
به ياد حم مود زارع  
                                                                    اسماعيل حق شناس 

ــراي بچـه ها  در راه بازگشت به بند در اين فكر بودم آه چطور خبر بريدن خليل و لو رفتن تشكيال ت زندان را ب
بازگو آنم شايد باورش براي خيلي ها آه از او اسطوره ساخته بودند مشكل بود. فكر مي آردم چه آسان ديگــري 
حرف زده اند، موسي، محسن، بهروز... براي بقيه چه اتفاقي افتاده. خيلي هــا از هـم اطال عـات داشـتند، هرآـدام 
ــه بـيرون را بدهنـد. وضـع خيلـي خطرنـاك بنظـر مي رسـيد. خيلي هـا در  بريده باشند مي توانند اطال عات لو نرفت

آستانه اعدام قرار مي گرفتند.  
ــت مي آردنـد يـا  خيلي از زندانيان بعد از آزادي دوباره فعاليت را شروع آرده بودند. يا هسته هاي مقاومت درس
به عراق مي رفتند. تشكيال ت نقش موثري در هر دو مورد داشت. وحشت مــن بيشـتر بـه خـاطر تشـكيال ت نبـود 
بلكه بدليل اطال عات خارج از زندان بود آه اآثر زندانيـان بـا روابـط صميمانـه اي آـه بـا هـم داشـتند بـراي هـم 
تعريف آرده بودند. در آن دوران من با اسم مستعار در زندان بودم و حتي نزديك ترين دوستانم هم از آن اطال ع 

نداشتند. من هميشه شرايط زندان و بيرون را بخوبي تحليل مي آردم.  
يك روز صبح اسم من و چند نفر ديگر را براي رفتن به بازداشتگاه از بلندگوي بند اعال م آردند. ترسيده بـودم. 
شرايط بازداشتگاه خيلي وحشتناك بود. از بند بيرون رفتيم و جلو هشتي تحويـل پاسـداراني شـديم آـه مـا را بـه 
بازداشتگاه مي بردند. ماشين مخصوص حمل زندانيــان و جنازه هـا آـه شـبيه بـه آمبوال نـس بـود جلـو در بـزرگ 
منتظر بود. همان ماشيني آه باره ها با آن به بازداشتگاه و بلعكس منتقل شده بودم. خدا مي دانست جنازه چند نفر 
ــف ماشـين تعـداد زيـادي چشـم بند بـود.  را تا بحال با آن حمل آرده اند. بوي مخصوصي در ماشين پيچيده بود. آ
ــه چشـم مي گذاشـتيم. ماشـين دو پنچـره آوچـك رو بـه بـيرون داشـت امـا  چشم بندها را مي بايست هنگام خروج ب
آرآره هاي آهني آه روي آن نصب شده بود مانع از ديدن بيرون مي شد. فقط قسمتي از آسمان معلوم بود. خيلي 
ــود. مي توانسـتم حـدس بزنـم از  دلم مي خواست يكبار ديگر مردم و خيابان ها را ببينم. دلم براي مردم تنگ شده ب
ــوخي مي آرديـم و مي خنديديـم. شـايد ترسـيده بوديـم و يـا شـايد  آدام خيابان ها عبور مي آنيم. در بين راه با هم ش
ــم سـاعت در راه بوديـم. هميـن اينكـه رسـيديم صدائـي از بـيرون امـر آـرد  مرگ را مسخره مي آرديم. حدود ني
چشم بندها را بزنيم. يكي يكي پياده شديم و آورمال آورمال جلو رفتيم. يك پاسدار آستين نفر اول را گرفتـه بـود 
ــانه نفـر جلوئـي بـود. وارد راهـرو اصلـي شـديم. بازرسـي بدنـي شـديم. چـيز ممنوعـه  و بقيه دشت شان روي ش
نداشتيم. لباس ها پوشيديم و دوباره به راه افتاديم و يك جا رو به ديوار ايستاديم. بوي غذا در راهرو پيچيده بـود. 
ــه ديـوار روي  سرما آزار دهنده بود. وقتي از ايستادن خسته شدم اين پا و آن پا آردم و باال اخره همان طور رو ب
ــر مي مـانديم. موقـع  زمين نشستم. بقيه هم همين آار را آردند. خسته شده بوديم و نمي دانستيم چه مدت بايد منتظ
نشستن آسي به ما اعتراض نكرد. متوجه شديم آسي در راهرو نيست. يكي يكي چشم بندها را آمـي بـاال  زديـم. 
راهرو خلوت بود. به نظر مي آمد بازداشتگاه نسبت به چند ســال قبـل تغيـيراتي آـرده. اتاقك هـاي چوبـي سـاخته 
بودند نيمي از راهرو را گرفته بود. با هم پچ پچ مي آرديم و آهسته مي خنديديم. صــداي پـائي از انتهـاي راهـرو 
مي آمد. چشم بندها را پائين آشيديم. صداي پا نزديك شد و يك نفــر بـا صـداي آرام گفـت: آـي گفـت بنشـينيد. مـن 
ــديم.  گفتـم: خسـته بـودم نشسـتم. ناگهـان لگـد محكمـي بـه پهلـوي مـن زد نقـش زميـن شـدم. دوبـاره بـه صـف ش
مي خواستند ما را بين بندها و سلول ها و تقسيم آنند. دلم مي خواست به انفرادي بروم. بندهاي عمومي وحشــتناك 
بودند و توابين بقيه زندانيان را آزار و اذيت مي آردنــد. دعـا و نمـاز و نالـه و گريـه آنهـا آدم را آال فـه مي آـرد. 
انفرادي هـا سـرد و آـم  نـور بودنـد ولـي بهـتر از عادل آبـاد و بندهـاي عمومـي بازداشـتگاه  بـود. خـــاطرات بــد 

