
 " اميدي بي فرجام "  
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ــته بـه ميلـه هـاي ورودي راهـروي بازداشـتگاه، در نزديكـي نگهبـاني، زنجـير شـده بـودم.  يازده روز بود با چشم هاي بس
ــال او حرآـت آنـم. در انتهـاي راهـرو  باال خره در ١١ اسفند ١٣٦٥، زندانبان دست هايم را باز آرد و از من خواست بدنب
نزديك سلول شماره ٦ مرا متوقف آرد و خود داخل شد. پس از چند دقيقه از سلول خازج شــد و مـرا روانـه سـلول آـرد. 
سلول آوچكي به ابعاد ٢ در ١/٨٠ متر. وقتي چشم بند را باز آردم ديدم دو زنداني ديگر هم در سلول هستند. يكي از آنها 
هوادار اآثريت بود آه در ارتباط با ضربه سراسري تشــكيال ت اآـثريت در تابسـتان ١٣٦٥ دسـتگير شـده بـود و ديگـري 
رجب نعيمي از هواداران "توفان". پس از جاي گرفتن در سلول، خودم را معرفي آردم و گفتم پنچ سال اســت در زنـدان 
هستم و بعلت اعتراض به لباس فرم زندان و امتناع از پوشيدن آن، بعنوان تنبيه مرا به بند بازداشــتگاه آورده انـد. شـرايط 
بند مثل همه بازداشتگاه ها مناسب نبود، بويژه جيره غذائي زندان فوق العاده آم بود. يك ساعت بعد وقتي غــذا دادنـد، يـك 
ــن يـك صـدا گفتنـد احتيـاجي بـه نـان  قرص نان سهميه ما سه نفر بود. من درخواست نان بيشتر آردم. هر دو هم سلولي م
ــه چگونـه يـك دانـه نـان مـي توانـد  بيشتر نيست. تازه همين هم زياد است. واآنش آنها براي من عجيب بود. متحير بودم آ
براي ما سه نفر زياد باشد.. نگهبان، آه مرا از پنچ سال پيش، پس از دستگيري ام مي شناخت، يك نصفه نان ديگر هم به 
ما داد. بعد از صرف نهار متوجه شدم دو هم سلولي من مجموعا نصف نان هـم نخوردنـد و مـن تـازه متوجـه شـرايط بـد 
روحي آنها شدم. زير بازجوئي و تحت فشار و دلهره دائمي، آنها دچار بي اشتهائي مطلق شده بودند. اضطراب و نگراني 
شديد سبب شده بود آه تصميم بگيرند، علي رغم آمبود غذا در بنــد، حتـي خرمـا و آشمشـي را هـم آـه همـراه داشـتند بـه 
نگهبان بدهند تا به زندانيان ديگر برساند. از آنها خواستم در تصميم خود تجديد نظر آنند. به آنها گفتم چند روزي فرصت 
بدهيد اگر وضع اشتهاي شما آماآان به همين صورت باقي ماند آن وقت خرما و آشمش را به بيرون بدهيد. دو روز اول 
ــي آـارگر و هـوادار اآـثريت بـود. او بـه دليـل  هر دو آم حرف مي زدند و گاه به گاه دروغهائي هم سرهم مي آردند. عل
ــازجوئي هـا همـه مسـائل تشـكيال تي را اعـتراف آـرده بودنـد در شـرايط  اينكه عناصر مسئول و رده باال ي تشكيال ت در ب
روحي بدي  به سر مي برد. اعتمادش را به تشكيال ت از دست داده بود و به مبارزه سوسياليستي هم نسبتا بدبين شده بــود. 
رجب نيز از خيانتي آه بر او رفته بود تا بن استخوان مي سوخت و همچــون شـمعي در معـرض بـاد بـه تدريـج در حـال 
خاموش شدن بود. من آم آم سر گفت و گو را با آنها باز آردم. از مسائلي آه در ايــن پنـچ سـال پشـت سـر گذاشـته بـودم 
گفتم. خصوصا از شرايط زندان قزلحصار در سال هاي ٦٢-٦٣ آه خود دو سالي در آنجا زنداني تبعيدي بودم. سعي مي 
ــت آـردم رجـب از مـن خواسـت در  آردم تغييرات مثبتي را در وضع روحي آنها ايجاد آنم. وقتي از شرايط زندان صحب
باره اينگونه مسائل صحبت نكنم. بعدا آه بيشتر با هم آشنا شديم و دوستي ما عمق بيشــتري يـافت، بمـن گفـت آـه نگهبـان 
پيش از آمدن من به سلول با آنها صحبت آرده و از آنها خواسته آه آنچه را آه من مي گويم گزارش بدهنــد. او بـه هميـن 
ــم. فـرداي ورود بـه سـلول، بعـد از  دليل از من خواسته بود تا در باره مسائل زندان و جمهوري اسال مي با آنها حرف نزن
ــع اسـتفاده از دستشـوئي بتوانـم عـرق تنـم را بشـويم. روز  ظهر قبل از شروع دستشوئي من شروع به نرمش آردم تا موق
ــري در آن سـلول  سوم، رجب و چند روز بعد علي هم شروع به نرمش آردند و هر روز قبل از رفتن به دستشوئي سه نف
ــك مـي آرديـم. بـا شـروع نرمـش  آوچك نرمش مي آرديم و با استفاده از يك لنگ در توالت خودمان را مي شستيم و خش
روزانه، آم آم شرايط روحي رجب و علي بهتر شد و به تبع آن اشتهاي آنها هم برگشت. فضاي دوستي و صميميت جاي 
تشوي و نگراني را گرفت و رجب آرام آرام شروع به صحبت آرد. از خود و فعاليتها و نحوه دستگيريش گفـت آـه درد 
ــا بـه او حـق دادم بلكـه خـود  جانگاهي بود و مثل خوره روحش را مي خورد. پس از شيندن ماجراي دستگيري او، نه تنه

