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آقا تو اين بند ما كه تو قزل حصار بود ده تا مستراح بود، ششصد تا 
 شيرهاش اكثراً. ها حساب كتاب درستى كه نداشتاين مستراحال حا. زندانى

ديدى سوراخش رفتى تو مىمى. ديدى آب نداردرفتى تو مىمى. خراب بود
. اندهاى درب و داغون روى آب ماندهها مثل كشتىگرفته است و سنده

خُب، ما كه . جوردى ديوثالرئيسش، حاج داوود رحمانى بود، ثانى همان 
دانند ها هم كم و بيش در اين حد مىتو مملكت ما حتى جوان. ديمبچه نبو

شوند كتك خوردن هست، زندان هست و كه وقتى وارد كار سياسى مى
اما آخر كدام زندان اين جورى است؟ كدام رئيس . شكنجه و غيره و غيره

 جوردى است؟الزندانى مثل اين حاجى ديوث رحمانى يا 
گفتند يك ساعت ديگر همه بايد پاى  مىدفعهآقا وقت توالت بود، يك

فكر ال حا. دادند به ششصد تا آدميك ساعت وقت توالت مى. سخنرانى باشيد
يعنى . تا توالت، شصت دقيقه وقتششصد تا آدم، ده. شودكن چه جورى مى
بگو آخر گوش دادن به سخنرانى وقتى كه فكر و ذكر من . نفرى يك دقيقه

زد طرف از دستغيب حرف مى! آيد ديوثر تو مىمتوجه ريدنم باشد به چه كا
 .كردممن به ريدن فكر مى

كنم حرف زدن يعنى باد هوا، يعنى كشك، باور كن من گاهى فكر مى
. شود توضيح دادخُب، اين را هيچ جورى با حرف نمى. يعنى چرت و پرت

آقا همين كه وارد توالت بشوى، زيپ شلوارت را پايين . شود منتقل كردنمى
فكر كن اگر يك كمى مزاجت ال حا. بكشى، و برگردى يك دقيقه تمام است
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. شد كه پنج دقيقه آن تو نشستخُب، نمى. شوددرست كار نكند، چى مى
آقا همه . تواب و غير تواب هم نداشت. آوردندها دمارت را درمىهمان زندانى

به بغل . نند را خالي كشانخواهند شكماند، اين ششصد تا آدم، و مىايستاده
ها توى اين ديوث. دستى من ربطى ندارد كه من يبوست دارم يا ندارم

فكر . كردند كه يك جو انسانيت توى وجودت باقى نماند كارى مىشانزندان
ي فكر و ذكر تو روى مقعدت متمركز است ديگر  كن توى اين يك دقيقه همه

تواند همدردى آدم وقتى مى. همدردى چيست. دانى انسانيت چيستچه مى
من ده دوازده روز . ش را داشته باشدموقعيتكند كه فرصتش را داشته باشد، 
قرصى، . گفتم آقا، من يبوست دارممى. دادندتمام يبوست داشتم، وقت نمى

ا، من كافرم؟ خُب، گفتم بابمى.  كه مهم نبودآنهامسهلي به من بدهيد، براى 
كى . سرعت بروم تو مستراح و بيام بيرونتوانم به اين  من نمى!تو كه مسلمانى

ى سر ما كه التر از خودشان گذاشته بودند باچندتا تواب دگورى. دادگوش مى
رفتند برات پاپوش زدى مىترين حرفى هم مىكوچك. اختياردار ما باشند

ديدى رفته گفته آقا، صحبت تو سرِ ريدن است، بعد مى. كردنددرست مى
 ديوث؟ از كجا؟ چه جورى؟ توى سلولي كه اطالعاتم كدا.  رد كردهاطالعات

نَود تا آدم است و دست كم چهل پنجاه جفت چشم تواب مواظب من است 
 ش ه؟ آدم كه راجع به سنداطالعات رد كردم؟ كدام اطالعاتچه جورى 

ي مستراح  قضيه هيچى، آقا دو دفعه سر همين !كند، ديوث رد نمىاطالعات
زدم بابا كجاى اسالم نوشته آدمى را كه داد مى. ه شالّقرفتن ما را گرفتند ب

توهين به اسالم هم ال تواند بريند بايد به باد شالّق گرفت؟ هيچى حانمى
 . چند ضربه هم براى اين يك جمله. اضافه شد روش

اى به ما وقت دادند برويم ها يك چند دقيقهخره بعد از اين شالّقالبا
ين شد كه هنوز بعد از هشت سال هر وقت حاصل آن يبوست ما ا. مستراح