بازداشتگاه در ذهنم زنده شد.  
در سال ٦٠ ، در آن روزهاي  اعدام هاي جمعي، بندها از خون و چرك و شكنجه شــدگان پـر بـود. چـه روزهـا 
وشبه هائي را در اينجا بسر برديم. پير و جوان و دختر و پســر؛ صـداي نالـه و فريادهايمـان بـه گـوش هيچكـس 

نمي رسيد.  
وارد راهرو انفرادي ها شديم. خوشحال شدم آه به بند نرفتيم. داخل ســلول شـدم و چشـم بند را برداشـتم. يـك نفـر 
روي يك پتوي سربازي روي زمين خوابيده بود. از سرما خودش را جمع آرده بود. دستي روي ســرش آشـيدم 
بلند شد و نشست. بوي خون و عفونت تندي در سلول پيچيده بود. سال م آردم. آشنا نبــود. اسـمش عبداللـه و بچـه 
بوشهر بود. صورتي تيره و اندامي ال غر و بلند داشت. پاهايش در باند آثيفي پيچيده شــده بـود و زخم هـاي تنـش 

چرك آرده بود، به سختي حرف مي زد. با اينهمه گفت و گويمان را ادامه داديم. از او پرسيدم:  
آي دستگير شدي؟ 

جواب داد: سه هفته پيش. 
بازجوئي ات تمام شده؟ 

نمي دونم، ديروز از زيرزمين آومدم باال . 
چند دفعه رفتي زيرزمين؟ 

٢ دفعه 
چند تا ضربه شال ق خوردي؟ 

هر دفعه  ٣٠ تا ٤٠ ضربه اولش به هوش بودم، بعد حساب از دستم در رفت. 
پيراهن خوني اش را آمي باال  زدم. از جا پريد: دست نزن! درد مي گيره! 



