
بهارانه  
الف- پويان  

ــزاري مراسـم عيـد آمـاده مـي  بهار در راه بود. شور و نشاط سراسر بند را فرا گرفته بود. بند يكپارچه خود را براي برگ
آرد. سالها بود قادر به برگزاري مراسم عيد نبوديم. ســال گذشـته روز عيـد و لحظـه تحويـل سـال نـو را بـا پخـش هشـت 
ساعت برنامه ويدئويي به روز عذاب و شكنجه ما تبديل آرده بودند. از هشت صبــح تـا پنـچ بعـد از ظهـر مصاحبـه حـاج 
داود با زندانيان آه ماه ها و برخي سال ها در انفرادي هاي گوهردشت بسر برده بودند پخش شد. اين زنداني ها  به مــرز 
ــاي مـيز مصاحبـه آشـانده بـود.  جنون و ديوانگي رسيده بودند و حاج داود براي ارضاء تمايال ت حيواني خود آنها را به پ
وادارشان مي آرد تا به شيوهاي هيستريك از هر آنچه آه زنداني را به ادامه زندگي بر مي انگيخت ابــراز انزجـار آننـد. 
پس از هشت ساعت گوش سپردن به ضجه هاي زندانيان درهم شكســته و از پـا درآمـده "دانشـگاه جمهـوري اسـال مي" و 
ــه جهنـم  "دانشكده هاي" آن يعني انفراديهاي گوهردشت، قيامت، تابوت، جعبه، دستگاه و قرنطينه(١)، روز عيد پارسال ب
تبديل شده بود. حتي حرآت لبهايمان براي تبريك گفتن تنبيه در زير هشت را بدنبال داشت. روبوسي و در آغوش گرفتـن 
ضرب و شتم تحمل ناپذبري بدنبال داشت. هشت ساعت زير نگاه هاي گرگي نگهبانان در اتــاق هايمـان نشسـتيم بـي آنكـه 
قادر به بيان آال مي و يا انجام حرآتي باشيم، بلندگوي بند با صداي گوش خراش، نامه ها ، دردها و اشــكهاي زندانيـان را 

تحت عنوان مصاحبه بخش مي آرد. 
اما عيد سال ٦٤ ، هنگام عيد، بند فضاي ديگري داشت. در اتاقها باز بود  و رفت و آمد در بند آزاد. تـال ش مـان بـر ايـن 
بود تا بتوانيم هرچه باشكوهتر به استقبال عيد برويم. براي نخستين بار توانستيم براي خانواده هامان آارت تبريك بفرستيم 
و يا از آنها دريافت آنيم. آارتهاي بسياري وارد بند شد. خانواده هــا بـه فراخـور خـاطره هـا و دلبسـتگي هـاي زندانيـان، 
آارت بستال هاي خاص فرستاده بودند. بعضي ها خودشان از عكســهايي آـه گرفتـه بودنـد و يـادآوري خـاطره اي بـراي 
عزيرشان بود، آارت بستال تهيه آرده بودند و به زندان فرستاده بودند. خواهــر منوچهـر(پـيرمرد)عكسـي از چنـد شـاخه 
گال يل بصورت آارت بستال برايش فرستاده بود. با ديدن عكس گال يل ها اشك در چشـمهاي منوچهـر حلقـه زد. همسـر او  
ــه  عال قه زيادي به گال يل داشت. او در هنگام زايمان جانش را از دست داده بود و حاال  در روزهاي مال قات، "مازيار" س
ساله، تنها يادگار عشق و زندگي منوچهر به مال قات او مي آمد. خواهر منوچهر با انتخاب عكسي از گال يل، همزمان يـاد 