روم مستراح بايد قبلش خودم را چرب كنم و با هزار فالكت كارم را انجام مى
 .بدهم
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هيچ چيز . گذاشتند به هيچ چيزى خوبگيرىها اصالً نمىآقا، اين ديوث
ا به خاطر چهارت. خُب، بنده زندانى بودم.  هيچ چيزمطلقاًگويم يعنى كه مى

. بگو اصالً باشدال حا. اعالميه كه ازم گرفته بودند، چهار سال برام بريده بودند
بگو اصالً خالف كردم، عليه حكومت اعالميه داشتم، چهار سال زندانى 

عليه حكومت اسالمى . ايد دستم كه آقا، تو خالف كردىحكم داده. ايدداده
ها اين ا مسئله اينام. اعالميه پخش كردى، چهار سال بايد زندانى بكشى

 .چيزها نبود
باور كن من حاضر بودم ببرند . انداخت توى كورهگرفت مىآقا هيتلر مى

 آقا !بازى سرم در نياورندبيندازندم توى كوره آدم سوزى اما اين همه ديوث
دستم را كه از همه چيز . داند كجا هستمهيچ كس كه نمى. زندانى هستم
. كنيد شب هزار جور آيه و سخنرانى برام پخش مىاز صبح تا. ايدكوتاه كرده

براى شاشيدنم شما تصميم . دهيد با هزار جور خفّت مىبِهِميك لقمه نان 
دانم اين چه آقا، من نمى. گيريدگيريد، براى ريدنم شما تصميم مىمى

كردند توى كون زندانى، داد بطرى مىفكرش را بكن، شاه مى. مملكتى است
من كيرم توى آن دوهزار و پانصد سال . كردندمرغ مىد، تخمكردنباتوم مى

من كيرم توى كل تاريخ هر مذهبى كه . شاهنشاهى كه حاصلش اين باشد
ها يك آقا، من ده روز، دوازده روز يبس بودم، اين ديوث. حاصلش اين باشد

يك ساعت تمام نشسته بودم توى مستراح، آن . مسهل ناچيز به من ندادند
رفت توش، تا زانوم توى شاش و احى كه گرفته بود و هيچ كس نمىهم مستر

، گفت ياالّزدم، و يك تواب دگورى هم هى از پشت در مىگُه بود، و زور مى
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آقا، .  اين سنده توى كون من مانده! چى چى را زود باش، ديوث!زود باش
ورى انگار يك كُنده توى مقعد ما بود، اين را با دست گرفته بودم، اين ط

 . دادم تا بكشم بيرونتكانش مى
فكرش را بكن، شاهكار جمهورى اسالمى اين بود كه مرا وادرار كند هر جا 

اى كه حرف توى اين خارج با هر زندانى. ام حرف بزنمنشينم از سندهكه مى
بزنى يا مثل من مقعدش پاره شده، يا ستون فقراتش عيب ديده، يا مغزش 

 .رتاپاى حكومتى كه شاهكارش اين باشدمن كيرم تو س. معيوب شده
 شانها كه اين چيزها حاليكنند كه مثالً ادب شود، اينآدم را زندان مى

كه مثل خودشان نيست را ي هر كسى  خواهند ريشهها مىاين. نيست
. ايدبراى چهارتا اعالميه، چهار سال زندان داده. ايد خُب، مرا گرفته!براندازند

بنا به قانون اسالمى، قانون . د كه چهار سال زندانىايخودتان حكم كرده
 ها يعنى چى؟ بازىپس اين ديوث. شرعى خودتان

هشتاد، نَود تا آدم را عين گوسفند چپانده بودند توى يك سلول، 
 !يستى است كموني وهگفتند اين شيخواستى غذا را تقسيم كنى، مىمى
 ! كمونيستى است�ي وهيگفتند اين شخواستى چاى را تقسيم كنى، مىمى

ي  وهگفتند شيآمدى كمكش كنى، مىشد، مىبغل دستيت يك چيزيش مى
ها اگر اين طور باشد كه حضرت علي خودتان  خُب، ديوث!كمونيستى است

گفت ايستاد و با افتخار مى آن حاج ديوث رحمانى مى!هم كمونيست بوده
همين كار را هم ! يدكنم كه توى زندان عمومى انفرادى زندگى كنكارى مى

ترسيد به بغل شد مىها هم كه آدم بيدار مىطورى شده بود كه صبح. كرد
: شود نوشتآقا، اين را كجاى اين تاريخ مادرقحبه مى. دستيش سالم كند

 . اىگفتند خط دادهكردى، مىسالم مى
چى . ها ريختند توى بندديدى نصف شب، مثل مغولدفعه مىبعد يك

