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  :ت  

   اين كتابي بارهچند نكته در 
  :تاب اول  

  اي از روايت اعظم گوشه
  پاي صحبت يك جوان 

   اسالمي گند و گوز جمهوري
  :تاب دوم  

  امواج بلند دريا
  سفر دور و دراز من

يك زن سياسيپاي صحبت   
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ه  باره   تاب نند  ن    ی ا

  
يكي از داليل بازچاپ آنها .  منتشر شده استآنجا اينجا ها قبالً اين روايت

 .ها در يك مجموعه كنار هم باشند خواست اين روايت اين است كه دلم مي
اين يك احساس فردي . انگار آدم بخواهد بدني پاره پاره را به هم بچسباند

  .است كه شايد براي ديگران چندان معنايي نداشته باشد
را يادم هست دستي در آن » اي از روايت اعظم گوشه«از كتاب اول 

ي  دانم به شيوه همين قدر مي. ام، تا چه حدش را يادم نمانده است برده
اي،  ها، و گاهي اضافه كردن جمله هاي خودم، با مكث اننگارشِ داست

  . ام هايي را در آن برجسته كرده نكته
هم در همين حد دستي در آن » گند و گوز جمهوريِ اسالمي«روايت 

هاي ديگر، چه سئوال و جواب، چه بدون سئوال و  برده شده،  اما روايت
گذاريِ  يل براي نامبه همين دل. جواب، فقط كلمه به كلمه ثبت شده است

را دوستي كه هرگز او را » امواج بلند دريا«مثالً وقتي كه . كتاب مشكل داشتم
ام مو به مو نوشته باشد و من فقط با چند نامه تالش كرده باشم او را  نديده
. فرو ببرم، انگار اين فصل از كتاب كامالً متعلق به اوستتر به عمق ماجرا  بيش

را بيست و چند سال پيش » اي صحبت زني سياسيپ «روايتيا وقتي كه 
باشد و براي من فرستاده باشد، انگار اين فصل هم مختار پاكي ثبت كرده 

  .متعلق به اوست
ها را من به عهده   اين روايتبه هر حال آن چه واضح است حماليِ ثبت

  .اش را كنار هم قرار دهم خواست همه ام، و به همين دليل دلم مي داشته
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 چون. ها شايد در نهايت كامالً شخصي باشد ي من هم به اين روايت هعالق
 در ضمن كه اينها را جمع و جور .ما هاز تك تك اين دوستان چيزهايي آموخت

مين طور دور و برِ آدم ريخته  ه،، داستان، روايتكردم متوجه شدم ادبيات مي
  .است

ناب تهيه كنم، هاي  اي از روايت من اگر قصد داشتم مجموعهديگر اينكه 
  .داد بدون شك اين شش روايت فصل اولش را تشكيل مي

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  



 ٩

  
  
  
م     او ای از رو ا
 

دانستند دو بار اول اتفاقى بود و نمى. بودنده اين بار سوم بود كه مرا گرفت
نصف شب ريختند توى . ندا دانستند با كى طرف مىدقيقاًاين بار . كى هستم

چند ماهى بود كه با يكى كه از بچگى با هم دوست بوديم زندگى . خانه
كارى هم با . دختر مهربانى بود. روزى بودپرستار يك كلينيك شبانه. كردممى

تو بيمارستان . مادرش مريض بود. كردبا مادرش زندگى مى. سياست نداشت
 مانآمد، حرف اتفاقى براى من پيش قرارمان اين بود كه اگر احياناً. بسترى بود

اين باشد كه چون مادر او مريض بوده و توى خانه تنها بوده از من خواسته 
م، براى رد گم كردن، ا در ضمن من هميشه كنار كار سياسي. بيايم پهلوش

قدرها وقت اين كار آن. كردمروزى چند ساعت براى يك بوتيك گلدوزى مى
ولي . بلوزهاى زنانه بودها روى گاهى اين گل. پولش هم خوب بود. گرفتنمى

. كردم را گلدوزى مىاش هآن روزها يك جور روسرى مد شده بود كه من گوش
 .ها گوشه و كنار اتاق ولو بودوقتى ريختند توى خانه چندتايى از اين روسرى

آيد كه غير قابل مى ها يك چيزهاى مضحكى براى آدم پيشبعضى وقت
ه بودم به هشت سال پيش فكر توى حياط اوين كه ايستاد. توضيح است

 اين كه وارد همان فضايى تصورو از . كردم كه توى همين اوين بودممى
شايد هم چون در عرض . اى داشتمام، شادى احمقانهشوم كه قبالً بودهمى

ه بودم و آزاد شده ام را ندادصات اصليبودم و مشخّ دوماه دوبار دستگير شده
شايد هم چون كم و بيش . دانمنمى. كرديدا نمىبودم، اصالً ترس به من راه پ

 . دانستم چه چيزهايى در انتظارم استمى
گفتند مشخصات تو اين است و اسم . مرا بردند توى اتاق بازجويى

من . گفتم نه، من اين نيستم. مستعارت اين است و عضو فالن سازمان هستى
 . اسمم اين است و فاميلم اين. فالني هستم
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توى . به نظرم آمد اتاق است. سته بردند توى يك اتاق ديگرمرا چشم ب
يك نعره . بيند از يك ديواريك تكه مى. بيندپاره مىآدم پارهالً زندان معمو

 . شكسته شدن يك انسان هم شنود از درمى
پاهايى كه شالّق خورده و . توانستم ببينمبند چندتا پا را مىاز زير چشم

آن جور، با آن سرعتى كه . اكثر پاها پاى مرد بود.  بودباد كرده و زخم و زيلي
.  كردند كه من فالني هستمتأييد آنهااحساس كردم . من ديدم پاى مرد بود

داشتند و آن سكوت آن جور كه مرا وسط اتاق نگه. شنيدم البتهصدايى نمى
مطلقى كه بود و با آن حالتى كه مرا از اتاق كشيدند بردند بيرون، يك 

 . دست دادبِهِمن حسى همچي
دانستم كه اين بار ماندنى هستم، و وقتى آن پاها را ديدم، تقريباً مى

ها را كه چند هفته پيش يكى از بچه. مطمئن شدم كه بايد لو رفته باشم
آدم . دانستم كه چيزى ازش نداشتندمى. مسئول چاپخانه بود گرفته بودند

احساسات من تا به امروز به .  ندارممن با ديگران كارى. قابل اعتمادى هم بود
كس ديگرى . خيلي بعيد بود كه از طرف او لو رفته باشم. اندمن دروغ نگفته

 شده دستگيرباشد، مسئولم بود كه چند ماه پيش  توانست مرا لو دادهكه مى
 . بود

 شاه �ي هچون توى دور. توانم مقاومت كنمبا اين همه فكر كردم مى
تم تا وقتى كه خودم چيزى نگويم، به هر حال خيلي دانسزندان بودم مى

ي هم كه داشتم اين بود كه خوشحاليك . توانم تعيين كنمچيزها را خودم مى
ام با او و با تشكيالت ماه قبل از اين كه مسئولم دستگير شود، رابطهيكى دو

 در عين حال اما.  جديد را نداشتماطالعاتبود و يك سرى  قطع شده
توانم از زير يك ها نمى كه اگر دروغم ثابت شود به اين سادگىدانستممى

 .رومسرى چيزها در
بندتو يك كمى بزن گفت چشم. تو اتاق، بازجو، يك ورقه گذاشت جلوم

من هم نوشتم . ام دوباره بكش رو چشمات تو بنويس، بعد، مشخصاتالبا
بازجو نگاهى به . ام را نوشتميعنى اسم و مشخصات غير سياسى. فالني هستم

دونى اگه ثابت بشه تو اين كه نوشتى نيستى، گفت مى. ي من انداخت نوشته
. گفت پس زيرش رو امضاء كن. پذيرى؟ گفتم بلهحكمت اعدامه؟ اين رو مى
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 .امضاء كردم
رو ما همه چى! تونى كلك بزنىگفت ببين جنده خانوم، به ما نمى

 يك عده جوون اينجا! ودت بگىخواييم خودت با زبون خدونيم، ولي مىمى
رو به فعالً دارن يكى ديگه. خوان به خدا برسن و تطهير بشنهستن كه مى

يه ساعت كه بسپرمت دست اين جوونا، . آرن، بعد از اون نوبت توئهحرف مى
 !كنن دگورىآدمت مى

 . مرا فرستاد تو سلول
نظرم آمد فكر كردم راستى آن پاهاى شالّق خورد مال كى بود؟ يعنى به 

 خودم باشد؟ ممكن است يك جور تصوركردند؟ ممكن است تأييدكه مرا 
 ف زدن؟لُسازى بوده باشد براى بصحنه

همان . ام را هم گرفته بودندخانههم. فرداش دوباره مرا بردند بازجويى
ها مطمئن بودم كه همان. چيزهايى را گفته بود كه با هم قرار گذاشته بوديم

بازجو يك ورقه گذاشت . امبعدها متوجه شدم كه اشتباه نكرده. گويدرا مى
گفتم ديشب . همان بازجوى ديشبى بود. تو بنويسجلوم كه مشخصات

من دوباره همان مشخصاتى را كه ! درست بنويسال دونم، حاگفت مى. نوشتم
. نوشته بودم، نوشتم، گذاشتم جلوش، كه ديدم يك چيزى خورد تو دهنم

تون رهبراى فزرتى. ستاينجامسئولت . گم درست بنويسىگفت مادرقحبه م
 خواى؟ خواى نشونت بدم؟ هان؟ مىمى. ناينجاهمه 

يكى .  منو خواستين، منم نوشتممشخّصاتگفتم شما . لبم سر شده بود
خورد به يك گمب دارد مىدفعه ديدم سرم گمبو يك. ديگر زد تو دهنم

ا كوبيد روى لباسى كه به ديوار آويزان انگار سرم ر. ديوارِ لُخت نبود. چيزى
  . بود
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هم شكست، ديدن رفقاى چيزى كه بيش از همه استقامت درونى مرا در
 ي رهاين جور چيزها دو. ردندك مي خودم بود كه در نقش تواب و بازجو كار

 اما. دانستم كه چنين اتفاقاتى ممكن است بيفتديعنى مى. شاه هم بود
 روبهمهم اين است كه وقتى با اين چيزها رو. چندان مهم نيستدانستن 

بينى آدمى را كه دوست وقتى مى. گذاردشوى، تاثير خودش را روى تو مىمى
در ال اى همراه توست اما حاكردهاى، فكر مى اعتماد داشتهبِهِشاى، داشته

