
صداي آوبيده شدن در آهني بزرگ 
صيا آزاد 

صداي آوبيده شدن در آهني هميشه منو ميترسونه. در پشت سرم بسته مي شه و  مــن رو در وحشـت فـرو مـي 
بره. قسمت اصلي حمام پر از زن و بچه است. صداي همهمه، پراآنده در مه بخار آب سرسام آوره. 

ــد حمـام طنيـن مـي ادنـاز. خيلـي گرمـه. گـاهي،   صداي برهم خوردن ظرفهاي آهني حمام از سفالهاي سقف بلن
قطره ي آب سرد از سقف بلند حمام چكه مي آنه و به بدنم مي خوره.  

" بيا جلو- نوبت شستشوي توئه". 
زيوره. معموال  وقتي آه مادرها و مادر بزرگ ها دارن خودشون رو مي شورند، زيـور دال ك بچـه هـا رو مـي 
شوره. زيور خيلي گنده اس با پستان هاي آويزان. صورتش پر از مو وقتــي آـه مـي خنـده ، جـاي خـالي دنـدان 
ــه  خـط سـياهي  شـبيه  مـي آنـه.  هاي افتاده اش، با سياهي دندون هاي باقيمانده اش لبخند رو توي  صورتش  ب
زيور روي سكوي حمام مي شينه و منو به  طرفش مي آشه و محكم ال ي پاهايش نگهم    ميداره. بدن ظريف و 
ال غر من در ميان پاهايش تقريبا له ميشه ولي او شكايت هاي منو نديده مي گــيره و آب داغ رو بـا ظـرف آهنـي 
ــي مالـه. آـف صـابون صورتـم رو مـي پوشـونه و چشـم هـا مـو مـي  روي سرم مي ريزه و با صابون سرمو م
سوزونه. سه بار محكم منو مي شوره. زيور قانون سه بار شستن رو هيچوقت عوض نمي آنـه. چشـم هـامو بـا 
آف صابون مي شوره، چشم هام مي سوزن و وقتي بازشـون مـي آنـم، تنهـا چـيزي آـه مـي بينيـم قطـره هـاي 
خاآستري- آبي رنگ آب است آه به بخار تبديل مي شه و تصويري نامشخص و مه آلود جلــوي چشـم هـام مـي 
ــاده نظـافت، بـوي شـاش بچـه هـا و شـير پسـتان  سازه. بوي صابون ارزون قيمت آه با بوي تن زن ها ، بوي م
مادرها قاطي شده فضاي حمام را پر آرده. دنبال مادرم مي گردم اما نمي بينمش.  تكه هــاي لخـت بـدن زن هـا 
ــم و  رو آه ميان بخار قطره هاي گرم آب ظاهر و محو مي شوند مي بينم. لحظه اي سينه و آمرشون رو مي بين
ــون ريختـه. ايـن زن هـا همـه بـزرك و  لحظه اي ديگر موهاي بلند موج دارشون رو آه روي شونه ها و آمرش
ــادرم  مـي روم ، دسـت هاشـو مـي  مادر، شبيه مادرم هستند. اما هيچكدامشان بوي مادرم رو نميدن. به طرف م
ــي آنـم.  گيرم، اما ناگهان متوجه مي شوم زني را آه دستش را در دست دارم  مادرم نيست. مي ترسم و گريه م
صداي وحشتناك بهم خوردن در بزرگ آهني ترسم رو بيشتر مي آنه. فكر مي آنم مادرم رفته و منــو اينجـا ول 

آرده. صداشو مي شنوم "بيا   اينجا، من اينجا هستم".  
ــوي بغـل زنـي آـه  به سوي صداي اون، به طرف صداي اين زن حرآت مي آنم. اما سر راه سر مي خورم و ت
روي سكوي حمام نشسته مي افتم. دستم بر بدن صابون خورده اش مي خوره و ليز مي خوره  بر روي ســينه و 
شكمش. مي تونم زبري  قسمت هاي اصال ح شده بدنشو حس آنم. حيرت زده مي مونم. مادرم منو پيدا مــي آنـه 