كدام كار؟ وقتى . توانستى بكنىاصالً كارى نمى. ايمكارى نكردهشده؟ ما كه 
گر نشسته بود ديگر تو اميدى به ، كنار بازجو و شكنجهآنجامسئول و رهبرت 

وقتى سالم كردن خط دادن باشد . كسى نداشتى كه كارى صورت بدهى
ديدى هر چند وقت يك بار شود كرد؟ بعد با اين همه مىديگر چه كارى مى

گشتند و همه را مى. گرفتند زير مشت و لگد و شالّقريختند و همه را مىمى
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 .كردندو همه چيز را زير و رو مى
ها تمام هنرشان اين بود كه فضايى توى زندان به وجود بياورند اين ديوث

. كه هيچ وقت به چيزى خو نگيرى. كه تو هيچ وقت احساس آرامش نكنى
ها هاش را بچهآوردند اين نايلنالً نان مىمث.  كه چيزى نداشتيمآنجاخُب، 

بافتند و باهاش طناب رخت درست كردند با چه زحمتى تكه تكه مىجمع مى
آمد كه توش پنير بود و تو مثالً باهاش ظرف يا مثالً پيت حلبى مى. كردندمى

خُب، تا تو يك طناب درست كنى يكى دوماه طول . كردىآشغال درست مى
ريختند و ها مىبعد اين جاكش. ها را به هم ببافى اين نايلنهى بايد. كشدمى

ماه براش زحمت كشيده بودى پاره پوره همين طناب رخت را كه دو سه
ي خرما را صيقل  نشستى و يك هستهفكرش را بكن، دوماه مى. كردندمى
دادى كه باهاش چيزى درست كنى و مثالً بدهى به خواهرت، به مادرت، مى
ها را كجاى تاريخ آقا، اين. كردندش مىال و همين را هم آش و ريختندمى
تا هسته خرما پيدا كرده ها ده بيست توى ساك يكى از بچه؟شود نوشتمى

ها اين چه حكومتى است كه ده تا بگو ديوث. بودند، دمار اين را درآوردند
 ؟تواند متزلزلش كندهسته خرما مى

دانستند كه زندانى نظم و ترتيب  مى:دانستندها خوب مىيك چيز را اين
پس براى . دهدو نظم و ترتيب چيزى است كه به آدم آرامش فكرى مى. دارد
كردند كه هيچ چيزى سرجاى  هيچ وقت آرامش نداشته باشى كارى مىاينكه

توانستى داشته اى كه براى نظم و ترتيب مىبنابراين هر برنامه. خودش نباشد
  .ريختندباشى به هم مى
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ها اين بود كه فضايى توى زندان به وجود بياورند كه يكى از كارهاى اين
دانستى امروز چه چيزى در تو نمى. زندانى هيچ وقت آرامش نداشته باشد

شدى تنها چيزى كه برات دايمى از همان صبح كه بلند مى. انتظارت است
 يك طرف، برنامه شانردنها يك طرف، خبرچينى كتواب. بود اضطراب بود

 . ريزى كردن دم به ساعت مسئول زندان هم يك طرف
ها براى اين گويم مغولمى. ريختند توها مىشد و مغولناگهان در باز مى

ها ست وگرنه هيچ مغولي به پاى اين ديوثگرىكه مغول يادآور وحشى
 توى خيابان يكى را. خره براى خودشان دليلي داشتندال هر بار هم با!رسدنمى

ريختند ما شد مىيك جا بمب منفجر مى. آمدند به هوار ماكردند، مىترور مى
. ريختند سر ماكرد، مىعراق حمله مى. گرفتند به مشت و لگد و شالّقرا مى

ها يكى بگو ديوث. آمدند سراغ ماگوزيد به ريش پدرشان مىخر همسايه مى
 بخورم؟ يكى ديگر بمب منفجر ديگر ترورش را كرده، چرا شالّقش را من

تان بود گفت تا ضربت نزند كرده، به من چه ربطى دارد؟ آن كه حضرت علي
 . توانم قصاص كنمنمى

همه را از دم . يك بار نصف شب ريختند و همه را گرفتند به باد كتك
هر كس . وسائلي كه نبود.  را درب و داغون كردندمانزدند و تمام وسائل

. ريختند و داغون كردند. وچك داشت، يك كيسه داشتخره يك ساك كالبا
يعنى هيچ چيزى نبود كه تو بتوانى دوباره ! هاگويم يعنى داغونداغون كه مى

خره توش يكى الي زندانى با خُب، اين ساك، اين كيسه. ازش استفاده كنى
يا مثالً آدم يكى دوتا عكس . دوتا زير پيرهنى و شورت و زير شلوار هست
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يك كمى مواد . دانم زن و بچه توى ساكش داردهر، چه مىمادر، خوا
آقا . شويى، يك خمير دندان و شامپو و اين جور چيزها شويى و ظرفرخت