 . شودي افكارت مختل مى مقابلت ايستاده است، همه
دشمن . در هر راهى مشكالتى هست. ت راهى را برودآدم ممكن اس

. آدم ممكن است جانش را هم در آن راه بدهد. شدن هست خُرد. هست
تواند به آدم دشمن هر لحظه مى. گردد به انتخاب خود آدمها همه برمىاين

بينى اين اما وقتى مى. طلبدهيچ كس از دشمن، دوستى نمى. ضربه بزند
دانم چه جورى هم بشكند، نمىخواهد تو را در كه مىدوست و همراه توست

 . شود گفتمى
 . احساس تنهايى كردن رساننده نيست

 . پناه شدن رساننده نيستبى
 . ماندآدم توى خالء معلق مى

 ...آدم توى هيچى
حباب كه اگر به . هيچى براى من هميشه يادآور حباب بوده است

ارد اما نفْسِ حباب بودنش، نَفْسِ سطحش نگاه كنى همه چيز را توى خود د
 .هيچ بودنِ آن است

 . اولين بار كه تركيدن حباب را ديدم، سه چهار ساله بودم
 . سيزده بدر بود

 . رفته بوديم سليمانيه
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 چندتاها يكى يكى، حباب. كردندها با قرقره و صابون حباب هوا مىبچه
 . تركيد و توى هوا مىآمدها بيرون مى يكى از بچهي ره از ته قرقچندتا
 . ش اصالً مهم نبوداينجاتا 
 . ي يك چيز تازه بود براى كودكى كه من بودم ش فقط تجربهاينجاتا 

 . ها خيره شدمبعد به يكى از اين حباب
هاى آدم. همه جا سرسبز و رنگارنگ بود و شاد بود. سيزده بدر بود

قشنگى كه در ي  ي آن مجموعه هاى رنگارنگ، و همهگوناگون، لباس
آن همه رنگ، آن همه .  را يك جا توى آن حباب ديدماش هسليمانيه بود، هم

ديدم، كه رنگ، زيباترين تصوير تمام زندگيم را با خودم در آن حباب مى
 . ديدم تركيد و پوچ شد

تا آن روز براى چيزهاى زيادى گريه كرده بودم، اما آن روز براى اولين بار 
 .گريستم مىدر زندگيم زارِ زار
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هايى بود كه خيلي دوستش  ديدم، از آن آدمآنجااولين رفيقى را كه 
خيلي از كلمات براى من . انسان شريفى بود. شناختمشها مىسال. داشتم

 . هنوز معناى خودشان را دارند
آدمى انسان . كرداز وقتى كه خودش را شناخته بود كارِ سياسى مى

هاى مختلف توى روزنامه. كرددايم مطالعه مى. با سواد هم بود. وددوست ب
هميشه هم امضاى . نوشتي سازمان هم مى تو نشريه. نوشتمطلب مى

تنها كسى بود كه اسم مستعار نداشت و . گذاشتخودش را پاى مطالبش مى
هيچ وقت نديده . اگر چه توى تشكيالت هم بود، ولي فرديت خودش را داشت

كرد در هيچ وقت تالش نمى. طلب نبودقدرت. پشت چيزى پنهان شودبودم 
 . صدر قرار بگيرد

هاى زيادى از  آدمبعداً. رو شدمبهم كه اول از همه با او روخوشحالخيلي 
بارها . كنماما نگاه او را هيچ وقت فراموش نمى.  ديدمآنجا را مانتشكيالت

هايى ي اندام بارها آن مجموعه. امكردههاش را پيش خودم مجسمحالت چشم
ها را با ام آن چشمخيلي سعى كرده. امكرده پيش خودم مجسمرا كه او بود
توى زندان، هر بار كه . ي شخصى خودم به او بيرون از عالقه. فاصله ببينم

گفت من . درد توى نگاهش بود.  نگاه كردم، شرمندگى توى نگاهش بودبِهِش
 اين قضيه ما نبود،  دگورىِنم، اما اگه اين مسئولِِخوام چيزى رو توجيه كنمى

گفت فقط همين قدر بگم كه منو از سر شب تا خود . رفتجورى پيش نمى
 . صبح، يك نفس، زدند

تواند بار چيزى را كه هيچ جورى نمى. از سر شب تا صبح يك جمله است
اين بار را  اش هشكست هم هاى دري اندام اما مجموعه. گفت برسانداو مى

 . باشه حرف بزنىبهترگفت شايد . رساندمى
و مثل يك مسئول . مسئول من كه واقعاً مسئول بود. بعد مسئولم آمد
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ن تا به كنجه كردهرو شگفت نه فكر كنى من. رو بگوواقعى گفت همه چيز
ده روز به من وقت دادن، نشستم، فكر كردم، و امداد . نه. م رسيدهاينجا
به . من به سر و صورتش نگاه كردم.  رسيدماينجامكم اومد و به ام به كغيبى

شد فهميد كه سالم است پاهاش كه توى دمپايى بود و از روى جوراب هم مى
 .ش نيستالو اصالً آش و 

 ه؟ ي امداد غيبى چي. رو به اين نگوكمال گفت اين حرفا
دونستم گفت من نمى. يكى از اعضاى كادر مركزى، از آقايان رهبرها آمد

هاى مردمن كه  متوجه شدم كه اينا همون تودهاينجا. اين بازجوآ كى هستن
 . كنيم مىاينجاال خُب، بيرون نكرديم، حا. خواستيم براشون كارى بكنيمما مى

كمال با پاهاى درب و داغون كه توى دمپايى جا نشده بود و با يك چيزى 
ته بود، اما چنان با تحقير به شكسهمدمپايى را به پاش بسته بود اگر چه در

صحبت . داشت كه سكوت كنمكرد كه مرا وامىاين رهبر و مسئول نگاه مى
صحبت اين است كه حاضر نبودم حرفى بزنم ! ها نيستمقاومت و اين حرف

 .كه يكى ديگر مثل كمال را به اين روز بيندازم
ااهللا،  ين،اينجاشون بازجو كاغذ گذاشت جلوم و گفت خُب، ديدى همه

 ! بنويس
 . مسئولم گفت اول راجع به اين چند ماه بنويس

 ! ام تو نيستىبازجوى من. شهگفتم نوشتن يا ننوشتن به خودم مربوط مى
 تو جا بيارن؟ نويسى يا بدم حالِمى! بازجو گفت خفه شو
گفت پس . دوننتر مى ام خيلي بيشن، از مناينجام اگفتم مسئول و رهبر

 . شوو بلندبندتو بزن چشم
گفت . برد انداخت توى سلول. اما نزد. برد شالّق بزندفكر كردم دارد مى

 !ته استفراغ كنىآرم كه هر چى تو كلهباليي به سرت مى
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گوييم مى. گوييم مقاومت كردنمى.  حرف بزنيمكلّيايم ما عادت كرده
كاربردن اما به.  دادطالعاتافالني واداد؛ . گوييم فالني مقاومت كردمى. وادادن

 دادن يا ندادن در مورد هر اطالعات. اى نيستاين كلمات اصالً كار ساده
كنم تمام اين كلمات، اين من فكر مى. فردى شرايط خاص خودش را دارد

 داده اطالعاتفالن كس . اصطالحات در هر مورد خاصى بايد از نو معنى شود
ش چى بوده؟ مقاومت ا  كرده شرايطولي توى چه شرايطى؟ آن كه مقاومت

ممكن است آدمى يك . كردن فقط بر اساس فرديت داشتن يا نداشتن نيست
ولي وقتى . روحى و جسمى برخوردار باشدي  ژهجور استثنائى از مقاومت وي

رفته باشد، وقتى كه رفقاش   از طرف كسى ديگر لواطالعاتكه يك بخشى از 
شكنند، هم مى كه تمام مقاومتش را درگيرند جورى در مقابلش قرار مى
من مقصودم اين است كه بگويم وضع موجود . كندمقاومت معناش تغيير مى

خواهم مى. خواهم قضاوت كنم چى درست است، چى غلطمن نمى. چيست
 . شودهم شكسته مى بگويم مقاومت تحت چه شرايطى در

هرمان بود و مقاوم منظورم اين نبود كه چون ق. من گفتم فالني شريف بود
هنوز . او خيلي چيزها را گفته بود، اما هنوز هم شريف بود. نه. پس شريف بود

او شريف بود چون هنوز .  باشد حرف بزنىبهترتوانست به من بگويد شايد مى
 .توانست با نگاهش مسئول و رهبرش را تحقير كندمى

م فقط خودم ى را كه فقط شخصاً خودم داشتم، و مطمئن بوداطالعاتمن 
 را كه آنهاخيلي شكسته بودم، ولي . دارم با هر فالكتى كه بود حفظ كردم

البتّه توى . داشتمتواند لو بدهد، نگهمطمئن بودم اگر من نگويم هيچ كس نمى
دانم چى نمى. نويسمفهميدم چى مىكرد، نمىآن شرايطى كه ذهنم كار نمى

هاى بعدى متوجه اما از بازجويى. دادم يا نه دقيقى مىاطالعات. نوشتممى
چون . زدمام كه از نظر خودم نبايست مىهايى حرف نزدهشدم در آن زمينه
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 را اش هاگر چيزى گفته بودم بازجو يا مسئولم كه خيلي بازجوتر بود، دنبال
 . گرفتمى

چون يك مدت بود كه به آن . ى داده باشماطالعاتبا اين حال امكان دارد 
آگاه . بودن خيلي مهم است آگاه. گذشت آگاه نبودم ذهنم مىچيزهايى كه در
به هر حال اين اراده است كه .  را به كار بگيرداش هشود آدم ارادبودن باعث مى

اين حافظه است كه به تو . شود تو بدانى چى بنويسى، چى ننويسىباعث مى
بودن ه در عين حال آگا. بايد ادامه دهىاى و چى را كند چى گفتهيارى مى

زنى  حرف مىبِهِشگذرد و تو دارى راجع به آن چيزهايى كه در ذهنت مى
عاقل و ديوانه درست . يعنى تفاوت بين آدم عاقل و ديوانه اين است. مهم است

ها توى ها آدمبعضى وقت. تر باشدباخود بودن و پريشان شايد درست. نيست
. اى باشدت لحظهاين پريشانى حتى ممكن اس. شوندلحظاتى پريشان مى

ممكن است آدم در اثر فشار، در اثر ترس، يك چيزى را يادش برود؛ يك 
اين به هم خوردن نظم ذهنى، توى شرايط زندان، يك مقدار . چيزى را بگويد

 . خارج از توانايى انسان است
براى اين . ي يك دكتر روانشناس آمريكايى كتابى خواندم راجع به تجربه