نيز تا به امروز هر بار آه به رجب مي انديشم، سراپاي وجودم از درد به لرزه در مي آيد.  
رجب از هواداران "توفان" بود. در سال ١٣٦٠ همراه با مسئول تشكيال تي خود و يكي ديگر از عناصر تشكيال تي بـراي 
ــي شـوند. بـه هنگـام مصـادره پـول، صـاحب  مصادره پول وارد منزل صاحب آارخانه اي آه خود در آن آار مي آرد م
ــاهرگش مـي خـورد و از بـد  خانه بيدار مي شود. مسئول رجب با چاقو ضربه اي به گردن صاحب خانه مي زند آه به ش
حادثه او را از پاي در مي آورد. هر سه نفر از خانه خارج مي شوند و از شدت سراســيمگي فرامـوش مـي آننـد پـول را 
همراه خود بياورند. يك سال بعد پرونده بعنوان سرقت بدون شناسائي عوامل آن در اداره آگاهي بسته مي شود. رجب نيز 
به خاطر پاره اي اختال فات با مسئول تشكيال تي خود در سال ٦٣ فعاليت سياسي را آنار گذارده ، از توفان جدا مــي شـود 
و به زندگي عادي خود ادامه مي دهد. به دليل متال شي شدن تشكيال ت ظاهرا مسئول او هم قادر به ادامه فعاليت نمي شــود 
و به زندگي عادي مشغول مي شود. بدينگونه تقريبا همه چيز  به دست فراموشي سپرده مي شود. تا اينكه درســال ١٣٦٥ 
" پاشاآي" مسئول تشكيال تي رجب بدون اينكه رجب را از تصميم خود آگاه سازد، خود را به اداره آگاهي معرفي مي آند 
ــراه مـاموران  و مسئوليت قتل صاحب آارخانه شوفاژ سازي را به عهد مي گيرد و  پس از آن  براي دستگيري رجب هم

آگاهي به خانه او مي رود. 
رجب مي گفت:" همواره در اين سال ها نگران بودم. از تصــور اينكـه ممكـن اسـت روزي بـه سـراغم بيـايند، در درونـم 
ــي فكـر اينكـه پاشـاآي بعـد از پنـچ سـال، خـود را داوطلبانـه معرفـي آنـد و  آشمكش ميان ماندن و رفتن بر پا بود. اما حت
ــي آنجيـد. روزي در خانـه در حـال تراشـيدن ريـش بـودم آـه  ماموران را براي دستگيري من به خانه بياورد در ذهنم نم
زنگ در به صدا در آمد. بي اختيار پشتم تير آشيد و ذهنم بطور غريزي هشيار شد. اما ديگر دير شده بود و راه فـراري 

نداشتم. وقتي با ماموران وارد آوچه شدم، پاشائي را ديدم در عقب پيكاني نشسته است".  



ــه هـا بعـد، يـادآوري لحظـاتي آـه بـه پنكـه  رجب را به آگاهي مي برند و او را بشدت شكنجه مي آنند. حتي روزها و هفت
سقفي آويزان بود و  با سرعت چرخش آن بدور خود مي چرخيد حالش را دگرگون مي آرد. بي اختيار احساس مي آــرد 

دل و روده و مغزش در هم مي ريزند و فرو مي پاشند. اثرات سوختگي سيگار در تن او آشكار به چشم مي خورد.  
دو ماه بعد، وزارت اطال عات جمهوري اسال مي متوجه مي شود آــه قتـل انگـيزه سياسـي داشـته و متهميـن افـراد سياسـي 
هستند. پرونده از آگاهي به اطال عات منتقل مي شود و رجب و پاشاآي و نفر سوم به بازداشتگاه ســپاه و بخـش اطال عـات 
ــر چـيزي بـراي گفتـن نمـانده بـود، بازجويـان گـاهي  منتقل مي شوند. بازجوئي مجددا شروع مي شود. اما از آنجا آه ديگ
ضمن ادعاي خيرخواهي و تقبيح شكنجه هاي آگاهي به او وعده آزادي مي دادند. در واقع، در صدد درهم شكستن روح و 
ــرده بوديـم بهمـراه  فكر رجب بودند. رجب مي گفت:" پاشائي حتي موتوري را آه در سال ٦٠ براي تشكيال ت مصادره آ
ــوه اي داشـت. امـا از سـال  ديگر وسايل مصادره شده به اداره آگاهي تحويل داد بود".  رجب رزمي آار بود و آمربند قه
٦٠ به بعد به دليل فعاليت سياسي ورزش حرفه اي را رها آرده بود، حــاال  نرمـش آـردن در سـلول، روحيـه ورزشـي و 
شادابي و نشاط را در او زنده مي آرد. اما هر از گاهي حالش همچنان بحراني مي شد و يادآوري خيانت رفيق سابق اش 
آتش در جانش مي افروخت..  به آرامي مي پرسيد" هواي سلول گرم شده يا من داغ آرده ام؟" من با لحن شوخي و جدي 