 كلّيمن . ش را بكنىتصورتوانى چنان همه چيز را ويران كردند كه اصالً نمى
 يك چنين هيچكدامشانام اما باور كن توى هاى فاشيستى ديدهفيلم

اند، زير پا له و  فكرش را بكن، ساكت را جر داده!توانى ببينىمىاى نصحنه
شويى هم ريخته روى همه چيزت، خمير دندانت  اند، مايع ظرفلورده كرده

كردند اين ور آن  يا همچين پرت مىهاتى لباسالتركيده و ريغ زده بيرون 
همه را وقتى . كردى بايد شورتت را توى سلول بغلي پيدا مىبعداًور كه تو 

كرد كه خواهى مىجوردى معذرتالزدند و همه چيز را پاك داغون كردند 
ها يك برادرها ببخشيد چون به ما گزارش رسيده بود بعضى از سرموضعى

تى دارند، ما مجبور الاند و خياسرى اسناد مدارك و چاقو و غيره قايم كرده
 روزها كسى آقا، سر موضعى كجا بود، آن. شديم همه چيز را بازرسى كنيم

 . زم نيست كهالها بازىتازه براى بازرسى اين ديوث. جرئت نداشت نُطُق بكشد
. يك اوكس. ها با كاغذ يك هواپيما درست كرده بوديك بار يكى از زندانى

ها درست يكى با كاغذ از اين. از اين هواپيماهاى جاسوسى كه شاه خريده بود
ها رفته بودند گفته بودند تواب. رده بودكرده بود و با يك نخ از سقف آويزان ك

اى بود كه يك اين بهانه. كننداند و ما را مسخره مىها آواكس درست كردهاين
 . به زدن. گوييد آواكس، و شروع كنندها مىبه مسلمانال روز بريزند تو كه حا

يكى اوكس درست كرده، . خُب، توى اين سلول هشتادتا، نودتا آدم است
 !ما كه تشكيالت نبوديم كه.  به من دارد، چه ربطى به بقيه داردچه ربطى

كرد، طرف سرش درد مى. كرديم اسمش خط دادن بودگويم سالم مىمى
. زدنددادى به جرم تبليغ مرام كمونيستى شالّقت مى مىبِهِشيك آسپرين 

توى يك همچين شرايطى يك ابلهى اوكس درست كرده، به من چه ال حا
ي شش  همه. دانستم بغل دستيم كى بوده، كى هست اصالً نمىمن. مربوط

  .دنگ حواسم به اين بود كه يك طورى نشود لو بروم
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يكى متوسط و . يكى قطرش كم بود. براى زدن چند جور شالّق داشتند
گفتند ها را مىاين. ها سه تا كابل بود كه به هم بافته بودندكُلُفت. كُلُفتيكى 

ى تخت، پايش را به الدستش را به با. بستند روى تختزندانى را مى. چيفتن
دستمال، پتو، هر گُهى كه دم ي كثيف، گونى، قاب بعد يك حوله. پايين
هيچ . كردند به زدنو شروع مى. كردند توى دهن آدم بود، مىشاندست

 بستگى داشت به حال و روز آن ش ههم. حساب كتابى هم توى كار نبود
اند به ديدى سه نفر افتادهيك دفعه مى. دادآن ديوثى كه دستور مىي  لحظه
سه . فتهلُاين جورى هم نبود كه مثالً اول با كابل نازكه بزنند و بعد با كُ. جانت

. زدمىال يكى از چپ يكى از راست يكى از با. كردند به زدننفرى شروع مى
د پتو را از دهنت ده دست مىبِهِتديدند دارد حالت خفگى بعد، وقتى مى

 گى يا نه؟مىال آوردند كه حادرمى
آمد خودت نوشت و بعد كه حالت جا مىگفتى كه خُب، بازجو مىاگر مى

كردند توى دهنت و گفتى دوباره پتو را مىاگر نمى. برد تا از نو بنويسىرا مى
 . د بزن

اس زد احسوقتى شالّق مى. زنداين پوست پا بعد از چند ضربه تاول مى
تخت از اين . زندكردم چرك و خون از كف پاهام به ديوار شتك مىمى

زير تخت را همان وقتى كه دراز كشيده . ش شكاف داشتالها بود كه چوبى
 .هاى خون بود از لكهپربند ببينم كه توانستم از زير چشمبودم مى

 يك خره بايدالگر ديوث هم نگاه كنيم، بابابا، حتى اگر از ديد يك شكنجه
طرف . ها هيچ چيزشان حساب و كتابى نداشتاين. حساب كتابى تو كار باشد
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خورد كف اى، شالّق كه مىدرب و داغون است، توى دهنش گونى چپانده
ترى را آوردن و ديگر يك ديوث. پردپاش چرك و خونش به زمين و ديوار مى