اى گذارد، عده او مىذهنيتون از آدم چه تاثيرى روى كه بفهمد فضاى بير
ب شده بودند كه خود دانشجوها داوطل. دانشجو را توى اتاقى حبس كرده بود

يك عده را بيست و چهار ساعت . شان انجام بدهدياين آزمايش را رو
اتاقى بدون نور، بدون صدا، . هاشان را بسته بود و توى اتاقى قرار داده بودچشم
بعد كه از اتاق . داشته بود نگهآنجا را بيست و چهار ساعت آنها. ن غذابدو

شان دچار همه.  را بررسى كرده بودشان ذهنىوضعيتآورده بودشان بيرون، 
 . ل ذهنى شده بودندتالاخ

 . ها يادشان رفته بودرنگ
 . فهميدندروز و شب را نمى

 . شان مختل شده بودنذه
 . دنديعنى اصالً آدمِ طبيعى نبو

ها بودند، كم و هايى كه توى زندان جمهورى اسالمى اين كثافت تمام آدم
تازه آن تجربه فقط بيست و چهار . بيش توى يك چنين حالتى قرار داشتند



 ١٨

فكر كن آدمى كه چهار سال، شش سال، توى زندان ال حا. ساعت بوده است
 . آيدباشد، چى به روزش مى

ها كه تحت چنين شرايطى قرار نگرفته مثالً آن رهبر. استثناها به كنار
 ،كيانورى آدمى. ها، استثنايى هستندبودند و همه چيز را گفتند يا آن مسئول

. او بيرون از زندانش هم يك جو شرف نداشت. كردكارى مىخيلي آگاهانه هم
شود روحانى آدمى ولي آيا مى. كردها معامله مىبيرون از زندان هم روى آدم

گفت اسالم برحق كاسه كرد؟ آدمى كه تو اين لحظه مىى همرا با كيانور
گويى، گفت دارى دروغ مىها مىاست و چى و چى، و وقتى يكى از بچه

شد و دوباره فرداش مسلمان ي ديگر معذرت خواست و باز پيكارى مى لحظه
هايش كارش به يا مثالً آن جوانى كه براى آرمان. شد و دوباره پيكارىمى

يده بود، به خاطرِ عدالت اجتماعى، برابرى و يك مشت آرزو آمده زندان كش
داد؟ يا يكى كه واقعاً كردند تا وقتى كه وامى و خُرد و خميرش مىآنجابود 

خواهد؛ كه نه دنبال پول بود و نه ى را مىبهتري  اعتقاد داشت كه جامعه
 قرار آنجا دنبال رئيس شدن، و هيچ كدام از اين چيزها براش مهم نبود، وقتى

ها را با كلمات وادادن و مقاومت كردن داد، اينى مىاطالعاتگرفت و يك مى
 اين خيلي از چيزهايى را كه در زندان جمهورى اسالمىِِ. شود توضيح دادنمى

. شود توضيح دادكدام از اين كلمات قديمى نمى ها گذشته است، با هيچكثافت
يا دست كم بايد زير هر كدام از اين . بايد برايش واژه ساخت. ها كم استاين

اين قدر توى زندان گوناگونى احساس به وجود آمده . كلمات توضيحاتى داد
وجود آمده بود، كه تو هيچ وقت در بيرون از  بود، اين قدر تغييرات ذهنى به

 قبالً اينكهمن خودم با .  را تجربه نكرده بودى كه براش واژه بسازىآنهازندان 
هاى جسمى و ذهنى ل زندان بودم اما با هيچ كدام از اين حالتهم چند سا
 .آشنا نبودم

از وادادگىِ . كلّياز مقاومت . كلّياز انسانِ . زديم حرف مىكلّيما قبالً 
 .معنى و مزخرف استها براى من بىامروز ديگر اين حرف. كلّي

ست، اما آره، اين در. دهندگفتيم، افراد جامعه را تشكيل مىقبالً مى
 آنهاست كه جدا از خصلت تك تك اىجامعه در مجموعيت خودش پديده

شود، ولي يا درست است كه جامعه از تك تك افراد تشكيل مى. گيردقرار مى
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 .اين تك تك افراد هم در جامعه كاركردهاى متفاوتى دارند
كامل نه به معناى . يعنى هر فردى، خودش يك ارگانيسم كامل است

پس . اى كه كاركردش در خودش كامل استفته، به معناى مجموعهكمال يا
اين . در عين اين كه در جمع هست، كاركردهاى مشخص خودش را هم دارد

 زمان هم هست ي بعد مسئله. كندچيزى است كه درك انسان را پيچيده مى
مثالً آدم ممكن است . كنداى پيدا مىكه در مورد انسان، شكل خيلي پيچيده

ي ديگر به دليل  كند و در يك لحظهي زمانى بتواند مقاومت يك لحظهدر 
 �ي دههنوز كه هنوز است خيلي از كاركردهاى پيچي. جسمى و روحى نتواند

 . مغز انسان روشن نشده است
هاى العملدانى عكسدر شرايطى كه تو تعريفى ازش ندارى، نمى

 عريف نشده قرارى تموقعيتهميشه ممكن است آدم در . ات چيستذهنى
اى براى هر كنم هر تعريف از پيش تعيين شدهاين من فكر مى بر بنا. بگيرد

اين جورى است . معنى استگيرد، بىاى كه آدم توش قرار مى تازهموقعيت
ممكن است كسى كه . اى نيستكنم قضاوت كردن كار سادهكه من فكر مى

دارى خودت را توجيه ! اىدهها توى زندان مقاومت كرده بگويد تو واداسال
 . ي من توجيه و غير توجيه نيست اما مسئله! كنىمى

 !ها نيست انسانى، راه گريزى براى ناانسانموقعيتبا اين همه، پيچيدگى 
كردند، ها را كنترل مى بازجويىآنجاها و رهبرهايى كه من وقتى به آن مسئول
بينم كنم، مىمىگرفتند، فكرتر از بازجو مچ آدم را مىو خيلي خيلي سمج

گويم قضاوت سخت  من خودم مى! را انسان به حساب بياورمآنهاتوانم نمى
ى كه در قاطعيت با بازجوها، با آن شاناما آن همراهى سفت و سخت. است
اى كه بازجوها هم به گردش  بود، آن سرسختى بازجويانهشاننگاه
 زندان، اين اجازه را به من  توىشانرسيدند، و حفظ موقعيت رهبرىنمى
 را هيچ وقت آنها من !كنم را قضاوت مىآنهامن . كنمشاندهد كه قضاوتمى
 ! اى شرف در وجوشان نبودبخشم كه ذرهنمى

 باشد بهترگفت شايد ! اما نگفت بنويس. هم شكسته بودكمال هم در
 . باعث شد كه من ننويسماش هو همين جمل. بنويسى

ه من به اعتبار روزهاى زندگيم توى همان زندان تجربه اين چيزى است ك
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 خودم !كردممن در تمام زندگيم هميشه خودم بودم كه بايد فكر مى. امكرده
كردم يا  خودم بودم كه بايد مقاومت مى!گرفتمبودم كه بايد تصميم مى

 !ن هم خودم هستمالا. كردمنمى
 ! در اين جهان بزرگ فقط منم

 ! و ميان ديگران، اما هميشه همين منماگرچه با ديگرانم 
 !و هميشه تنها
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رو كردند، فشارش روى من بهن رواوقتى مرا با مسئولم و مثالً رهبرهام
مثل كسى كه كورتاژ كرده . ريزى شدم خون چنان بود كه به شدت دچار
با همان . ن شده بود از خوپرتمام لباسم . رفتباشد، تا صبح ازم خون مى

 بود، گفتم من به نوار آنجابه نگهبانى كه . هاى خونى رفتم بازجويىلباس
 . بهداشتى احتياج دارم

 . لباس نداشتم
 . شلوارم خونى بود

 . دادمى بو
 . كشيدآدم خجالت مى

 . اى ايستاده باشىانگار عريان، با تمام گند و گُهت جلو غريبه
 . و همان جور خيس تنم كردمرفتم تو دستشويى شستمش 

 اصالً مهم شانريزى و اين جور چيزها براى خون. بعد مرا بردند براى زدن
تا وقتى كه هشيار بودى باهات .  بگيرنداطالعاتمهم اين بود كه ازت . نبود

جوردىِ آشغال، هر چه الات كنند يا به قول زدند تا تخليهكار داشتند و مى
اى يا شدند از كار افتادهفقط وقتى متوجه مى. ىات است استفراغ كنتوى كله

چون روشن بود كه به كارشان . داشتنداى، دست از سرت برمىقاطى كرده
 .آيىنمى

ترسم . آن روز تازه ترسيده بودم. هم شكسته بودمآن روز واقعاً از درون در
 مرا آمدند. خونى كه از من رفته بود، نيمه جانم كرده بود. به خاطر ضعفم بود
 .يك تكه گونى توى دهنم كردند و شروع كردند به زدن. خواباندند روى تخت

بستند، اما دهان آدم باز بود و زمان شاه هم دست و پاى آدم را مى
اين داد زدن خودش يك مقدار مقاومت آدم را زياد . توانست داد بزندمى
 وقتى شالّق دانم كههمين قدر مى. شود گفتدانم چه جورى مىنمى. كردمى
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. گذاردكشد، روى تمام بدنش تاثير مىآيد، آن دادى كه آدم مىفرود مى
ها حتى داد كشيدن را اين. دهىكنى و بعد بيرون مىيعنى نفس را حبس مى

 بِهِتوقتى نتوانى داد بزنى، خيلي زود حالت خفگى . گرفتندهم از تو مى
كنى كه ى اشاره مىشوكنى دارى خفه مىوقتى احساس مى. دهددست مى
مثل نفس كشيدن كه .  اين اشاره كردن اصالً ارادى نيست!گويم مى،قطع كن

 . ارادى نيست
گفت  بعد كه مى!گويم مى!گويمكردم كه مىآمد اشاره مىخفگى كه مى

 گفتم آخه چى بنويسم؟ مى! بيا بنويس
 . زدندخواباندند و مىآن وقت دوباره مى

دو سه بار كه اشاره كردم كه . كردبه آدم كمك مىها يك كمى اين فاصله
خانم همين جورى با جنده.  ديگر گوش ندادند؟گويم و گفتم چى بگويممى

ي اين چيزهايى كه زير شكنجه  ها، و دگورى و اشتراكى و همهگفتن
 .ريز زدند تا بيهوش شدم گفتند، يكمى