مي گفتم سلول گرم نيست و او زمزمه مي آرد:" پس من دوباره داغ آرده ام".  
ــاد پيـدا  رجب به دليل پاآي، سادگي و صفا و صميميتي آه داشت همانند آينه شفاف بود. از همان لحظه اي آه به من اعتم
آرد به بازگوئي مسائل آشكار و نهان زندگيش پرداخت. ساعت ها با من از عشــق اش حـرف مـي زد. از ديدارهـا و قـدم 
ــي  آودآـي بـود آـه از  زدنهايش با او در پارآها؛ از آرزوها و روياهايش.  آنچنان آه با شور و شوق حرف مي زد، گوئ
عروسك هايش مي گفت. آنقدر راحت حرف مي زد آه من از شادماني لبريز مي شدم و گاه غبطه مـي خـوردم. آخـر در 
جنبش ما عادت بر اين است آه از عشق زميني آمتر حرف بزنيم و يا اصال  حرف نزنيم تـا مبـادا رازهـاي درون هويـدا 
ــود موفـق شـده بـود بـا يـار خـود دو  گردد و مورد استفاده دوست و دشمن قرار گيرد. زماني آه در اداره آگاهي زنداني ب
ديدار داشته باشد و اين آخرين يادمان او از عشق اش بود. وقتي از او سخن مي گفـت آنگـار هميـن فـردا مـي خواهـد بـه 
قرارش برود و ديدار تازه آند. زيبائي احساس عاشقانه او گاه ساعت ها مرا در هيئت شــنونده اي سـاآت و آرام در آنـار 
او مي نشاند. نگاه در نگاهش، به او گوش مي سپردم. گاه به او مي گفتم احساسات پاك تو در بيان عشق ات به معشوق و 
به مردم و بيان راحت و بدون دغدغه آن نمونه نادري در جنبش چپ ماست. رجب با من از آرمانها و آرزوهاي سياسـي 
ــار مـي آـردم، او را در رده هـواداران و جـان  اش حرف مي زد. از من خواست پس از مرگش، سازماني آه من با آن آ
باختگان خود به حساب آورد.  اين آخرين وصيت او بود.. پس از گذشت يك ماه از زندگي مشترآمان در سلول و ســاعت 
ها  گفت و گو در باره مسائل سياسي و مواضع سازمان هاي فعال، تصميم گرفت بـه جمـع اعتصـابيون عليـه لبـاس فـرم 
ــه گرمـي فشـردم و از او  زندان بپيوندد. همبستگي و هم فكري او در آن شرايط دشوار اشك در چشمانم نشاند. دستش را ب
خواستم بخاطر وضعيت حساسي آه داشت از تصميم خود منصرف شود. او شديدا بـه مال قـات بـا خـانواده خـود نيـازمند 
ــانواده مقتـول روزنـه  بود. بويژه به اين خاطر آه مي بايست پيگير پرونده خود مي شد تا شايد براي گرفتن رضايت از خ
اي پيدا شود. اگرچه بعد از گرفتن رضايت هم معلوم نبود آه اطال عات از اعدام آنها خودداري آند. شايد اين رويائي بيش 
ــم. .در ايـن مـدت چنديـن  نبود، اما تنها اميدي بود آه مي شد به آن توسل جست. من و رجب شش ماه با هم همسلولي بودي
ــد و رفتنـد، امـا مـن و رجـب  بار به سلول هاي مختلف منتقل شديم  و زندانيان ديگر را مال قات آرديم آه به سلول ما آمدن
هميشه در آنار هم بوديم. پس از شــش مـاه، مـرا بـه بنـدي آـه در آن زندانيـان اعتصـابي محبـوس بودنـد برگرداندنـد. بـا 

آورسوئي از اميد براي ديدن دوباره او، از رجب جدا شدم. افسوس آه اميدي بي فرجام بود. 
دو سال بعد از جدا شدن از رجب با رفيق ديگري همبند شدم آه پيش از آن با رجب هـم بنـد بـود. از او سـراغ رجـب را 

گرفتم. پاسخ داد آه رجب و پاشاآي را اعدام آردند و نفر سوم حبس ابد گرفت و تواب شد.  