 روى شكمش نشاندن يعنى چى؟ 
گفتند اون آمدند بزنند مىوقتى مى. دندچيفتن را خود بازجوها درآورده بو

به جز تك و توكى از اين رهبرهاى دگورى، كه همه . چيفتن را بيار
 پاهاشان بادكرده بود و ناچار اكثراًشناسند و تك و توكى مسئول و غيره، مى

 اكثراًها را دمپايى. ي شلوارشان را جر داده بودند كه توى شلوار جا شود پاچه
 . شدرده توى دمپايى جا نمىكبستيم، چون پاهاى بادا بسته مىبا نخ به كف پ

دانستند كه وقتى زياد شالّق بزنند خون توى كف پا ها نمىها اولاين
آيد و زندانى افتد و ادرار بيرون نمى از كار مىكم كمها شود و كليهجمع مى

كردند بدوى ديگر بعد از شالّق زدند وادارت مىال حا. بعدها فهميدند. ميردمى
افتاد، اگر ات از كار مىوقتى هم كه كلّيه. تا خون توى بدنت جريان پيدا كند

 با درد جا ناگذاشتند همكردند، وگرنه مىبردند دياليز مىزمت داشتند مىال
 .خودت بميرى
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 از رهبرهاش بگير تا زندانبان و !، شكى نيستجمهورى اسالمى گُه است
 آدم كه از دشمنش توقع !ند، شكى نيستا گرش يك مشت ديوثجهشكن
. ها بودندها، توابكرد بيش از آن ديوثاما چيزى كه آدم را داغون مى. ندارد

لت پار شده بودند تا به توابى . ها كتك خورده بودند؛ حرفى نيستخُب، خيلي
سى كه اين همه توانم بفهمم چطور كاما من نمى. رسيده بودند؛ حرفى نيست

توبه كردن كه مهم . گر و زندانبانش باشدتواند سگ شكنجهفالكت كشيده مى
اين همه شالّق و مشت و . مان تواب شديممان توبه كرديم، همهنيست، همه

نمرود هم . كرداد هم كه بود، توبه مىزدند، شدها به آدم مىلگد كه اين ديوث
دم است و يك مشت پوست و گوشت كه  تازه آ!گفت گُه خوردمكه بود، مى

اما بعد از اين كه توبه كردى كه . اشتحملش محدود است به توانايى جسمى
بيند دهانش بسته است و هر كسى وقتى مى. تواب شدى، هنوز آدمى آقا

آيد و دارد توى فالكت و درد خفه مى شود، ممكن امان فرو مىشالّق بى
 اما گُه خوردم، !ردم، توبه كردم، تواب شدماست بگويد اشتباه كردم، گُه خو
گيرم كه يك چيزهايى را هم گفتى، باز هم . توبه كردم فقط يك جمله است

 اگر چه غم انگيز است اگر چه  راهاي اين همه. شود گفت آدم استمى
ناتوانى هر آدمى هر چند غم انگيز هر . شود پذيرفتآور است، اما مىتهوع

جوردى ديوث و دار و الاين . در نهايت پذيرفتنى استچند دردناك، ولي 
 فرعون را هم به گُه ش ه، اين حاج داوود رحمانى ديوث و دار و دستش هدست

  !توى تمام تاريخ جهان نظير ندارندها آقا، اين ديوث. انداختندخوردن مى
توى كدام زندانى وقتى محكوميت زندانى مشخص شده است هر روز به 
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ي  زند؟ همهكدام ديوثى زندانى بيمار را شالّق مى. زنندقش مىهر دليل شالّ
اش هاى از نوع دگورىها توابتر از ايناما نفرت انگيز. ها سر جاى خودشاين

 اين نوع �ي دهاگر تحقيرآميزترين كلمه دگورى باشد، واقعاً برازن. بودند
اى، بيش غون شدهگويند برو مواظب بقيه باش؟ تو هم دا آقا، مى!هاستتواب

پرسند كى چكار مىال حا. ترسى بگويى نه؟ خيلي خُباز اين تاب ندارى، مى
آن يكى نشسته بود و مادرش ! كرد؟ خُب بگو فالني به كف پاش زل زده بود

آن يكى براى پاهاى ! كردمناجات مى! كردبراى زنش گريه مى! زدرا صدا مى
ها به اين روز كه همين حاجىآخر دگورى تو را . كردشش گريه مىالآش و 
 كنى؟ چينى مىاند، پس چرا هى هر روز خبرانداخته