 . آب ريختند روم و دوباره زدند
 . دو سه بار بيهوش شدم

. نويسىآيى و مىبعد كه ناى تكان خوردن نداشتم، گفتند خُب، فردا مى
 . توانمدانستند كه اگر هم بخواهم بنويسم نمىچون توى آن لحظه مى

ام را نوشتم و تا مكث كردم، بازجو چپ و  سياسىمشخّصاتفرداش 
 هاها، آن رهبرها و مسئوليىالراجع به آن با. راست مشت و سيلي و لگد زد

زدند، و  بودند، و گُه زده بودند، و توى گُه خودشان چرخ مىآنجاكه 
كه . شانشناسمخواستند مرا هم مثل خودشان به گُه بكشند، گفتم كه مىمى
اما راجع به . گوينداند و مىها همان گُهى هستند كه خودشان گفتهاين

 . توانستم بنويسمديگران نمى
  !دصالً ارادى نبويعنى ا
و به من اعتماد كرده توانستم اسم كسى را كه زير دست من بود  نمىاصالً

 !بود بنويسم
 !گفتم اعظم، تو بزرگ او بودىمى. زدصداى خودم توى گوشم زنگ مى

 !  او بودىمعلّمگفتم اعظم، تو مى
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شد و بازجو با يك خودكار توى دستم بود و صدايم توى گوشم تكرار مى
 ! ه ياالّزد تو سرم كچيزى مى

 . اما دست من نبود
 !اصالً صحبت مقاومت نيست
 .اصالً مقاومتى در من نبود

 .هم شكسته بودم؛ درمانده بودممن در
اى كه بايد اسمش را من ذليل بودم در مقابل نگاه دختر شانزده ساله

اى كه بايد اسمش من درمانده بودم در مقابل نگاه جوان نوزده ساله. نوشتممى
 . نوشتمرا مى

خواستم بنويسم ولي صدام تمام زد تو سرم و من هى مىبازجو هى مى
 . انداز مقابلم را چشمآنها كرده بود و نگاه تك تك پرمغزم را 

 . زد تو سرمو بازجو همچنان مى
هاى پنهان شده ي اسم قدر سرم را به در و ديوار كوبيد كه همه و بعد آن

 . و خمير شدخُردتوى مغزم تكه پاره و 
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صورتم . دكرسرم درد مى. وقتى به خودم آمدم كف سلول افتاده بودم
توانستم بفهمم كرد مىآينه كه نداشتم، اما از دردى كه مى. كبود شده بود
بعد، .  كردندخُردهام را آن روز اين دندان.  خون بودپردهنم . كبود شده است

توانستم توانستم بخوابم و نه مىنه مى. متب هم كرده بود. خون ريزى هم بود
 .خود داشتميك حالت كم و بيش از خود بى. تكانى به بدنم بدهم

ى دادم كه به دردشان اطالعات. روزهاى بعد هم همين رفتار را داشتند
ها گفت اين. بعد دوباره مسئولم آمد، جلوم نشست كه حرفاتو بزن. خوردنمى

ن توى الشان حرف بزنى، اگر ا رو هم كه در بارههايىآدم. كارى به تو ندارن
گفتم شما طرفدار .  نكنن، كارى باهاشون ندارنفعاليتسازمان نباشن و 

م با اين بخش كه شما من رابطه. من كه نبودم.  مسلحانه بوديد�همبارز
 . بوديد، قطع بود

 مسلحانه مخالف بودند، هنوز كسى دستگير �زههايى كه با مباراز بچه
ع الهايى كه زير نظر من بود، فقط خودم اطتوى آن بخش، از حوزه. ده بودنش

. آن روزها توى سازمان ما هر بخشى براى خودش مستقل شده بود. داشتم
اگر .  من بودمشانهاى مرا نگرفته بودند، براى اين كه مسئوليعنى زير حوزه

تر از من بود الكسى هم كه توى اين بخش با. رفتندنمى  لوآنهاگفتم من نمى
 . دستگير شده بود و من باهاش ارتباطى نداشتم

هاى قديمى از اين مسئول قبلي من كه جلوم نشسته بود، راجع به آدم
گفتم من ، اون كى؟ مىيه يگفت بگو اين كمى. خواست مىاطالعاتمن 
اين همونه كه فالن بود ! شناسىگفت چرا مىاو هى مى. شناسمها را نمىاين
  !مانبِهِو 

 !من حالم خيلي بد بود
اش شود وقتى رفيقش مقابلش بنشيند و بازجويىآدم حالش خيلي بد مى
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 .كند
 !ام گرفته بودمن گريه

نشنيد و  بگيرد وقتى كه رفيقش مىاش هآدم اگر آدم باشد، بايد گري
 !كنداش مىبازجويى

تر  شكه توى خارج هستم و هنوز بيال  حا!ام گرفته استهم گريهال من حا
 .ترسمهاست كه وحشت دارم و مدام مىجور رفيقاز هر كسى، از اين

زدند، يكى را مى. آمد شاه هم پيش مى�ي ورهها در دموقعيتاين جور 
 بايستد كه هر چه دارى شد بيايد جلوتكردند، مجبور مىدرب و داغون مى

 را از هاش نگاه كند و بفهمد اين حرف كافى بود آدم توى چشمخُب،. بگو
هاى اين مثالً يك وقت مسئول نگاه كردم من تو چشم. زندروى ناچارى مى

كه ببينم وحشت دارد؛ ترسيده است؛ تحت فشار بوده؛ مجبور شده اين 
هى از امداد غيبى . زند؟ ولي ديدم نه، اصالً اين جورى نيستها را مىحرف

. زده حرف مىهاى دستغيب و مطهرى و غيره و غيرزد؛ هى از كتابحرف مى
گفت كه اسم اصلي و اسم  كسانى را مى!گفت راجع به اين آدم بگوبه زور مى

ات شناسى، زير حوزهتو مى گفت اين فالني رايا مى. دانستمستعارشان را مى
جورى اين كه از شيراز آمده بود؛ كه اين ريختى بود؛ تكيه كالمش اين. بود

  ! تو بود�ي زهبود؛ اين زير حو
 !شناسمشگفتم نه، من نمىمى

 نشسته بود و من آنجابازجوى زندان اوين .  نشسته بودآنجا بازجوى من 
 .رفتمكرد، كلنجار مىام مىبا مسئول خودم كه بازجويى

بازجوى من يكى . گفتم اصالً من مجبور نيستم به تو بازجويى پس بدم
 . ستديگه

 ! بايد جواب بدىپرسه هر چى مى! خانومبازجو گفت خفه شو جنده
 . قدر از اين مثالً مسئولك عصبانى شدم، كه زدم تو گوشش من اين

 جواب بِهِشاما من . بعد مرا بردند، دوباره زدند كه به مسئولم جواب بدهم
تواند بازجوم متوجه شد كه از طريق مسئولم نمى. حالم خيلي بد بود. ندادم

 .ورد سراغماين بود كه مدتى او را نيا. كارى انجام دهد
وقتى زدم تو . حقيرتر از بازجوم. اين مسئولك من خيلي حقير بود
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اما كتك نخورده . يك لحظه فكر كردم نكند ديوانه شده است. گوشش، ماند
هم سر و مر و ال حا.  بقيهاز همان اول شروع كرده بود به بازجويىِ. بود كه

. كردم هيچى نيستوقتى زدم تو گوشش احساس . گُنده ايستاده بود جلو من
براى خودم . انگار به يك هيچى زدم! العملي نشان نداد، هيچىهيچ عكس

 .دانستمچون زمانى او را از خودم مى. خيلي دردناك بود
 . بعد مرا درب و داغان انداختند تو سلول
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كار كنم؟ چى بگويم؟ من چهال آمدم فكر كردم حاش وقتى به هو
من . باشد توانست آن رفتار را داشتهدانم چه جورى مسئول من مىىنم

توانستند بازجوهايى آن همه سنگدل دانم چه جورى حضرات رهبر مىنمى
هايى كه زير كه براى دادن اسم بچه. دانم كه ناتوان بودممن فقط مى. باشند
. ي شالّق ام بودند همان قدر ناتوان بودم كه براى خوردن آن همه ضربهحوزه

 اين كه يكى ديگر مثل من اين همه تصوركردم و از من به خودم نگاه مى
 من !گفتم يكى بايد به من كمك كندمى. گرفتام مىذليل شود گريه

  !د يكى بايد به من كمك كن!پناهم من بى!امدرمانده
. در نهايت ضعف بودم. توانم مقاومت كنمفكر كردم اگر دوباره بزنند، نمى

له . زدندها مىروى تاول. كردندپانسمان كه نمى.  از چرك و خون بودپراهام پ
هايى كه روى اين تاول. كردشود توصيفشدانم چه جورى مىنمى. شده بود

هاى مغزم  انگار درست توى سلولاش هزدند كه هر ضربزخم شده بود مى
دانم  من نمى.كردمگويد شيون مىزدم؛ مىگويد جيغ مىآدم مى. نشستمى

خواست از گلوم زدند اسم آن صدايى را كه مىها مىوقتى روى اين زخم
اين اواخر كافى . شود گذاشتگرفت چى مىبيرون بزند و گونى جلوش را مى

ام آن قدر زدند كه ديگر چيزى توى كله. شدمبيهوش مى. بود دو ضربه بزنند
 .نماند

دانم نمى. وع كردم به نوشتنخره شرالهى هر روز و هر ساعت زدند تا با
كاغذ جلوم بود، و . دانم رو به ديوار نشسته بودمفقط مى. نوشتمچى مى

اند كه يك چيزهايى بنويسم و همين قدر حاليم بود كه مرا آورده. نوشتممى
ردند انگار فهميدند ك هاى من كه نگاهها به نوشتهاما اين. نوشتممن هم مى

خودم اصالً چنين احساسى . امرا از دست دادهكه من كم و بيش تعادلم 
ياد  را كه بهآنهابرخورد . ها چى بوددانم آن نوشتهمن اصالً نمى. نداشتم
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 . رسمآورم به اين نتيجه مىمى
 يادم است كه هى صفحه پر دقيقاً. نوشتمبردند و مىمدتى هى مرا مى

ن كه فكرش را الا. امردهام آن كار را نكنوشتم اين كار را كردهمى. كردممى
ام كه از نظر خودم نوشتهرسم كه چيزهايى را مىكنم به اين نتيجه مىمى

چون . نوشتم، ننوشته بودمحتما آن چيزهايى را كه نبايد مى. نوشتمبايد مى
تا آن روز بازجوم را . ى سرماليك بار كه رو به ديوار نشسته بودم، بازجو آمد با

