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ــراي  صبح زود اسامي مان را از بلندگو اعال م مي آنند و از ما مي خواهند هر چه سريعتر به زير هشت برويم. خود را ب
تنبيه آماده مي آنيم. زير هشت خبري از تنبيه نيست. حكمي به مدت ده ماه بدستم مي دهند. به اين ترتيب دو ماه بيشتر از 
ــال هيـچ مال قـاتي نداشـته ام و خـانواده ام از مـن بـي خـبرند. رئيـس  حكمي آه صادر شده در زندان بوده ام. در اين يك س
زندان مي گويد براي آزادي به اوين منتقل مان مي آنند. در دلم شوق آزادي نيست. انگــار ندائـي درونـي خدعـه و فريـب 
رژيم را فرياد مي زند. در اتوبوسي آه هيچ روزنه اي به بـيرون نـدارد مسـير قـزل حصـار تـا اويـن را طـي مـي آنيـم. 
ماموران مسلح در داخل اتوبوس مانع صحبت آردن زندانيان با يكديگرند. بعد از ظهر به اوين مي رسيم. بال فاصله ما را 
براي بازجوئي مي برند. با ديدن دوباره اتاق هاي شكنجه حال تهوع و احساس گنگي به من دســت مـي زنـد. انگـار دل و 
روده ام مي خواهد بيرون بيايد. از راديو صداي خميني را مي شنوم. سعي مي آنــم بـه آن گـوش آنـم... منـافقين بدتـر از 
ــم. صدائـي  آفارند... آنها آه از زندان آزاد مي شوند به آشتارشان ادامه مي دهند...موفق نمي شنوم حرفهايش را دنبال آن
ــم دارم. يـك  خشن نام مرا با جاشني چند فحش مي خواند. تسبيحي را آه بدست دارد به صدا در مي آورد. چشم بند به چش
ــن آمـيزي مـي گويـد چشـم بنـدم را آمـي بـاال   سر تسبيح را بدست من مي دهد و مرا به دنبال خود مي آشاند. با لحن توهي
ــد: " فكـر  بزنم. بله... اتاق بازحوئي است و همان توپ و تشرها و سئوال و جواب ها. يكي با لحن تمسخر آميزي مي گوي
مي آني آزادت مي آنيم؟" "به همين راحتي، آور خوندي" با فحش و ناســزا مـرا بـه شـكنجه گـاه مـي آشـاند. دو نفـري، 
طوري آه من بشنوم صحبت مي آنند. يكي چماق و ديگري شيريني در دست دارد و سرانجام بر سر چماق به تفاهم مـي 
رسند. زير شكنجه بيهوش مي شوم. بنظر من بهترين لحظه هاي زير شكنجه همان زمان بيهوشي است آه بدن نســبت بـه 
ــه آنگـار تـو بـر هـر  شكنجه عكس العمل نشان نمي دهد و گوئي آه صداها از جهاني ديگر به گوش مي رسد. در آن لحظ
چيز مشرفي و مسخرگي و پوچي آن دنيا را مي شناسي و به آن پوزخند مي زني. بعد از دومين  بار به هوش آمــدن، بـاز 

هم سئوال و جواب هاي تكراري و صحبت هاي دونفره: 
" - فكر مي آني قپان سرعقل بياردش؟  

- يا سرعقل ميآد يا جونشو از دست ميده، خودش تصميم مي گيره، 
- فكر مي آنم آه آنقدر بي عقل نباشه. تو بسپارش به من. به حرفش ميارم. قپان ال زم نيست."   

ــيرم آـه شـكنجه هـاي ديگـر را امتحـان نكننـد. در ايـن ميـان  رمق ندارم. فكر مي آنم چقدر خوب مي شود قبل از قپان بم
زنداني هاي ديگر را هم براي شكنجه مي آورند.برخي روشها بيشتر به قصد تضعيف روحيه بكــار گرفتـه مـي شـوند. از 
ــا آمـه." چنـد  يكي از زنداني ها مي خواهند همه چيز را بنويسد. وقتي نوشته اش تمام مي شود، به او مي گويند:"خوبه ام
تا آه بخوري بيشتر مي نويسي. او به التماس مي افتد" نه برادر، نزنيد، مي نويسم." "شـما بگوئيـد چـه مـي خواهيـد مـن 
ــال ق رهـايش مـي آننـد و مـي گوينـد:"  همان را مي نويسم." به التماسهاي اش توجه نمي آنند و بعد از ده بيست ضربه ش