آمد بعد مى. مثالً رهبر تو بود ديوث. دست تو بودال با. يارو مسئول تو بود
خره براى الش شدن، باالپس از آن آش و . نوشتىتو مى. كردبازجوييت مى

 شعرى سر هم آمدى يك كُساين كه يك كمى دردت را تخفيف بدهى مى
شد، همين مسئول و همين رهبرهاى بازجو هم كه متوجه نمى. كردىمى

 . كردنددگورى بودند كه دست آدم را رو مى
آيد و حتى گويم وقتى رهبر يك سازمان مىمى. گويم شالّق بودمى

جوردى ديوث به وجود الام، با آن شرايطى كه گويد به اسالم ايمان آوردهمى
گويم حتى براى من مى. انگيزيش، پذيرفتنى استي غم همهآورده بود، با 

اما اين كه . پذيرفتنى است كه آن مسئول يا رهبر بيايد وردست بازجو بنشيند
از تمام محفوظات ذهنيش استفاده كند تا ببيند تو كدام قسمت را از خودت 

اى و به بازجو توضيح بدهد، اين را آدم كجاش اى و دروغ نوشتهساخته
اش فقط يك جو! اقال يك جو از آن انسانيت را نگهدار! ذارد؟ بگو آخر ديوثبگ
آخر ديوث تو كه مسئول . كه آدم بتواند تمام مصيبتت را به ياد بسپارد! را

ها به كنار، مسئول و رهبر هم يكى ي اين همهال بودى، تو كه رهبر بودى، حا
 هى هر روز چندتا ديگر اى چرااست مثل من يا ديگرى، اما تو كه ويران شده

 كنى؟ را ويران مى
صبح بلند .  من هم چهار سال تواب بودم!تواب شدن كه مهم نيست

. گفت خط داده استرفت مىكردى مىات سالم مىشدى به بغل دستىمى
بگو كجاى سالم كردن خط دادن است كثافت؟ به كسى كه رو به روت 
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طرف چهار سال .  داده استگفت خطرفت مىزدى مىايستاده لبخند مى
توى زندان تاب آورده بود، همه جور شالّق و مشت و لگد را تحمل كرده بود و 

ها از راه مى رسيد و همه چيز را لو بعد، يكى از اين دگورى. جيك نزده بود
 . دادمى

بعد ! گويم جويده بودمى. طرف با هزار فالكت رگ خودش را جويده بود
شد زنده بماند و تقاص جويدن رگ خودش را هم پس ىها باعث ميكى از اين

اين  يكي از طرف واجبى خوردن را به زنده ماندن ترجيح داده بود، بعد. بدهد
 تو !خُب، كونى. گرفتانداخت و جلو مرگش را مىها داد و بيداد راه مىتواب

 آقا، خايه. ي هيچ چيز را ندارى دست كم دو دقيقه روت را برگردان كه خايه
بنده هم خيلي جاها خايه ندارم، اما نگاهم را كه . نداشتن كه جرم نيست

 . توانم برگردانممى
ي يد و  كرد وگرنه جمهورى اسالمى با همه مىخُردها بود كه آدم را اين

 .ي منِ تواب هم نبود بيضاش پشم خايه
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اين . اى بازجويى و اين چيزهابردند بركسى را نمىالً بعد از نماز شب معمو
گويم قطعى نبود، اما كم و بيش يك چنين حالتى بود كه بعد از نماز كه مى

بردند كه يا مثالً مى. بردندفقط كسانى را كه به دليلي لو رفته بودند مى
. هاشان بوددر واقع اين هم يكى از برنامه. شناسى يا نهبپرسند اين آدم را مى

 را ايجاد كرده بودند براى اين كه وقتى آن را بشكنند شايد چنين حالتى
آمدند سراغ كسى، در واقع وقتى بعد از نماز مى. زندانى دچار وحشت شود

 .اين مثالً اصل بود. يعنى كه وضعش خيلي خراب است
من . آقا، يك روز بعد از نماز آمدند سراغ من كه بلند شو لباست را بپوش

وقتى . گفتم همه چيز لو رفت. فتم تمام شدگ. گويى قبض روح شدمرا مى
 آدم �ي هدهد انگار كاركرد روده و معداين حالت وحشت به آدم دست مى

 از پايين ،حركت كند برود پايينال يعنى به جاى اين كه از با. شودبرعكس مى
انگار هر چه توى شكم و . در نتيجه دايم حالت تهوع دارى. الآيد بامى
توانستم جلوش را هيچ جورى نمى. خواهد بريزد بيرون آدم است مى�ي هرود

كردم باز يك چيزى، اما توى اين حالت استفراغ اگر استفراغ مىال حا. بگيرم
 .فقط حال استفراغ با توست. كنىهم نمى