و با ابر حمام پشتمو مي شوره.  
در بزرگ آهني بسته مي شود. ما در راهروي عمومي بيرون حمام هســتيم. وسـط راهـرو، حوضـي بلنـد و آـم 
عمق است آه آف آن با سراميك آبي و بنفش پوشيده شده. وسط حوض چهار فواره است آه صداي ريــزش آب 
ــر مـاهي هـاي تـوي  از آنها آرامش بخشه. آب تميز و شفاف سرازير مي شه و در آنار حوض مي ريزه. تصوي
ــي تونـم چـون  حوض رو آه در حال شنا آردن هستند روي سطح آب مي بينم. سعي مي آنم بشمارمشون اما نم
ــم. زن هـائي آـه بـا بچـه هـا از حمـام وارد  انعكاس تصويرشون در آب چند برابر ميشه. پاهامو توي آب مي آن
ــوي بـدن بچـه هـا پـر مـي آنـن. طنيـن  راهرو ميشن هواي راهرو را با بوي عرق تازه صابون، پودر تالكم و ب
صداي بزرگ آهني از راه بسيار دور بلند ميشه. "ياال . نوبت توئه. شب حمومه. بلند شو". با چشم بسته مي تونم 
ــرم راه مـيرن. بعضـي هـا اسـباب هاشـون رو از تـوي آيسـه هـاي پال سـتيكي در  حس آنم آدم ها دارن دور و ب
ميارن. آيسه ها پال ستيكي صداي ناهنجاري دارن. چشم هامو رو باز مي آنم. اول يادم نمياد آجا هستم اما فورا 
يادم مي ياد. منو از سلول انفرادي به زنداني بزرآتر منتقل آـرده انـد، بـه زنـدان اويـن. خيلـي راجـع بـه اينجـا 
ــچ دقيقـه وقـت داري آـه حـاضر بشـي، و  شنيدم. "ياال . گفتم بيدار شو. تكون بخور. ميخواي حمام آني يا  نه؟ پن
گرنه وقتتو ميدم به يكي ديگه". يكي تو گوشم پچ پچ مي آنــه." بيـدار شـو. بـايد بيـدار بشـي. اگـر امشـب حمـوم  
نكني بايد تا نوبت حموم بعدي صبر آني. وسايل حموم داري؟" " آره. ولي نميدونم ساك لباس هايم آجاست". " 
باشه. اينو بگير. يك آيسه پال ستيكي بدستم ميده". تقريبا نيمه خواب بلند ميشم و از ميان رخت خــواب هـايي آـه 
وسط اتاق پهن شده رد ميشم. در بعضي جاها، زندانيان هنوز خوابند. هواي اتاق پر از بوي صــابون، شـامپو و 
بوي تن زن ها آه با بوي بد پتوهاي آهنه سربازي آه زندانيان به عنوان رخت خواب از آن ها استفاده مي آنند 
قاطي شده. با مشكال ت زياد بال خره  موفق ميشم  آه  به اون سر اتاق برسم. بــيرون اتـاق، يـك راهـرو طوال نـي 
است. يك طرف آن شش اتاق بزرگ و طــرف ديگـه اش خاليـه. حمـام، تـه راهـرو، درسـت قبـل از در بـزرگ 
ــه بـر سرشـان  آهنيه. عده زيادي از زندانيان در حمام دور هم جمع شده اند. بعضي از زن ها نيمه لخت، با حول



مشغول لباس پوشيدن هستند، در حالي آه بقيه منتظر نوبــت حمـام شـان هسـتند. جمعيـت خيلـي زيـاده. منـو يـاد 
روزهاي تظاهرات عليه رژيم مي اندازه. وارد حمام مي شم. حمام اتاق خيلـي بزرگيـه بـا دوش هـاي زيـاد آـه 
ديواري بين شان نيست. فقط چهار تا از دوش ها رو با يك پارتيشن از هم جدا آرده اند و بيــن شـان در گذاشـته 
اند. همهمه شادي زن هاي زنداني آه مشغول شستشو هستند به هوا مي ره و در بخار وهم انگيز آب گرم ناپديد 

مي شه.  
ابر زخيمي از بخار آب  

قطره هاي بلوري و آبي رنگ آب  
در فضاي حمام در رقص هستند 

و بر صداي وهم انگيز و پر هياهوي زن ها آه دنبال شامپو مي گردند غلبه مي آنند.  
"ميشه لطفا شامپو رو به من بدي".  

" ميشه لطفا پشتمو بشوري".   
حمام منو بياد خاطرات بچكي مي اندازه. بيرون در مي ايستم و چشم هـام از دور روي بـدن زنهـا حرآـت مـي 

آنه. روي بدن هاي برهنه شون. چشم هام مدتهاست بدني رو نديده. حتي بدن خودمو.  
بيشر زندانيان موهاشونو آوتاه آرده اند، اما آنهائي آه موهاي بلند دارن شبيه نقاشي هاي مينياتور ايران هســتند 
و زيبا. يك زيبائي غير قابل دسترسي. قطره هاي آب، زير نور خاآستري-آبي تنها چراغ حمام، روي موها مثل 

دونه هاي منجوق مي درخشند و تال ء لو دارن.  
لب هاشون سرخه. 