حاال  خوب مي توني بنويسي. مثل بچه آدم بشين و هر چي آه ننوشتي بنويس. 
 در اين فاصله مرا قپان آرده اند. احساس مي آنم هر دو آتفم از جا آنده مي شوند. سعي مي آنم به آن فكــر نكنـم. پاهـايم 
آرخ شده و مثل عضو اضافي بر بدنم سنگيني مي آنند. هر دو پايم روي زمين است  اما آرخي آنها اجاز نمي دهد زمين 
را حس آنم.   بدترين قسمت اين شكنجه اين است آه هرآسي چشمش به تو مي افتد مي خواهد ضربـه اي بـر بـدن لهيـده 
ات وارد آند، از سربازي آه آار پيك را انجام مي دهد تا آسـي آـه خونهـاي ريختـه بـر روي تخـت شـكنجه و زميـن را 
نظافت مي آند و آســي آـه آـارش آوردن و بـردن زندانـي بـه بـازجوئي اسـت. اذيـت و آزار زندانـي در تمـامي مراحـل 
بازجوئي ادامه دارد.  او در اتاق شكنجه از دست هيچكس در امان نيســت. هرآـه مـي رسـد بـه او ضربـه اي مـي زنـد و 
فحشي نثارش مي آند. نمي دانم آي مرا از قپان باز آرده اند. وقتي به هوش مي آيم آه روي تخت افتاده ام. اعضاي بدنــم 
را يك بيك امتحان مي آنم. دردي جانگاه سراسر بدنم را گرفته است. هيچ يك از اعضاء بدنم قادر به حرآت نيستند. چشم 
بندم را باال  مي زنم. صدائي نمي آيد. چشم بند را آامال  باال  مي زنم و مي فهمم آه در اتاق آسي نيست. سعي مـي آنـم از 
تخت پائين بيام اما پاهايم را نمي توانم روي زمين بگذارم. از دست هـايم هـم نمـي توانـم آمـك بگـيرم. انگـار آتـف هـايم 
شكسته اند. مچ دست هايم قدرت حرآت ندارند و با آوچكترين تماس دستم با تخت نفســم بنـد ميـآيد. نگهبـان را صـدا مـي 
ــي آنـم و از او مـي خواهـم مـرا بـه  آنم. چرا نمي آيد؟. بهر جان آندني خود را  روي زمين مي آشانم. نگهبان را صدا م
دستشوئي ببرد. روي دو پا بلندم مي آند آه راه بروم. از شدت درد فرياد مي آشم و به زمين مي غلطــم. بعـد از هـر بـار 
شكنجه مجبورم مي آنند راه بروم آه بازهم بتوانند بزنند. هرچه سعي مي آنم نمي توانم راه بروم. جــوراب پال سـتيكي بـه 
پا دارم. از نگهبان مي خواهم آن را از پايم در آورد شايد بتوانم راه بروم. درآوردن آنها ممكــن نيسـت. مجبـور مـي شـود 
آنها را با قيچي پاره آند. بدون جوراب وضع بدتر مي شود. پاهايم بسرعت باد مي آنند و گوئي اين باد آردن تا ابد ادامــه 
خواهد داشت. بزرك ترين دمپائي زندان به پايم نمي رود.  تماس آن ها با پايم نفسم را بند ميآورد. روي زمين مي خــزم و 
خودم را به دستشوئي مي رسانم و به همان شكل هم بر مي گردم. مرا در گوشه اي از راهرو مي نشانند. ساعت دو نيمــه 
شب است. آسي را در نزديكي من شكنجه مي آنند. صداي ضربه ها و فرياد زنداني توانـم را مـي بـرد.بدتريـن شـكنجه، 
شاهد شكنجه شدن ديگران است. سعي مي آنم تعــداد ضربـه هـا را بشـمارم. تـا ٧٠٠ ضربـه مـي شـمارم امـا چنـد بـاري 
شمارش از دستم خارج مي شود.  به توان و مقاومت زنداني زير شكنجه فكر مي آنم و نيرو مي گيرم. زنداني ديگري را 
مي آورند تا با او روبرو آنند. به او مي گويد: حميد براي چي مقاومت مي آني؟...و...و...بريده اند. همــه چـيز لـو رفتـه، 