ــه. آـابل رو آـابل خـورده بـود. زخم هـا هنـوز تـازه بودنـد.  مي خواستم ببينم زخم هاي آمرش هم چرك آرده يا ن
پرسيدم: چرا درخواست پانسمان نمي آني؟ 

پاسخ داد: آسي آه پانسمان مي آند از توابهاست، خيلي عوضي و بدجنسه، به دردسرش نمي ارزه. 
سلول ما خيلي آوچك بود. اگر يك نفر ديگر به ما اضافه مي شد بايد روي هــم مي خوابيديـم. توالـت و دستشـوئي 
نداشت. سه نوبت در روز حق استفاده از دسشوئي داشتيم آن هم به مدت ٥ دقيقه براي هر سلول. سلول ها از يك 
ــارچ آب خـوري در   تا ٦-٧ نفره بود. چند ليوان، بشقاب و يك پارچ پال ستيكي و يكي دو پتو تنها دارائي ما بود. پ
سلول انفرادي نعمت بزرگــي بـود. در طـي روز اگـر شـاش داشـتيم از آن اسـتفاده مي آرديـم. اگرچـه فقـط چنـد 
ساعتي بود آه وارد سلول شده بـودم ولـي خيلـي زود بـه آن عـادت آـردم. روي ديوارهـا يادگاري هـاي زيـادي 

نوشته شده بود. زندانبانان سعي آرده بودند آن ها را پاك آنند اما مي شد بعضي از اسم ها را خواند. 
ــه آـار افتـاد و دعـاي قبـل از اذان پخـش شـد.  صداي باز و بسته شدن در سلول ها مي آمد. بلندگوئي در راهرو ب
ــه سـلول ها پـر  موقع نهار و استفاده از دستشوئي بود. از صداي آشيده شدن پاها روي زمين مي شد فهميد آه هم

است و بقيه وضع بهتري از عبدالله ندارند. .  
ــد. بـه عبداللـه آمـك آـردم  در سلول ما باز شد. چشم بندها را طوري گذاشته بوديم آه فقط جلوي پا را مي شد دي
بلند شد. درد داشت و به سختي راه مي رفت اما آه و ناله نمي آرد. با اينكه زندانبان را نمي ديدم مي توانستم حـس 
آنم آه او تا چه اندازه نسبت به عكس العمل عبدالله احساس حقـارت مي آنـد. بـه سـرعت از توالـت و دسشـوئي 
ــاني اسـتفاده مي آردنـد آـه تـازه  استفاده آرديم و به عبدالله آمك آردم دست و رويش را شست. از دسشوئي آس
شكنجه شده بودند و آمتر حوصله و  توان نظافت آنجا را داشتند. پس در فرصت باقي مانده به سرعت توالت و 
ــذا عـدس پلـو بـود، آـم بـود  دسشوئي را نظافت آردم و زمين آن را دستمال آشيدم. به سلول برگردانده شديم. غ

ولي هنوز گرم بود.  
از آنجا آه از چشم هايمان محروم بوديم، گوش و باقي حس هايمان پويائي خاصي يافته بودنـد و بـو و صدهـا را 
ــداي داد و فريـاد  جذب مي آردند. بوي غذا، بوي خون و عفونت، بوي مواد ضدعفوني آننده، صداي خنده و ص
زنداني موقع شكنجه، صداي پا، صداي آليد، صداي مورس و صداي سرفه و عطسه. صداي بلندگو آزار دهنده 
بود. يك نفر سخنراني مي آرد اما من هيچ چيز از آن نمي فهميدم. عبدالله هم نمي فهميد. وقتي بلندگو روشــن بـود 

ما مي توانستيم بلندتر حرف بزنيم، صدايمان بيرون نمي رفت.  
در سر و صداي بلندگو خوابمان برد. عبدالله در خواب ناله مي آرد و هذيان مي گفت. از سرما از خــواب بيـدار 
شدم. عطسه مي آردم. بچه ها هميشه مي گفتند من با صداي خاصي عطسه مي آنم. از صداي عطسه من دوســتانم 
ــار سـلول آن  فهميدند من هم نزديكي هاي آن ها هستم. صداي مورس مي آمد. حسن بود آه سال م مي آرد. شايد چه

