگر �ك دفعه1 د�گر... .»
بالفـاصله مـچم را از عـقب گـرفـتند و ضـربههاى باطوم پشت سـر هم بر سـر و روى من و
�ح�ى فـرود آمد. پاسبانها بدجـورى بىمالحظه مىزدند و ما د�د�م كه مـمكن است سر و
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دستمــــان ز�ـر ضــــربه1 باطـومها بـشكنـد. من فــــر�اد زدم؛ آى ســــرم. و خــــودم را بـهزمــــ�ن
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انداخــتم. �حــ�ى هم افــتـاد. فــوراً ر�خـتـند و حلقــههاى طناب چوب فلـكهائى را كـه آمــاده
كـرده بـودند در پاهاى مـا انداخــتند و ضــربههاى باطومها بر كـ& پاهاى مـا بار�دن گــرفت.
پاسبانهائى كه در اثر ازدحام باطومها نـمىتوانستند بهك& پاى ما بزنند، از پهلو بهما لگد
مى زدند. من فحشهاى ناموسى بهآنها مىدادم. ولى �ح�ى فحشهاى س�اسى مىداد و
فــقط كـلمــاتى مــثـل؛ «فــاشــ�ــستها، عـــقــدهاىها، د�كتــاتـورها، بزن�ــد، جـــوابتان را مــردم

مىدهند!» از دهانش ب�رون مىآمد.
آنقــــدر زدنـد كــــه بىهـوش شــــد�م. وقـــــتى بههـوش آمــــدم د�ـدم آب ســــرد روى مــــا
ر�خـتـهاند. تا بههوش آمـد�م دوباره شـروع بهزدن كردنـد و باز آنقدر زدند و مـا آن قـدر
فـحش داد�م كـه باز بىهوش شـد�م. دفـعـه1 بعـد تا مـا را بههوش آوردند، من فـهـمـ�ـدم كـه
مىخـواهنـد باز بزنند؛ بههمــ�ن دل�ل، پ�ش دسـتى كــردم و قـبل از آنكـه شــروع كنند، من
شـروع بهفحش دادن كـردم تا دق دلم خالى شـود. و آنها هم شـد�دتر زدند و ا�ن بار هم

بىهوش شد�م.
نمىدانم چه مـدت در ز�ر هشـت افتـاده بود�ـم كـه دوباره بههوش آمـد�م. گـوئى د�گر
بهروى مـا آب نر�خـته بودند كـه با بههوش آمـدن شـروع بهفـحش دادن كن�م. و ه�چكس

�ح�ى كردم و خندهام گرفت.دور و بَر ما د�ده نمىشد. نگاهى به
گفتم:

«باد كردهاى.»
او هم خند�د و گفت:
«تو هم باد كردهاى.»

واقـعـاً تمــام بدن و سـر صـورتهاىمـان گـرهقـلبـمـه و بادكـرده بود. و هـمـهجـاىمـان درد
مىكـرد. حـتى وقتـى خند�دم لبهاى بادكـردهام درد گـرفت. �ك پاسـبان آمـد و مـا را برد
كنار �ك در و دسـتهاىمـان را با دست بهباالى مــ�لههاى آن بست و مــا را بهحـالت ن�ــمـه

آو�زان درآورد و رفت.
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ن�مســاعـتى در همــان وضع بود�م. حــدث مىزد�م كـه مــمكن است مـا را جــدا از هم در
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انفـرادى نگـه دارند. از ا�ن رو قـرارهاىمـان را گـذاشــتـ�م كـه تا انجـام خــواستهاىمـان در

حالت اعتصاب غذا بهسر ببر�م. و چهار خواست اصلى هم عنوان كرد�م:
�ك- محاكمه1 پاسبان مسبب درگ�رى.

دو- محاكمه1 افسر نگهبانى كه دستور زدن ما را داده بود.
سه- قطع شكنجه1 زندان�ان عادى و س�اسى و بهبود وضع غذا و هواخورى.

چهار- انتقال ما دو نفر بهزندان تهران.
ولى آن شب مـا را بهبند خودمـان برگرداندند. مـا هم بىدرنگ كاغـذ و قلم برداشتـ�م و
�ك شكا�تنامه1 مفـصل بهدادرسى ارتش نوشت�م و ضمن شرح ماجـرا، خواستهاىمان را
هم در آن گنجــاند�م و آخـر ســر هم اعـتـصــاب غـذاىمـان را تا تـحـقق تمـام آن خــواستها

اعالم داشت�م.
صــبـح روز بعــد، انتظـار داشــتــ�م كـــه ســرهنـگ رئ�س زندان و �ا ســـرگــرد وكــ�لـى مــا را
بخواهد و با ما صحبت كند. البته ا�ن انتظارِ بىخودى نبود. آنها با�د ماجرائى را كه پ�ش
آمـده بود از زبان خــود مـا هم مىشن�ـدند. ولـى چن�ن نكردند و مـا، تا پـانزده روز در همـان
حـالت گذراند�ـم. در آن مدت فـهـم�ـده بود�م كـه رئ�س زندان مىخـواهد بهروال مرسـوم
خود بگذارد كه مـدتى طوالنى غذا نخور�م و رنج ببر�م تا بـعد از آنكه روح�همـان ضع�&
شـد با ما مـذاكره كند؛ ولى، مـا قـصد كـوتاه آمدن نداشـت�م و تصـمـ�م گرفـته بود�م تا آنجـا
كـه جان دار�م در ا�ن اعـتصـاب غـذا بهپ�ش برو�م و براى همـه1 عمـر بهآنها درس بده�م
كه با زندانى سـ�اسى نمىتوانند شوخىكـنند. و عمالً بهروندى وارد شـد�م كه بهناچار با�د

هشتاد و شش روز اعتصاب غذا را تحمل كن�م.
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