. اصالً حق نداشتم به چيزى يا جايى نگاه كنم. ه بودماين قدر از نزديك نديد
ال بندم را كمى بانشستم، چشمنوشتم بايد رو به ديوار مىوقتى هم كه مى

وقتى كه بازجو آمد چند . كردمي كاغذ نگاه مى زدم و فقط به صفحهمى
ي سفيد گذاشت جلوم، ديدم  ي نوشته شده را برداشت و چند صفحه صفحه

خواست از مىالً احتما. كندهام نگاه مىشده و توى چشمهمين جورى خم 
هاى من چى دانم در نوشتهنمى. ام يا نههاى من بفهمد كه روانى شدهچشم

به نظر خودم آن چيزها را كه . نوشتمبه نظر خودم درست مى. خوانده بود
 ولي بعدها، وقتى. توانم توضيح بدهماين را هيچ جورى نمى. نوشتمنبايد، نمى

كدام از آن  كه خوب شدم دوباره مرا بردند بازجويى، متوجه شدم كه هيچ
 .ها به كارشان نيامده استنوشته

هر . دانستمبعد يك مدتى دست از سرم برداشته بودند، اما من كه نمى
 . برند بازجويىآيند مىن دوباره مىالروز وحشتم فقط اين بود كه ا

 !ش بودال آش و كف پاهام
  !ود بودتمام تنم كب

 . زدند كبود بودهايى كه مدام مىحتى صورتم از كشيده
 . توانم بگويم كبود بودآينه كه نداشتم، اما از دردى كه داشت مى

كردم  احساس مىاينكهام زده بودند، به محض از بس توى سر و كله
ن اگر الا. رفت روى سرماختيار مىهام بىخورد، دستچيزى كنارم تكان مى

 .  شده استخُردهام نى تقريباً نصف دنداننگاه ك
آن . لرزاندترين صداى در، تنم را مىترين صداى پا، كوچكديگر كوچك

گفتم خوب است مى. ميرمكردم مى فكر مىاش هقدر ضعيف بودم كه هم
 . شومهمين كه خوابم ببرد ديگر بلند نمى. ميرمامروز ديگر مى
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گفتم خُب، مى. كردمار مىر خودم ادتوى. خود بودمچند روزى از خود بى
ديدم ولي دوباره مى. شودهام بسته شود، همه چيز تمام مىاين بار كه چشم

 .امديدم هنوز زندهدوباره مى. امبه هوش آمده
دانم نمى. كردم، بوى خون و چرك و كثافت بودتنها چيزى كه حس مى

ذاشته بودند ميان خون و گ. ها چند روزى اصالً با من كارى نداشتندچرا اين
توى آن حالت كه بودم، احساس كردم پدرم آمده، . كثافت خودم غلت بزنم

 . كنارم نشسته است
 . خيلي طبيعى، خيلي واقعى

 . اصالً مثل خيال نبود
 . زدمو من داشتم باهاش حرف مى

اى ؟ چه جورى توانستهاينجااى چه جورى آمده! گفتم عجيب استمى
 . ام گرفتار شدهوضعيت گفتم ببين پدر من توى اين هِشبِ؟ اينجابيايى 

 ! ام پدرگفتم ببين چه درمانده
 ! ام پدرببين چه بى پناه و چه تنها مانده

خواهى هنوز نمى! امگفتم ببين چه جور بوى چرك خون و كثافت گرفته
 كارى براى من بكنى؟ 

 . زدكرد و حرفى نمىپدرم نشسته بود نگاهم مى
 . دادما گرفته بودم و تكان مىدستش ر

 !گفتم اين بوى گند شاش و خون من است پدرمى
 !گفتم اين بوى گند شاش و خون دختر توستمى
 . و تبلهبٍست و تَبت يدا اَبى ا احداهللاُگفتم اين حاصل همان قُل هو ومى

هاى زندگيش در ي سال كرد و مثل همهپدرم نشسته بود و نگاه مى
 .ديدم از مهربانى و عطوفت نمىنگاهش اثرى
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. دانم چند روز توى اين حالت بودمنمى. مدتى بين خواب و هذيان بودم
تكانى به دست و پام . سرمالفهميدم كه يكى آمده بااما گاهى همين قدر مى

 . رفتداد و مىمى
آمدم بوى فقط گاهى كه به خود مى. همين جورى افتاده بودم توى سلول

 !فهميدم؛ فقط همين و خون را مىچرك
چيزى . بعدها، بعد از چند روز؟ آمدند مرا از كف سلول برداشتند

كنند، كردم كه دارند از زمين بلندم مىهايى را حس مىفقط دست. ديدمنمى
 . كنندجام مىبههايى كه دارند جادست

 . ي بزرگ توى سرم بود هاى يك ارابهبعدش صداى چرخ
 . برد مرا مى� داشت جنازاى كهارابه
 .آباد بيندازدهاى لعنتبرد تا در عمق يكى از گودال مرا مى�هجناز
 . كه كمال را انداخته بود و باقى رفقاى مراجا ناهم

و . ديدمهام مىها در خواباى كه مدتقرار آن چاله بودم؛ چالهو من بى
زدم دى شيرجه مىل بود و من از بلنالخيلي عميق بود و در انتهايش آبى ز

 .كردمسپردم و كيف مىتوش و خودم را به خنكايش مى
 .گفتدويد و چيزى مىبرسر و حقير من دنبال ارابه مىمسئول خاك

 .گفتنددويدند و چيزى مىهاى حقير، دنبال ارابه مىرهبرانم، آن سگ
 !كردم كه تندتر، تندترران نگاه مىو من با التماس به ارابه

 .نِ من هر كه بود، در آن دم موجودى شريف بودراو ارابه
راند و اعتنا به هيچ مسئول و رهبرى رانِ من فقط ارابه را به پيش مىارابه
 .نداشت

تر از تمام خيلي زود به چاله رسيدم و ارابه خالي از من شد و من سبك
 .لغزيدمهاى زندگيم، معلق در فضا، به سوى قعر چاله مىلحظه

بودم و تنم با هوا رفاقت داشت و توى سرم يك حبابِ بستههام را و چشم
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ي  ها و همهي سايه روشن همه. دادي هستى مرا نشان مى رنگى بود كه همه
 .جا توى آن حباب رنگى بودهاى زندگى من يكرنگ

 . و پدرم بود
 . و مادرم بود

 .و خواهرها و برادرم بودند
 . احدهللاو تمام قول هو وا
 . و تبلهبٍا ابىو تمام تبت يد

مادر بزرگى كه . و مادر بزرگ كوچولو هم توى همان حباب رنگى بود
 .هميشه مواظب خورد و خوراك ما بود

 . خوابانيدو ما را كنار خودش مى
پريده نيمه شب كه از خواب . و نيمه شب هم توى همان حباب رنگى بود

 :بودم
 ؟يه ي چ احد بعدشهللا مادر بزرگ، مادر بزرگ، قل هو وا -

 :و صداى مادر بزرگ كوچولوى من كه خالص محبت بود
 ... صمد؛ لم يلد و لم يولدهللاُ احد؛ اهللاُ قل هو وا -
 ...يلك صمك؛ لمهللاُ احد؛ اهللاُ قل هو وا -

 . لرزاندو نگاه پدرم كه تنم را هنوز مى
 .شدو دستش كه توى دهنم كوبيده مى

 رنگ خون كه روى حباب و بوى خون هم توى حباب بود؛ بوى خون و
 !شو بخون حيف نونبقيه: دادشد و صداى پدرم كه فرمان مىپخش مى

 . و كوچه هم بود
 .شد توش دويدكوچه كه مى

 .و پارك هم بود
 .و نيمكت هم بود
لهب  احد و تبت يدا ابىهللاُشد روى آن خوابيد و قل هو وانيمكتى كه مى

خواهد از پنج سالگى با تو دهنى مىرا فرستاد به قبرِ پدرِ ديوث كسى كه 
 .ي آدم فرو كند ها را توى كلهاين

 .هام را بستم و درون حباب فرو شدمو بعد چشم
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كردم نى، وقتى به خودم آمدم، احساس مىالبعد از شكنجه و مريضى طو
به اين معنا كه مفاهيم ابتدايى مثل باد، مثل صدا، مثل . شومدارم ديوانه مى

هيچ چيزى در ذهن من . دانم چه جورى بگويمنمى. فهميدممىنور را ن
كه دارم به آن ال حا. ي صاف بود يك صفحه. ذهنم خالي بود. گذشتنمى

گويم، وگرنه آن روز چنين چيزى به ذهنم كنم، اين را مىروزها فكر مى
اى يادم است توى ذهنم وجود داشت كه روز به هميشه يك نقطه. رسيدنمى

 . شدر مىتروز كوچك
كردم ولي  نگاه مىآنجابه . ي كوچك بود ى سلول يك دريچهالآن با

من هى به اين چراغ .  روشن بودآنجاهميشه يك چراغى . ديدمها را نمىميله
افتاد كه هايى اتفاق مىيك لحظه. ديدمكردم، اما سياه بود، نور را نمىمى نگاه

م اين جورى شده؟ بعد، چند گفتم چرا چشمبا خودم مى. شدماين جورى مى
 .ديدمشد و من چراغ را مىي بعدش، درست مى لحظه

دانستم اصالً نمى. ساعت كه نداشتم.  براى من معنى نداشتآنجازمان 
 ي دهدانستم كه وعآوردند، مىوقتى غذا مى. ظهر كى است، شب كى است

 هيچ فرقى اصالً. دانستمغذاى بعدى است، اما صبح است يا ظهر يا شب؟ نمى
وقتى كه هيچ چيز توى ذهنت با چيز ديگر فرقى نداشته . كردماحساس نمى

 . فهمىباشد، اصالً مفهوم فرق را نمى
چيزى كه در تمام آن مدتى كه . شومكردم دارم ديوانه مىبعد، فكر مى

زير سرُم كه گاهى به . داد، همين فكرِ ديوانه شدن بودبود، آزارم مى حالم بد
آمدم، پاهام را كه عمل كردند و غيره و غيره، هر لحظه كه به خود هوش مى

 شده بهتركه كمى ال و حا. زدآمدم، فكر ديوانگى توى ذهنم چرخ مىمى
شوم؟ اصالً ديگر شوم؟ ديوانه نمىام فقط اين بود كه ديوانه مىبودم، نگرانى

يم و چى كردم كه بايد بازجويى پس بدهم يا اين كه چى بايد بگوفكر نمى
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 ! ديوانه نشوم! ديوانه نشوم! گفتم ديوانه نشومهى مى. نگويم
كردم اگر ديوانه شوم، ممكن ترس از ديوانگى به اين خاطر بود كه فكر مى