طرف تر من بود فرهاد هم با او بود. بهروز و محمود زارع هم در سلول بغلي بودند.  
عبدالله بيدار شده بود. مي خواست چيزي بگويد اما از او خواهش آردم سكوت آند. او ابتدا متوجه نمي شد ولــي 
بتدريج صداي مورس را آه با ته قاشق روي ديوار يا آف زمين زده مي شد تشخيص داد. گرچه نمي توانست آن 
را بخواند. در واقع قواعد مورس ما با مورسي آه زندانيان زمان شاه داشــتند آمـي فـرق مي آـرد. قواعـد آن را 

فقط تعدادي از بچه هاي قديمي بلد بودند. "من درآوردي بود." 
با محمود و بهروز چندين ساعت با همين طريق صحبت مي آردم و اطال عات رد و بدل مي آرديم. وضع بچه ها 
و اطال عات لو رفته مهم ترين مسائل ما بود. چند روز بعد صداي بلند و آشنائي به گوشم رسيد. صداي نصيري، 
بازپرس دادگاه انقال ب بود. معلوم نبود اينجا چه آار مي آند. حتما آمده بود تا با شكنجه آردن منافقــان و آـافران 
ــي تربيـت و اوباشـي بـود. هميشـه عـادت داشـت  جاي بهتري در بهشت براي خود دست و پا آند. آدم وحشي، ب
ــق خـودش بـود. خيلـي دلـم مي خواسـت مي توانسـتم بـا  زندانيان را مسخره آند و فحش هاي رآيكي مي داد آه ال ي
مشت دهانش را له آنم. او جزء باندي بود آه دادستانش آخوند ميرعماد و حاآم شرعش رمضاني بود. آن ها در 
شهرهاي بندرعباس، آباده و بوشهر زندانيـان را قتل عـام آـرده بودنـد و از مدتـي پيـش در شـيراز مسـتقر شـده 

بودند.  
نصيري با بعضي از زندانيان در انفرادي  صحبت مي آرد. آمده بود به وضع بازداشتگاه سرآشي آند. به سـلول 
بغلي آه محمود زارع در آن بود رفت. محمود در مورد وضع بد بازداشتگاه و انفرادي ها حــرف زد و مي گفـت 
هواخوري هفته اي يك بار آم است و پانسمان زخم ها ديــر ديـر انجـام مي شـود و بـاقي چيزهـا. در بيـن صحبتـش 
ــان فلسـطيني بهـتر از مـا رفتـار مي شـود. نصـيري از شـنيدن ايـن  اشاره آرد آه در زندانهاي اسرائيل با زنداني
حرف عصباني شد و شروع به  فحش هاي رآيك آرد. صداي رد و بدل شدن مشت و لگـد بـه خوبـي بـه گـوش 
مي رسيد و نشان مي داد آه محمود با نصيري درگير شده است. ظاهرا بهروز سعي مي آرد آنــان را از هـم جـدا 
آند ولي محمود، نصيري را حسابي زير مشت گرفتــه بـود. ناگهـان صـداي شـليك آلـت آمـري آمـد و همـه جـا 
ــا و جـان دادن محمـود را شـنيديم و صـداي گريـه بهـروز وصـداي  ساآت شد. بعد صداي آخرين ناله ها، فرياده
دويدن بازجوها و زندانبان ها را. نصيري گلوله اي در ســر محمـود شـليك آـرده بـود و حـاال  عربـده مي آشـيد و 
فحش مي داد و حريف مي طلبيد. دقايقي بعد صداي گريه بهروز و بغض هاي  فرو خورده ما، همــراه بـا صـداي 

شست و شوي زميني آه خون محمود بر آن ريخته بود، در نوحه آهنگران گم شد.   