.  چند نفر ديگر هم هستندآنجاديدم . خالصه من را بردند زير هشت
 دست ما را گذاشتند روى .بند است از زير چشمش هگويم همديدن كه مى

من چنان رعشه گرفته بودم كه ال آقا، حا. ي هم و بردند دادستانى شانه
ي جلوييم  اين دستم كه روى شانه. توانستم حركت پاهام را كنترل كنمنمى

ام كه يعنى لرزيد كه او يك لحظه دست گذاشت روى شانهبود، همچين مى
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دست كم توى آن چند . ردمرگ ترسى ندا. ترس من از مرگ نبود. نترس
مرگ براى من انگار يك . لرزيدمسال هيچ وقت از ترس مرگ به خودم نمى

انگار آدم سرگيجه . شدآمد و همه چيز تمام مىچيزى بود كه ناگهان مى
ترسم فقط از اين بود كه يكى گير . بگيرد، زمين بخورد و ديگر بلند نشود
همين جور ال حا. مرا هم به گُه بكشدو . بيفتد و مرا لو بدهد يا شناسايى كند

 اينجااز . ام پيچيدرفتيم پايين، صداى جيغ يك دختر توى كلهها مىكه از پله
هاش را محكم به اين دست. توانستم ببينمشبند مىكه من بودم از زير چشم

هاش را به نرده آقا، چنان دست. كشيدپله گرفته بود و جيغ مى راه�نرد
كردند از نرده جداش  هر كارى مىكُلُفتتا پاسدار گردن گرفته بود كه سه

. كشيدهمين جورى به نرده چسبيده بود و جيغ مى. توانستندكنند، نمى
  .خره از نرده جداش كردند و بردند توى اتاقالبا

خره گفتند نوبت توست بيا البا. با سختى و فالكت روى پاهام ايستاده بودم
 گفت !گذاشتم توى اتاق انگار مرده بودم، قدم كه  آقا!هام بند نبودمروى پا. تو

بند را كه برداشتم ديدم يكى پشت دوربين عكاسى چشم. بندت را بردارچشم
مرا ايستاند كنار ديوار و . خواهيم ازت عكس بگيريمگفت مى. ايستاده است

 .عكس گرفت و گفت برو
 كه عرقى كه از آن شوك روى بدنم نشست، چه جورى بگويم؟ مثل كسى

.  بزنندبِهِشبخش درد وحشتناكى داشته باشد و يك دفعه يك آمپول آرام
 عكس گرفتند، مانهيچى آقا، از تك تك. رفتماز اين حالت داشتم وامىال حا

ي هم برمان گرداندند توى  هامان را گذاشتند روى شانهدست. گفتند تمام شد
 .بند

وى بند همه از اين جريان يك ساعت طول نكشيد اما وقتى برگشتم ت
 .  بازمانده بودشانحال و روز من دهان

  
  
  
  
  



 ١١٩

  
  
  
  
  
  
  
7  

اى يك قبل از اين كه منتظرى بيايد توى اوضاع زندان رفرم كند، هفته
ها هم نيم ساعت به صبح. دادند حمام مىي ه�ها دو بار اجازبار، بعضى وقت

تياج به حمام اند و احيى كه جنُب شدهآنهادادند براى هر بندى آب گرم مى
 .دارند

سه تا . كردند كه امروز مثالً نوبت بند يك است كه برود حماماعالم مى
. گفتند ساعت هشت، يك بار ساعت نُهيك بار مى. دادندچهار ساعت وقت مى

 . رفتند حمامبعد اين ششصد تا آدم به ترتيب مى
 تقسيم هاچهار ساعت را بين اتاق. گفتند از اتاق يك شروع بشودمى

اتاق به اتاق وارد حمام . تر بود  كمشانهاى كوچك وقتاتاق. كردندمى
كرد به همان ديوار هاش را آويزان مىلباس. رفت تويك اتاق مى. شديممى

. هايى كه رديف روى چوب كوبيده بودندبه ميخ. ديوار پشت در. توى حمام
هات شتك آب و لباستوى آن همه بخار، توى آن بلبشو، آن شلوغى، اگر هم 

 . داشتگرفت، دست كم از آن همه بخار نم برمىصابون نمى
شدى، با يك عده مذهبى، با يك عده تواب بدتر از تو وارد حمام مىال حا

مذهبى، توى اين فرصت كم، هم بايد شش دنگ حواست باشد كه وقت را از 
 . دها نخوردست ندهى، هم بايد حواست باشد بدنت به اين تواب

پنج تا دوش اين طرف، پنج . حمام مثل حمام عمومى بود. وقت نداشتيم
دفعه  ي زمستان، يك نانى نبود، توى چلهتا آن طرف، به آب هم كه اطمي