خواهم بگويم، در آن حالت از خود ي آن چيزهايى را كه نمى است همه
 بِهِشنى الاين تنها چيزى بود كه يك مدت طو. ارادگى بگويمخودى و بىبى

 . كردمفكر مى
اين دست است، اين ديوار . امگفتم هنوز ديوانه نشدهمثالً با خودم مى
ياد اى را به ترانهتاكردم ها، هى فكر مىبعد، بعضى وقت. است، آن پنجره است
من خيلي از شعرهاى . آمديادم نمىياد بياورم، اما چيزى بهبياورم، شعرى را به

  !مبر بود شاملو را از
  !لي از اشعار حافظ را از بر بودممن خي
 . آمداصالً هيچ چيزى به ذهنم نمىال اما حا

بيمارستان يا درمانگاه؟ همين . بردند بيمارستانآن روزها وقتى مرا مى
اراده افتاده بودم كف مدتى بود بى. كنندجام مىبهفهميدم كه دارند جاقدر مى
چون . ار خودم بودربوى خون و چرك و ادفهميدم، تنها چيزى كه مى. سلول

اصالً . آورندبرند، كجا مىدانستم كجا مىحالم خيلي بد بود، اصالً نمى
كرد خود بودم، كسى تميزم مىخود بىنى كه ازالدانستم در آن مدت طونمى
 .آمدها به يادم نمىهيچ كدام از اين. يا نه

  !گويم يعنى هيچكدام كه مى هيچ
ياد بياورم، دو روز تمام فكر اى اين كه اسم خواهرم را بهيادم است بر

يعنى پاك شدن مطلق ذهن؛ چيزى كه هنوز هم گاهى پيداش . كردم
 . يك چنين حالتى است. كندشايد بشود گفت مغزم كليد مى. شودمى

و كم و بيش يك . توى سلول دراز كشيده بودم. پيچى شده بودپاهام باند
صبح كه بلند . خوردمآوردند، گاهى مىذا كه مىغ. زندگى گياهى داشتم

ها هم بعضى وقت. شستمها از روى عادت صورتم را مىشدم بعضى وقتمى
 . دانستم چكار بايد بكنماصالً نمى

 . خواستم بروم توالتها مىشد كه ساعتگاهى مى
 . رفتمتوالت فرنگى در دو قدمى بود، اما نمى

 . توانستمي نمىشوم، ولخواستم بلندهى مى
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 . رفتي بعد، يادم مى كردم بايد بروم توالت، اما لحظههى فكر مى
 . خواستم بكنمدانستم چه كار مى ذهنم خالي بود و نمىاش ههم
 . كردممى رفت داشتم به چى فكر يادم مىاش ههم

  !بود تمام حركاتم كند شده
در ذهنم نشستم و هيچ چيزى ها بالتكليف مىشد كه ساعتمى

گذشت چنان پاره پاره بود كه انگار هيچ چيزى يا هر چه مى. گذشتنمى
 . نبوده است

 . كردمشد كه به اسم مادر بزرگم فكر مىدانم چى مىها نمىبعضى وقت
 . رفتبعد، دوباره يادم مى

 . خيلي از آن روزها اصالً يادم نيست
 . انگار بريده شده

 . پاك شده
يادم ال كردم چيزى را به ياد بياورم حا كه سعى مىهايى رافقط آن وقت

 . است
هى . هام كور بودانگار چشم. ديدمها نور را نمىگفتم كه، حتى بعضى وقت

ام يعنى؟ بعد شدهگفتم كورمى. هامماليدم به چشماين جورى دستم را مى
ه  شده بود، بردبهتريادم هست، يك بار كه حالم . توانستم ببينمدوباره مى

دانستم كه پاهام مىال حا. بردندبا ماشين مى. بودند پانسمان پاهام را باز كنند
ام و ناچار بودند بلندم كنند، بگذارند توى فُرقون اند و دياليز شدهكردهرا عمل

شايد هم . شايد پنج ماه از زندانى شدنم گذشته بود. و ببرند سوار ماشين كنند
 . تر بيش

به نظرم . ديدمهاشان را نمىردند، من چرخكها كه حركت مىماشين
كردم فكر مى. يك حالتى داشت مثل سراب. روندآمد روى موج راه مىمى
درست توى يك فضاى سراب مانند . هاى مخصوص اوين هستندها ماشيناين

رود؟ چرخشِ گفتم اين ماشين چه جورى روى آب مىمى. رفتپيش مى
بند باشد و مريض باشد و  با چشماش ه هموقتى آدم. فهميدمها را نمىچرخ

ها بعد، متوجه شدم كه اشكال از ماه. افتدمىوش باشد، اين حالت اتفاقيهب
 . هام بودهچشم
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  !همه چيز يادم رفته بود
 !آمدهيچ چيزى به ذهنم نمى

 . اما با اين همه يك چيزى بود
ه، وقتى كه ها، اين كار نكردنِ ذهن و غيره و غيرتوى تمام اين حالت

ها را البتّه آن روزها اين. خوابيدم، توى خواب كامالً طبيعى بودممى
 . بعدها متوجه اين قضايا شدم. فهميدمنمى

 . ديدم سوار ماشين هستميادم هست كه خواب مى
هاى رنگارنگ  از گلپري سرسبز هستم كه  ديدم در يك منطقهخواب مى

 .  رنگارنگهاى شاداست و پر از آدم با لباس
 . انگار زندگى واقعى من توى خواب بود

شد كه بتوانم همه چيز هميشه توى خواب بچه بودم و كوچكى مانع مى
اى ى تپهالرفتم باجا ببينم، مىرا ببينم و براى اين كه بتوانم همه چيز را يك

 لال، انگار درون گودالي پر از آبِ زآنجا پايين، از جمعيتكه خيلي بلند بود و 
اما برخالف آن . زدم توى آبى آن بلندى شيرجه مىالآن وقت از با. بود

لغزيدم و سرعتى كه آدم توى شيرجه زدن دارد، آرام و سبك به پايين مى
رسيدم، آب، همان حباب زيباى دوران كودكيم بود كه نزديك آب كه مى

 .كردمشدم و از خنكايش كيف مىتوش فرو مى
اين . آن روزها هيچ احساسى نداشتم. دم آمدها بعدها به يااين خواب

. كردمگرفتم، اما هيچ احساسى نمىجورى مىپوست دست خودم را اين
انگار . كردم تمام بدنم خالي استاحساس مى. اماحساسم اين بود كه مرده

هام خالي استخوان. شكمم خالي بود. خوردم توى شكمم نبودچيزى كه مى
حسم اين . استكردم خاليكردم، احساس مىمىهام را كه نگاه رگ. بود

ي وجودم  هيچى تو بدنم نيست؛ هيچى تو ذهنم نيست؛ همه: جورى بود
 .ام، كى هستمدانستم كى بودهنمى. و تعريفى از خودم نداشتم. خالىِ خاليست

ديوانه ! گفتم ديوانه نشوماما مدام با خودم مى. شايد ديوانه شده بودم
اى از من، پاره. دوپاره شده بودم. كردمرون به خودم نگاه مىمدام از بي! نشوم

 . از بيرون متوجه خودم بود
درست . ديدميك روز يادم هست خودم را كامالً مشخص جلو خودم مى
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 .مثل وقتى كه كسى ديگر مقابل آدم نشسته باشد
فقط . دانمچه مدت گذشت؟ نمى. ديگر چيزى حاليم نبود. اين جورى بود

. آوردندى برام مىبهتر شد غذاى بهترت وقتى يك كمى حالم يادم هس
 . ديدم توى غذام گوشت هست مثالًمى

 . چند وقت بود كه خودم را نديده بود
 . اى داشتم، نه چيزىنه آينه

 !دانستم چه شكلي هستماصالً نمى
  !اصالً تصويرى از خودم نداشتم

آدم از . ويرى داردبيند از خودش تصوقتى آدم خودش را توى آينه مى
داند مى. داند چه شكلي استمى. بيندكودكى خودش را در آينه مى

ولي وقتى . هاش چه شكلي است يا پيشانيشلب. هاش چه رنگى استچشم
يك دورانى بود كه . كند خودش را فراموش مى�ي رهآينه نباشد، آدم چه

خوب، . داشتمني هيچ جور احساس. كردم هيچ هويتى ندارماصالً احساس مى
خالىِ خالي . اين مفاهيم اصالً توى ذهنم وجود نداشت. بد، زيبا، پوست، مو

اين يكى كه من . كندفقط تنها احساسم اين بود كه يكى حركت مى. بودم
 .تبودم، معلوم نبود چوب است، درخت است، چيس

. يك چراغ بود و يك پنجره. يك ديوار خاكسترى بود.  كه چيزى نبودآنجا
هيچ ! هيچى. نه ظرفى، نه بشقابى، نه قاشقى. ر و يك دستشويىيك د

بعدها . اىكه احساس كنى زنده.  عالقمند شوىبِهِشجسمى، شيئى نبود كه 
متوجه شدم كه بودن يك جوب كبريت يا يك تكه سنگ كوچك، توى سلول 

 .  مهم استچقدر
خره البا. يك روز تمامِ زواياىِ سلول را بررسى كردم كه چيزى پيدا كنم

يك سنجاق كوچك زنگ زده زير تكه موكتى كه قسمتى از سلول را 
توانم  بودم كه هيچ جورى نمى شدهخوشحالقدر آن. كردمپوشاند، پيدامى

گفتم مى. كشيدمنشستم باهاش روى زمين خط مىها مىساعت. توضيح دهم
 چى؟ يعنى. از بيرون كه نگاه كنى، شايد مسخره باشد. يك، دو، سه، چهار

خيلي كه . اما اين براى من خيلي بود. يك، دو، سه، چهار نمى دانم يعنى چى
ذهنم . كردممن با اين يك، دو، سه، چهار، زندگى مى! گويم يعنى خيليمى
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 . كردداشت با اين يك، دو، سه، چهار، كار مى
كشيدم، كشيدم، بعد، يك خط هم روش مىها را كه مىاين خط

 . دمكر مىاش هچهارخان
 . كشيدمي ديگر توش مى بعد، يك چهارخانه
 . و بعد، يكى ديگر

 ! كشيدن يك چهارخانه خيلي مهم استبراى آدمى كه هيچ شده باشد،
آدم وقتى بتواند با يك سنجاق زنگ زده، چهارخانه بكشد، هنوز آدم است 

 !و هنوز هيچِ هيچ نيست
 . ي كوچك نهي بزرگ، چهارخا چهارخانه. كشيدممن هى چهارخانه مى

