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بيش از يك هفته از انتقال ما به ساختمان  ٣٢٥ زنــدان اويـن مي گـذرد. بعـد از مـدت هـا زندگـي در سـلول هاي 
ــم. سـاختمان ٣٢٥ از  افرادي و دربسته، به اين ساختمان آه شباهت زيادي به بناهاي زندان نداشت منتقل شده اي
دو طبقه  تشكيل شده است و مجموعا ٨ اتاق دارد. مهتابي دو طبقه اي به عرض تمام ساختمان فضــاي مناسـبي 
براي قدم زدن و نشستن به زندانيان مي دهد. حدودا ده پلــه مهتـابي هـا را بـه حيـاط سـاختمان وصـل مـي آنـد. 
ــان مي گـذرد، فضـائي ايجـاد  باغچه نسبتا بزرگ و چند درخت تنومند آاج و چنار و جوي آبي آه از آنار درخت
ــد. صـداي جيرجـيرك هـا و  مي آند آه در نبود زندانبانان احساس خوش در خانه بودن را در آدمي بيدار مي آن
ــتايي دور افتـاده مي انـدازد. عصـر روز  پرواز سوسك ها در سكوت شب انسان را به ياد شب هاي تابستان روس
قبل از مال قات است. براي قدم زدن به حيات بند رفته ام. دلم نمي خواهد با آسي صحبت آنم. بيشتر  ميل دارم به 
تنهائي قدم بزنم و در خيال خود پسرك سه ساله ام را مجسم آنم آه دوان دوان طول سالن مال قـات را طـي مـي 
آند تا لحظاتي مرا از پشت شيشه هاي سالن مال قات ببيند. اما قبل از آنكه در افكارم خوطه ور بشوم، فرزانه را 
مي بينيم. فرزانه عضو يكي از سازمانهاي مذهبي است آه سال هاست در زندان بسر مي برد. او هميشه چــادر 
بسر دارد و چشم بند مي زند. مي گويند در اثر شكنجه هاي جسمي و روحي تعادل روحيه اش را از دســت داده 
ــت نمـي آنـد. بـراي دوره  طوال نـي او را مجبـور آـرده انـد درشـكنجه گـاهي بنـام " واحـد  است. با آسي صحب
مسكوني" شب روز با چادر و چشم بند بنشيند. حاال  هميشه با چادر و چشم بند در گوشــه اتـاق مـي نشـيند. زيـر 
چشمي نگاهش مي آنم. براي اولين بار اســت او را در هواخـوري مـي بينـم. چشـم بنـدش را آمـي بـاال  آشـيده. 
آهسته به طرف باغچه مي رود  و چند شاخه گل وحشي مي چيند و با خود به اتاقش مي برد. ساعتي بعد، منهــم 
هواخوري را ترك آردم و به داخل بند برگشتم. در مسير راه به طرف اتاقم، فرزانــه را ديـدم آـه در گوشـه از 
اتاقي آه در آن زندگي مي آرد نشسته بود و دسته گلي را آه در حياط چيــده بـود، در آنـارش گذاشـته بـود. آن 
شب از التهاب روز مال قات نتوانسم بخوابم.از اتاق بيرون آمدم و به راهرو رفتم. فرزانه تمام شب را به حـالت 
نشسته چرت زد. روز با هياهوي بلندگوي بند شروع شد. زندانيـاني آـه اسـامي شـان از بلندگـو اعـال م گرديـد، 
گروه گروه براي رفتن به مال قات حاضر شدند. فرزانه با دسته گلــش آـه روبـه پژمردگـي مـي رفـت، آنـار در 
خروجي بند نشسته بود. بي قرار بود و با تمام وجود به صداي بلندگو گوش مي داد. او دخترآي چهار پنچ ساله 
ــات شـده بـود. امـا  داشت. مدت ها مي شد آه ممنوع المال قات بود. فرزانه بخاطر عدم تعادل رواني ممنوع مال ق
تصور مي آرد با آمدن به بند جديد ممكن است ممنوعيت مال قاتش را لغو آنند. روز باال  مي آمد و هوا گرم تـر 
مي شد. وقت نهار رسيد. اسامي تعدادي از زندانيان آه پيـش از ظهـر مال قـات نداشـتند بعـد از نهـار از بلندگـو 

اعال م شد. 
ــان بـا دسـته  نام فرزانه در ميان اسامي نبود. بند آم آم در سكوت هميشگي خود فرو مي رفت اما فرزانه هم چن
ــا اطـراف ظـرف غـذاي ماسـيده اش در پـرواز بودنـد.  گل پژمرده اش در آنار در خروجي نشسته بود. مگس ه
رفته رفته غروب فرا رسيد و شب دامن خود را بر زندان گستراند اما فرزانه هم چنان بي حرآت و نگران بـر 
جاي خود نشسته بود. چند بار هم اتاقي هايش سعي آردند او را به اتاق برگردانند تا شايد از فشار روحي ناشي 
از انتظاري بي سرانجام و جانكاه رها شود، اما تمام شب را آنار در خروجي بند نشست. فرداي آن روز دچــار 
ــاال  يكسـره خشـك شـده بـود، بـه اتـاقش  حمله هاي عصبي و پرخاش جويانه شد. دو روز بعد با دسته گلش آه ح

رفت. 