كردند، فشار آب معلوم نبود عمدى سرد مىال حا. ديدى سرد شدهمى
ه لُخت هم ك. رسيد، به هر حال سه چهار دقيقه وقت داشتى براى حمامنمى
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 . شدقرآن خدا غلط مى. شدىنبايد مى
شان تجاوز به هر چيز انسانى است، بعد تو آقا، اساس جمهورى اسالمى

ها بگو ديوث. كردىافتاد به كون و كپل بغل دستيت گناه مىاگر نگاهت مى
 دختر !كندتوى آن فالكت كى به اين كون پشمالوى درب و داغون توجه مى

بود نه وقتش را داشتى و نه حالش را كه نگاهش چهارده ساله هم كه جلوت 
مبرت را صابون بزنى ناچار بودى يك دست بگيرى به خواستى لُبعد مى. كنى

شورتت، زياد هم كش شورت را جلو نكشى كه بغل دستيت هوايى نشود، 
مالي كنى، بعد هم كه كارت تمام شد، حوله بپيچى دورت و ت را كفآنجا

نى و دوباره تنت كنى يا هر چاليرون بياورى، بشورى، بزير حوله بشورتت را از 
 .چى

رفتيم توى حمام و سريع خودمان را خيس يك دفعه چهل تا آدم مى
وقت نداشتيم . كشيديمزديم و سريع خودمان را آب مىكرديم و شامپو مىمى

 كار را با هم دوتاياد گرفته بوديم كه همزمان . كه درست خودمان را بشوييم
شستى و با آن دست تنت را صابون مثالً با اين دست سرت را مى. بكنيم
 .ماليدىمى

هر دو سه ماه يك بار اجازه داشتيم واجبى بگذاريم كه شپش الً بعد معمو
آمد هر كس مى. ها هرج و مرج بوداول. و گال و اين جور چيزها نگيريم

. شودىبعد ديدند اين جورى نم. خواست دوش بگيرد و واجبى بگذاردمى
 چهارتارفتند، ها بودند، زودتر از بقيه مىتوابالً هاى بند، كه معمومسئول

هر سلولي كه . كردند ششصد نفر درست مى�تشت بزرگ واجبى به انداز
گذاشت، بعد رفت واجبى مىوقت حمامش بود، بيست دقيقه جلوتر مى

كرد، اتاق دوم ىدر حالي كه اين اتاق داشت حمام م. كردرفت تو حمام مىمى
تا اتاق اولي حمامش تمام شود اين اتاق كار . گذاشتآمد واجبى مىمى

 .كردرفت حمام مىواجبى گذاشتنش تمام شده بود و مى
باز حياط مانند ي  گذاشتند توى توالت كه تو آن محوطهاين واجبى را مى

. آن طرفپنج تا اين طرف پنج تا . يك اتاق بود دو طرفش توالت بود. بود
يايد . حتى وقت واجبى گذاشتن هم حق نداشتى شورتت را در بياورى

كشيدى ماليدى و دوباره مىت مىآنجاكشيدى واجبى به شورتت را پايين مى
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كارى اى حمام كنى، بعد بايد اين جورى كثافتآمده. اين جورى بود. البا
ت مواظبت هاى كثاف اين توابش هتوى همين حمام هم همال حا. كردىمى

 . خود كُشى نكنى. ماتحتت ديده نشود. بودند كه اخبار رد و بدل نكنى
اى شد مهم نبود تو رسيدهاين بيست دقيقه وقت حمام كه تمام مىال حا

دادند حتى اگر تنت صابونى بود از حمام هولت مى. خودت را پاك كنى يا نه
 .بيرون

اشت كه بخار ازش اى دش پنجرهالبا. حمام هم قديمى و كثافت بود
شد ببنديش چون اگر اين بخار حتى زمستان هم كه بود نمى. رفت بيرونمى

پنجره هميشه باز بود و كافى . شدها خيس مىي لباس رفت همهبيرون نمى
سرما خوردن هم به اين وضع كثافت اضافه ال بود آب گرم تمام شود، حا

هاى دم مرگش ضتوى زندانى كه غذاش آشغال بود، كه به مري. شدمى
ديدى بعد همين جورى مى. رسيدند، سرما خوردن تو كه مهم نبودنمى
هات چرك كرده، خيلي كه عزّ و ات چرك كرده، سينوسماه، دوماه سينهيك

گفتى، اگر هم چيزى مى. دادند مىبِهِت آسپرين چهارتاكردى، جزّ مى
 .كنيدال را حرام مىلماخود بيتايد، بىخود زندهگفتند اصالً شما بىمى
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