من از اين . آيد غذا مىديدم ظهر شده است و صداى گارىِبعد، مى
 .كردم كه از خودمسنجاق با همان دقتى محافظت مى

افتادم، چهارخانه  به ياد سنجاقم مىاينكهمن هى هر روز به محض 
 . كردمكشيدم و كيف مىمى

 . همين جورى يكى درونِ ديگرى
 !عاشق چهارخانه شده بودممن 
ها را توى هم كشيدم، كه كشف كردم وقتى محدوده قدر اين چارخانهآن

بعد ديدم مربع هم اگر توى مربع . شودتنگ شود چارخانه تبديل به نقطه مى
 . شودبكشم باز به عمق كه بروم نقطه مى

اى را وسط مربع توانستم نقطهقدرها روشن نبود، اما من مىسلول آن
 . كندن نگاه مىببينم كه درمانده به م

گفت مى. امگفت تو بايد شهادت بدهى كه من مربع بودهاى كه مىنقطه
 .ما ام و هنوز هم مربعدانى من مربع بودهتو تنها كسى هستى كه مى

 .كردمعش را از دست داده بود گريه مىضالمن براى مربعى كه ا
 .دانستم كه اين نقطه، همان مربع استمن مى
اما بد . عش را به دست بياوردالك كنم كه مربع اضخواستم كممن مى

 .اطرافش همه مربع در مربع بود. جورى خفت افتاده بود
 .زدممن با مربع حرف مى

 . دادممن مربع را دلدارى مى
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من تا روزى كه زنده ! دهمگفتم من شهادت مىمى! نخورگفتم غصهمى
 . مان چارخانه است همان مربع، هدقيقاًدهم كه نقطه، باشم شهادت مى
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كرد، اما يك چيزهايى هوش بودم اگر چه ذهنم درست كار نمىوقتى كه ب

خيلي . يعنى ناخودآگاه حواسم به يك چيزهايى بود. دادمرا درست انجام مى
 فكر بِهِشاصالً . فهميدمحتى شب و روز را نمى. رفتچيزها يادم مى

. ماندكرد، اصالً يادم نمىآمد سرُم وصل مىمثالً دكترى كه مى. كردمنمى
آدم است؟ . دانستم چيستاصالً نمى. ماندآورد يادم نمىكسى كه برام غذا مى

 . دانستم كه بازجوستآدم نيست؟ ولي بازجو را هميشه مى
بينم بايد كنم مىكه فكر مىال حا. اين اوضاع سه، چهار ماهى طول كشيد

 . ماهى طول كشيده باشدسه چهار
هول . يك روز كه برام غذا آوردند، ديدم يك كتاب هم كنارش هست

يعنى برام مهم نبود كه اين كتاب . دانستم اين كتاب چى استاصالً نمى. شدم
 . همين كه كتاب بود كافى بود. چيست

خواندم دلم هر بار چيز زيبايى مى. كردممن هميشه با كتاب زندگى مى
خواست به همه بگويم دلم مى.  حرف بزنمبِهِش هى راجع خواستمى

وقتى . لذّت كتاب خواندن براى من با هيچ چيزى قابل مقايسه نبود. بخوانند
خواندم، رمان زيبايى، يا هر چيز ديگرى كه از آن لذّت كتاب خوبى را مى

 كه الحا. ي جنسى را با يكى برقرار كرده بودم بردم، انگار زيباترين رابطهمى
دانستم نمى. توى اين حال و روز يك كتاب ديده بودم، هول برم داشته بود

با اين كه چه . زدم برش داشتم و همين جورى هى ورق. چه كارش بكنم
. با اين كه توش چى نوشته شده كارى نداشتم. كتابى است كارى نداشتم

تند، تند، جورى هى  همين!نمتوانستم بخوا اصالً نمى!يعنى اصالً هول بودم
 . زدمتند، ورق مى

 را اش هانگار هم. خوب يادم هست كه بعدش خسته شدم؛ از حال رفتم
 . از خستگى وارفته بودمال ها خوانده بودم و حاانگار ساعت. خوانده بودم



 ٤٠

سرم . دانم چه قدر طول كشيده بود كه اين همه خسته شده بودمنمى
روى جلدش را . ا برداشتموقتى بيدار شدم، كتاب ر. منگ شد و خوابيدم

خواستم مهم اين بود كه من مى. مهم نبود. ديدم قرآن است. خواندم
داد كه ذهنم كار خواندن به من نشان مى. خواندن مهم بود. بخوانمش

 . امكند؛ كه زندهمى
 -ال -ه ال -ال -مل -گفتم بس. كنت داشتمخواستم بخوانم لُوقتى مى

، پشت سرم درد گرفت و اينجاهمين را كه خواندم، . رحيم -ال -مان -رح
 . كشيدمغزم تير

جسم من به طور سيستماتيك . كردممدتى بود اصالً درد را حس نمى
تازه متوجه . كرد، اما اين حركات اصالً معنايى نداشتحركات خودش را مى
 خسته كمى كه به درد پاها و به تنم فكر كردم،. كندشدم كه پاهام درد مى

 .شدم، و خوابم گرفت
شايد براى كسى قابل فهم نباشد، اما فرداش از صبح تا ظهر طول كشيد 

هام پلك. ش را خواندم و فارسى زيرش راا عربي.  خط بخوانمدوتاتا توانستم 
هام را همين كه چشم. چنان خسته شد كه انگار مشروبى قوى خورده بودم

 . بستم، خوابم برد
اين كلماتى كه . خواندم خط ديگر مىدوتاشدم، ، بلند مىخوابيدم، بعدمى

بعد، يواش يواش پوست خودم را لمس . انداختخواندم مغز مرا به كار مىمى
 . هام را، صورتم رادست. كردممى

 . كردمموهام را حس مى. كشيدم به موهامدست مى
 . كردمي گوشم را حس مى لهال. كشيدم به گوشمدست مى

كردم وجود دارم گذاشتم، احساس مىي گوشم مى لهال را روى هامانگشت
 . امو زنده

 . شناسمكردم دارم جسم خودم را مىكم فكر مىبعد از چند روز، كم
وقتى آدم كوچك است در ارتباط با پدرش، مادرش، طبيعت، آينه، يعنى 

 چون هيچ چيزى آنجامن . شناسدها خودش را مىي اين با ارتباط با همه
كردن خودم، با دست كشيدن به پوست خودم، شروع كردم سداشتم، با لمن

وقتى آدم توى زندان جمهورى . به اين كه احساس كنم وجود دارم؛ هستم



 ٤١

وقتى آدم هيچ شده باشد . شودجور مىها باشد ايناسالمى اين كثافت
 .شودجور مىاين

و . ايى بنويسمبردند كه چيزهآمدند مرا مى همچنان مىموقعيتتوى اين 
گفتم يا اما بدون شك هر چيزى كه مى. نوشتممن هم چيزهايى مى

 شده بودم هنوز بهترمعنى بود، چون بعدها كه نوشتم براى بازجو هم بىمى
 .خواست كه نگفته بودمچيزهايى را از من مى

فكر . كردمتر از هر چيزى به خودم فكر مى  شدم، بيشبهتركمى كه 
كند؟ فكر ن حالم خوب است؟ يعنى ذهنم درست كار مىكردم يعنى ممى
كردم يك  چه حالي دارد؟ فكر مىدقيقاًشود، كردم وقتى آدم ديوانه مىمى

 ! وقت ديوانه نشوم
داد كه اين حالي كه دارم، خواست يكى بود كه به من اطمينان مىدلم مى
 . آوردمر مىداما اين را هم بايد خودم ازش سر . هاست يا نهحال ديوانه

آيد كه به تنهايى خودش پى هايى پيش مىتوى زندگى هر آدمى لحظه
 هر لحظه، تنها !كندببرد، اما تنهايى توى سلول خيلي خيلي نمود پيدا مى

 وقتى شالّق توى مغزم فرو ! وجود دارد، تنهايى استقاطعيتچيزى كه با 
ستم كه بايد تصميم ديدم راجع به همه چيز فقط و فقط خودم هرفت، مىمى

خودم بايد تالش . وردماي روابط بايد خودم سر در بي  همهديدم ازمى. بگيرم
.  را دارند، يا نهاطالعاتها فالن اين. رفته يا نهكردم تا بفهمم فالن رابطه لومى

هر كسى . رسد مىبِهِشو اين چيزى است كه هر كسى به ناچار زير شكنجه 
اين كه به خاطر يك تشكيالت . ت و خودشست فقط خودش هسآنجاوقتى 

 من فقط به اين خاطر كه ! كشك استاش هيك ايدئولوژى مقاومت كنى، هم
توانستم ام، هر چه مىهاى ديگرى به اين روزى نيفتند كه من افتادهآدم
 !هاى مثل خودمفقط به اعتبار انسان. كردمكردم و يا نمىمى
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11 
چون از بچگى . داشت، كودكيم بود نگهاينجا آن چيزى كه مرا تا به

خيلي ساده بگويم، . ي مقاومى داشتم زندگيم وحشتناك بود، هميشه روحيه
دليلش اين است كه پدرم واقعاً ديكتاتور كه چى بگويم، حيوان . لجباز بودم

آيد توى يى كه وقتى بچه به دنيا مىآنهااز . يك حيوان مذهبى بود. بود
معتقد بود بچه را بايد از كودكى با . هانند و از اين حرفخواگوشش دعا مى

 .تمام اصول و فروع اسالم آشنا كرد
حتى حيوان . اصالً عاطفه نداشت. ها، اصالً آدم مهربانى نبودگذشته از اين
اى مهربان نگاه كنى، عكس العمل چهار بار كه به سگى، گربه. هم عاطفه دارد

 . ار از عواطف حيوانى هم بويى نبرده بوداما پدر من انگ. دهدنشان مى
  مربوط به گذشته است؟ اش هيعنى هم

. يك عمرى تو سرش زده بودند. بارى را گذرانده بود زندگى خشونت
. طلب بودخواه و خيلي جاهخود. خشن بار آمده بود. تحقيرش كرده بودند

 تر درس چهار پنج كالس بيش. خواسته تحصيل كند، نتوانستهدلش مى
توانست توى اطرافيانش خوب مى. كى بودنخوانده بود، اما به خودش متّ

 .فهميد مثالًآدمى بود كه سياست هم مى. كندمسائل را بررسى
. كرديمشديم، حتما بايد سالم مىاز همان پنج سالگى، صبح كه بلند مى

دم يا. آلود بودماى خوابشدم، تا چند دقيقهمن هميشه از خواب كه بيدار مى
زد توى دهنم كه پدرم همچين با پشت دست مى. رفت سالم كنممى