فكر جون خودت باش. هيچكس بفكر تو نيست. نفرت از ادا آننده اين حرف ها سراسر وجودم را پــر مـي آنـد. امـا حميـد 
گوئي تمام نيرويش را جمع مي آند و تفي صدادار به صورت او مي اندازد. بي اختيار لبخندي مي زنـم و اراده حميـد را 
مي ستايم. بعدها فهميدم آه او حميد نصيري(اقليتي) بــود آـه دو خواهـرش در زنـدان تـواب شـده بودنـد.  او در سـپيده دم 

همان شب تيرباران شد و آرزوي شنيدن  "آري" را بر دل شب پرستان گذاشت. 
 از صداي رفت و آمد متوجه مي شوم صبح شده است. همان صداي خشن ديشب با تمسـخره مـي گويـد: " تـو آـه هنـوز 
اينجائي. فكر آردم سقط شدي. نگهبان را صدا مي آند: "چراي نبرديش بند. ديشب برگـه اش را نوشـته بـودم. نگهبـان:" 
نه، به من ندادي. متوجه مي شوم آه ديشب بايد مرا به بند مي بردند. نفس راحتي مي آشم. هنوز رويــاي بنـد تمـام نشـده، 
ــم بـراي  صدايم مي آند:"حاال  آه اينجائي، براي دست گرمي بد نيست. فكر نمي آردم زنده مانده باشي..." با خود مي گوي
ترساندن من اين حرف را مي زند. اما در نهايت ناباوري، با همان پاي مجروح بار ديگر مرا به تخت مي بندد. فكــر مـي 
آنم منظورشان از آزادي، خال صي از زندگي بوده و قرار است روي همين تخت بميرم. نمي توانم فكرم را جمع و جـور 
آنم. نمي دانم چقدر ديگر مي توانم دوام بياورم. از مقاومت بدنم تعجب مي آنم. ناگهان صداي همهمـه و شـادي و تـبريك 
ــار بـازجوئي بودنـد بـه بنـد  گفتن مي آيد. به سرعت مرا از تخت باز آرده و به بند مي فرستند. با آمك دو نفر آه در انتظ
ــته  مي روم. بعدها فهميدم آه در آن لحظه، آشف داروي ضد سيانور دآتر شيخ اال سال م زاده مزدور دو رژيم به ثمر نشس
ــد آـه چنيـن  بوده و بازجوها به همين خاطر دست از سر من برداشتند. در بند آساني آه مرا مي شناختند باورشان نمي ش
بي دليل لت و پارم آرده باشند و آساني آه مرا نمــي شـناختند فكـر مـي آردنـد آـه تـازه دسـتگير شـده ام. بعـد از دو مـاه 
توانستم با آمك بچه ها در راهرو بند راه بروم. نگهبانان آه از دور شــاهد وضعيـت پاهـايم بودنـد پيشـنهاد عمـل جراحـي 
آردند. اما هرگاه بعد از عمل جراحي جاي آن روي پا باقي مي ماند و سندي  مي شد بر جنايت رژيم، براي مخفي آردن 
ــا  آن، زنداني را اعدام مي آردند. يكي از هم بندي ها آه دآتر داروساز بود و رژيم بعدها او را وادار به خودآشي آرد، ب
تمام وجود از تحويل من به زندانبان براي جراحي جلوگيري آرد و با درگيري هاي مداوم با آنان توانست جان مرا نجات 
دهد. بعد از اتمام اين ماجرا موضوع آزادي مــن بـه فراموشـي سـپرده شـد. دو سـال در بندهـاي مختلـف اويـن، از سـلول 
انفرادي گرفته تا اتاق هاي دربسته و بندهاي پرجمعيت ماندم و تنها شرط آزادي ام مصاحبه بود. بعد از آن به گوهردشت 

منتقل شدم. هنگامي آه مرا به آنجا مي فرستادند گفتند: مي روي به گوهردشت تا عقلت به سرت برگردد.                 