سرخي نوك سينه روي پوست ابريشمي و نرمشان دعــوت آننـده اسـت. آنهـا در حـال شستشـو بـه جلـو و عقـب 
حرآت مي آنند. نمي تونم نگاهشون نكنم. مثل رويا مي مونه. حرآت ها شون نگاه رو  از چشم هــام مـي دزده. 
ــه ايـن زيبـائي ميخونـه. در حـالي آـه يكـي شـون  انگار جنس تن شون بخار آب رو گرمتر ميكنه و من رو به قل

موهاشو ميشوره- ديگري پشتشو صابون ميكشه.  
"ياال . لباس هاتو در آر و حاضر شو". 

خجالت مي آشم. آروم آروم لباس هامو در ميارم و با   خجالت سينه بندم رو باز مي آنم و درست قبل از اينكــه 
آخرين تكه لباس زيرم رو در بيارم مسئول حمام بهم ياد ميده آه چطور از اون بـه عنـوان آويـز اسـتفاده آنـم و 
شامپو و شونه مو توش نگه دارم. ميرم تو. زمين پر از آب، آف صابون و موهاي ريخته است.  منو به آخريــن 
آابين ميفرسته چون زير دوش هاي ديگر جا نيست. تا در رو باز مي آنم، بوي زننده اي به مشامم مي خوره و 
حال تهوع بهم مي ده، بوي   خون آهنه قاطي با پني سيلين آه رو زمين جاريه.  داخل آابين رو نگاه مـي آنـم. 
سه تا زن جوون اونجان- دو تا شون در حال شستشو هستند و يكي شــون روي زميـن نشسـته. زنـي آـه نشسـته 
اسمش ايرانه. ايران پشتش به منه. پشتش مثل يك ورقه سياه مي مونه. براي اولين بار، زير نور ضعيف چــراغ 
مهتابي زندان بدن شكنجه شده اي رو توي حمام مي بينيم. بارها راجع به شكنجه فكر آرده بودم، بخصــوص از 
وقتي آه دستگير شده بودم. اما تصوراتم با آنچه جلو چشــمم بـود خيلـي فـرق داشـت. جلـوي چشـمم نمـايش يـك 
وحشيگري مطلق بود، يك رفتار حيواني غير قابل تصور با بدن انسان. خط هاي شال ق سرتاسر پشتشو پوشانده 
ــتر از ١٠٠ ضربـه شـال ق خـورده بـود. زيـر حجـابي از بخـاز آب مـي تونـم  بود.ايران در عرض يك روز بيش
زخمهاي خشك شده اي رو آه دهن باز آرده ببينم. از هر تنزيب پانسمان رشته خوني سرازير ميشه و رودخانه 
اي از خون روي پشت ايران جاري مي آنه. قلبم مي ايستد. حس ندارم. مي لرزم و خجالت مي آشم. تا سر حد 
ــرم داد مـي  مرگ مي ترسم. قلب يخ زده ام در سينه اونقدر سنگين شده آه احساس درد مي آنم. مسئول حمام س
آشه"ياال . فقط پنچ دقيقه وقت داري. بجنب. توي حمام خودتت آه نيستي.حرآت حرآتم. سعي مي آنم آه مزاحم 
آنها نشم. اونا از زير دوش ميان بيرون ولــي در عـرض دو ثانيـه سـه نفـر ديگـر وارد ميشـن. موفـق ميشـم در 
ــتر زن  عرض پنچ دقيقه خودمو بشورم و بيام بيرون. بعد از حمام، بر ميگردم سرجام، جايي آه مي خوابم. بيش
ها خواب هستند. به دور و برم نگاه مي آنم. وسط اتاق بند رخت نصب شده و همــه لبـاس هـاي شسـته و حولـه 
هاشون رو آويزون آردن. رنگ لباس ها و نقش حوله ها بهم آميخته. آنگار وسط اتاق يك نمايشگاه نقاشي بر پا 
شده. نمي تونم بخوابم. دوباره به اوين فكر مي آنم. نمي دانم چرا بعد از چند ماه انفرادي منو به اوين فرستادند. 
عصبي هستم و مي ترسم. مي دونم قانون اينهاست زنداني رو صبح سحر اعدام آنند. بي اراده منتظــرم صـداي 
شليك گلوله ها رو آه تير خــال ص مـي زنـن بشـنوم. بـا تعجـب مـي بينـم زندانيـاني آـه بيـدار ميشـن سـرحال و 
خوشحالند. مي نشينم و نگاهشون مي آنم. به اين فكر مي آنم آه هنوز زنده ام و منتظر يـك سرنوشـت نـامعلوم 

مي مونم.           