آن قدر اين جورى تو دهنى زد كه بعدها، به محض اين . ماندهام باز مىچشم
كردم، صبح يا شب، يا نصف شب، هر جا كه بودم، هام را باز مىكه چشم

 . گفتم سالموار مىكسى بود يا نبود، اتوماتيك
. عربى بود. توانستم من نمى!بگيريد ت بايد نماز يادگفاز پنج سالگى مى



 ٤٣

 .كردنشاند و امتحان مىهر روز من و خواهرم را مى. سخت بود
ي كوچكى داشت كه آدم را به   جثه!مادر بزرگم خيلي دوست داشتنى بود

و به نهايت مهربان . يك گنجشك كوچولوى تُپل. انداختياد گنجشك مى
قدر كوچك بوده كه عموش آن.  شوهرش داده بودندوقتى نه ساله بود،. بود

توى كودكى من تنها آدمِ مهربان زندگيم او . ي داماد بغلش كرده برده خانه
 . بود

هيچ وقت . اندآيد، هيچ وقت مرا بغل نكرده كه از كودكى يادم مىآنجاتا 
ش اين جورى بود كه مواظب غذاى ما ا مادر بزرگم مهرباني. اندمرا نبوسيده

خوابيدند و ما كنار پدر و مادرم توى آن اتاق مى.  باشدمانمواظب لباس. باشد
خوابيدم و خواهرم آن طرفش و ازش من اين طرفش مى. مادر بزرگ

گاهى . كند كه صبح از پدرم كتك نخوريم خواستيم كه نمازمان را تصحيحمى
 بزرگ، كردم كه مادر بزرگ، مادرپريدم و بيدارش مىنصف شب از خواب مى

 شه؟  احد، بعدش چى مىهللاُقل هو وا
 كلّيتو هفت سالگى بايد . كردهاى قرآن را هم حفظ مىخواهرم بايد آيه

ي  هاى قرآن، مثل انا انزلنا فى ليله القدر و تبت يدا ابى لهب و همهاز آيه
 . كردها را حفظ مىاين

 مقابل از هفت، هشت سالگى. من از كودكى به تنهايى خو گرفته بودم
دايم با پدرم . كردم و توى پارك خوابيدمده سالگى از خانه فرار. پدرم ايستادم

زندگى كردن در . كردمزد و من مدام ازش سرپيچى مىمدام مى. جنگيدممى
 . ببرم اين خانواده، با اين پدر، باعث شد كه هميشه خودم، خودم را راه
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12 
قتى صداى بازجوم را تشخيص دادم، جالب است بعد از مريضى، و

گرم بود، ولي همين كه صداش را طرف بازجوم بود، شكنجه.  شدمخوشحال
توانم صداش را از صداى ديگرى تشخيص ديدم مىشنيدم، همين كه مىمى

شنيدم، به صداى جيغ و فريادى كه از سلول بغلي مى.  بودمخوشحالبدهم، 
توانم شدم كه مى مىخوشحال. كردم مىخوشحالكند، م ثرأجاى اين كه مت

 .صداى جيغ و داد را از صداهاى ديگر تشخيص دهم
خواست هى ببرندم بازجويى كه يك كمى اين  دلم مىاش هآن روزها هم

. يك ميز را ببينم. كه يك ديوار ديگر را ببينم. چيزهاى ناچيز را تجربه كنم
 .خاطر بياورميق بهتوانستم ذهنم را متمركز كنم و چيزى را دقهنوز نمى

.  شده، مرا برد كه بنويسمبهتريك روز كه بازجو آمد و احساس كرد حالم 
كلمات . دستم جان نداشت كه خودكار را روى كاغذ بكشد. كردذهنم كار نمى

آمد پرسيدند يادم نمىهر چيزى هم كه مى. توانستم درست بنويسمرا نمى
خواهم بنويسم، اما فتم من واقعاً مىگ. ام زدندباز توى سر و كله. كه بنويسم

 از آن رهبرهاى آشغال را دوتا بعد دوباره رفتند يكى !آيدچيزى يادم نمى
گفتم من مى. پرسيدندهام مىاىاز زير حوزه. آوردند كه ازم بازجويى كنند

گفتند اسم فالن كس را كه جلو  مى!خواهم بنويسم، اما اصالً يادم نيستمى
شناختند و اسم مستعارش را كسى را كه خودشان مى! بگودانشگاه بود 

شناسند و با دانستم اين آدم هر كه هست، خودشان مىمن مى. دانستندمى
توانستم اما به هر حال من نمى. كنند خُردخواهند مرا اين كارشان در واقع مى
 . اسمش را به ياد بياورم

هر بار راجع به .  نداشتندعالپرسيدند كه خودشان اطبعد هم نكاتى را مى
 . آمداما من يادم نمى. پرسيدنديكى مى



 ٤٥

 . كردمآمد كيف مىكردم چيزى به خاطرم نمىاز اين كه هر چه سعى مى
 بعد از يك مدت سيلي زدن و توى سر و كله !گفتم واقعاً يادم رفتهمى
 .گويمخره بازجوم باور كرد كه راست مىالزدن با

.  بودم كه همه چيز يادم رفته استخوشحالل آمدم توى سلووقتى مى
حتى . ين رفيق و مونسِ من بودبهتراين فراموشى ميان آن فالكت و درد، 

 .خواستم اسم خواهرم را به ياد بياورم، دو روز طول كشيدوقتى مى
سه  حدوداًها، عمل شدن پاهام، دياليز شدنم، ها و مريض شدناين زدن

 بهتريك كمى ال عد شروع كردم به نوشتن، حاب. چهار ماهى طول كشيده بود
هم بود؛ آشفته بود؛ انگار از آدمى  آمد، اما درشده بودم، چيزهايى به يادم مى
هاش را، ياد بياورى، يا لباى فقط يك بينى بهفقط يك دست ببينى؛ از چهره

 . و بنويسى لب؛ و بنويسى بينى. و اصالً ندانى اين لب يا بينى مال كيست
 اطالعات. آوردمنوشتم، خودم هم ازش سر در نمىور كه مىآن ط

. آمدى بود كه به كار كسى نمىاطالعاتاما . نه اين كه نداده باشم. دادممى
كارِ حرف زدن لبى بود كه نه به. چسبيداى نمىدماغى بود كه به هيچ چهره

ى هم  يك چيزهايآنهاى البهالحتى ممكن است . كارِ بوسيدنآمد و نه بهمى
هام را، يادم هست، دستال بااطالعات. گفته باشم كه به كارشان آمده باشد

 بودند، آنجاهايى كه چون اين چيزها را آن رهبرها و مسئول. يادم بود، و دادم
 . دانستند و با تمام جزئيات توضيح داده بودندتر از من مىدقيق

تر از ها را دقيقاين. مدانيها را مىزد تو سرم كه ما اينآمد، مىبازجو مى
 آنهااما چيزهايى را كه . به اين چيزها احتياجى نداريم. اندتو نوشته

 .خواستند، گم شده بود و اصالً توى ذهن من نبودمى
ى كه در هشيارى و غير هشيارى مطمئنم ندادم، مربوط اطالعاتتنها 

م پنهان كنم، توانستدانستم و مى خودم كه فقط من مىي زهحو شد به زيرمى
  .كردمو خودآگاه يا ناخودآگاه پنهان مى

ها به اين صورت بود كه نويسىتك. نويسى كنبردند كه تكبعدتر هى مى
ها ش توى تشكيالت چى بوده؟ قرار مالقاتموقعيتگفتند اين كيست؟ مى

ي تلفن بود؟ يا توى پارك؟ يا توى كدام  كجا بود؟ توى كافه بود؟ دم باجه
 زديد؟جور مىرفتيد سرِ قرار؟ ضد تعقيب چهها؟ چه جورى مىخيابان



 ٤٦

گفتم ما اصالً مى. دادم دقيق نمىاطالعاتها از ديدگاه خودم، اينجامن 
ي كسى جلسه داشتيم  گفتم اگر هم توى خانهمى. زديمتعقيب نمى ضد

بستيم يا توى ماشين، هامان را مىيعنى خودمان چشم. رفتيمبسته مىچشم
 . انداختيم پايين كه خانه را ياد نگيريمن را مىسرما
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هم نبود كه قرآن اصالً برام م. افتاد كاراز وقتى قرآن را آوردند، ذهنم به

 هر كتاب ديگرى هم كه به جاش بود همين كار را با !چيست يا چى نيست
 اش ههم.  خودم را لمس كردمكمبعد كم. ذهنم شروع به كار كرد. كردمن مى
كم كردم من چه شكلي هستم؟ صورتم چه شكلي است؟ بعد كمفكر مى

خواستم ببينم همان شكل مىال حا. اممتوجه شدم كه من روزى شكلي داشته
احساس . كردمبعد با نوازش كردن خودم، به خودم محبت مى. را دارم يا نه

شدن فهميدم خُرد مىدقيقاًوز آن ر. كردم تمام بدنم از هم گسيخته استمى
هاى بانك كردم و ديدم درست عين اين شيشه براى خودم مجسم. يعنى چى
آمده بود و سراسر شيشه ها فرودعين آن وقتى كه سنگ. شكستيمبود كه مى

تَرَك برداشته بود و خُرد خُرد شده بود، اما هنوز روى پنجره بود تا آن سنگ 
من آن جورى خُرد .  ريز ريز پخشِ زمين شود بخورد و كلّشبِهِشآخرى 

 .شده بودم، خُرد خُرد، اما هنوز سنگ آخر را نخورده بودم
كنم وگرنه كردم يك جورى بايد اين همه تَرَك را تعميراحساس مىال حا

ساز فرانسوى هست، يك مجسمه. يك تلنگر كافى است تا پخشِ پخش شوم
من اين . كنندشان را بغل مىهاش خودآدمالً اسمش چى است؟ اين معمو

يعنى اين اوج تنهايى را درك . كنمهاش را كامالً درك مىساز و آدممجسمه
خودش، از خودش . كنم كه آدم ناچار است خودش، خودش را بغل كندمى

 . محافظت كند
توانم گرما و  بودم كه مىخوشحالقدر اين. بعد حس سرما، حس گرما آمد

 . ز را و شب را بفهممرو! سرما را احساس كنم
 . خيلي خوب بود
 . خيلي مهم بود



 ٤٨

 . آغاز زنده بودن بود
شوى اين ست كه متوجه مىآنجا. كندآدم به اين چيزها توجه نمىالً معمو

 .چيزهاى خيلي خيلي ناچيز يعنى انسان و يعنى بودن در جهان
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