همسر منوچهر و بهاران را گرامي داشته بود. 
براي همايون آزادي(٢) عكسي از قله دماوند فرستاده بودند و براستي دماوند زيبنده همايون بود. چــرا آـه خـود صال بـت 
البرز را داشت و سترگي دماوند را. وجودش هميشه و در همه حال پر از شور، نشاط، شادآامي ، مقـاومت و ايسـتادگي 
بود. من هم نامه اي همراه با آارت بستال دريافت آردم. در ميان جمــال ت نامـه، بنـدي از سـرودهاي نـوار آفتـاب آـاران 
ــود هميـن چنـد  نوشته شده بود؛ نيست ترديد زمستان گذرد، و ز پيش پيك بهار، با هزاران گل سرخ، بي گمان مي آيد. وج
جمله آه امروز ساده و ابتدائي بنظر مي آيد، آن روز باعث شد  نامه در بند دست بدست بگردد. در ســالهاي سـياه گذشـته 
هميشه عيد را برايمان جهنم آرده بودند و حال آه رفت و آمــد در بنـد آزاد شـده بـود، بـا شـادي بـه اسـتقبال شـكوفه هـاي 
بهاري مي رفتيم. زندانيان هر اتاق مي آوشيدند تدارآات و تزئينات اتــاق خـود را بهـتر و برتـر از ديگـر اتـاق هـا انجـام 
دهند. با ذوق و سليقه خاصي به آذين بندي اتاق ها مشغول بودند. مــا هـم در اتـاق ١٨ بـي وقفـه در تـال ش بوديـم. جـدا از 
تزئينات اتاق ها تهيه آيك  و شيريني بخشي از وظايف هر اتاق بود. يك روز مانده بــه عيـد، مـن بهمـراه رفيـق ديگـري، 
درست آردن آيك را شروع آرديم. مقدمات آار از پيش فراهم شده بود. آرد را با آوبيدن نان سوخاري و نـان هـايي آـه 
طي هفته ها به دنبال هر وعده غدا جمع آوري و خشك آرده بوديـم، تهيـه آرديـم. آرد را در ديـك بزرگـي ريختيـم و سـه 
شيشه عسل و آب و پنچ قوطي آمپوت را به آن اضافه آرديم. آستين ها را باال  زديم و نفس زنان مشــغول چنـگ زدن بـه 
خيمر و شكل دادن به آن بوديم آه در بند باز شد و يك گروه پاسدار براي تفتيش بند وارد شـدند. اتـاق هـا را يكـي بعـد از 
ديگري براي يافتن آيك و شيريني آغاز آردند. به اتاق ١٨ رسيدند. من و رفيقم روي تخت رديف سوم چسبيده بــه ديـوار 
سمت راهرو نشستيم.  ديگ را به ديوار چسبانديم و خودمان مشــغول پهـن آـردن لبـاس هـا بـر روي طنـاب بـاال ي تخـت 
ــه زندانيـان اتـاق مشـغول انجـام  شديم. پاسداران بدون آنكه وارد شوند نگاهي به داخل انداختند و چيز مشكوآي نديدند. هم
آارهاي شخصي خود بودند. بعد از آنكه پاسداران از اتاق ما فاصله گرفتند، يك تواب نگهبان داخـل اتـاق شـد و توانسـت 
ــر هشـت و  در زاويه آنج باال ي طبقه سوم تخت ديگ را ببيند. با اشاره او، پاسداران برگشتند. ديگ پر از خمير را به زي
از آنجا به بيرون بردند.  اتاق ٢٢ آه بعد از اتاق ما بود، مثل ما در حال آماده آردن آيك بودند.. وقتي خبر مصادره آيك 
اتاق ما را شنيدند، بي درنگ خمير آماده را ميان خود تقسيم آردنــد و همـه را خوردنـد. وقتـي آـه پاسـدارها بـه اتـاق ٢٢ 
رسيدند، زنداني ها در حال فرو دادن و بلعيدن آخرين تكه هاي خمير بودند. پاسداران با ديدن ديگ خالي و دهان هاي پــر 
زندانيان، خشمگين از اينكه نتوانسته بودند آيك را ضبط آنند، بعد از تفتيش، بند را ترك آردند. آخرين روز اسفند ماه را 
پشت سر گذاشتيم. بهار رسيده بود و ارغوان ها شكوفه داده بودند. وقت تحويل ســال، حوالـي سـاعت هفـت بعـد از ظهـر 
ــط مـي تواننـد در اتـاق هايشـان مراسـم عيـد برگـزار  بود. مسئول بند، عزيز رامش، از بلندگو اعال م آرد آه زنداني ها فق

آنند، يعني هر اتاق جدا از اتاق  ديگر و بي آنكه بتوانيم به اتاق هاي يكديگر رفت و آمد آنيم. 
اتاق ها آذين بندي شده بود و ميوه و شيريني را در وسط اتاق روي سكوهائي آه درســت آـرده بوديـم چيـده بوديـم. عكـس 
هاي فرزندان رفقاي زنداني با چهره هاي آودآانه، خندان و دوست داشتني آه زندگــي و نشـاط را نويـد مـي دادنـد، آذيـن 



ــه برخاسـتيم  بخش اتاق ها بود. ما در اتاق، همه دور تا دور اتاق نشسته و منتظر تحويل سال بوديم. با اعال م سال نو،  هم
ــبريك گفتيـم. تـا  و با حرآتي منظم و دايره وار  به سوي هم رفتيم، يكديگر را در آغوش آشيديم و آغاز سال نو را به هم ت
هنگامي آه بوسيدن ها و تبريك گفتن ها به پايان رسيد، دايره انساني زنداني ها همچنان به چرخش خود ادامه داد. در اين 
هنگام از بلند گوي بند سخنراني خميني را پخش آردند. ناگهان همه ما زندانيان بند، بدون توجه به ممنوعيت بيرون آمدن 
از اتاق ها، وارد راهرو  بند شديم. راهرو بند آه شاهد تبريك گفتن ها و در آغوش آشيدن هاي زنداني ها بود، ، شــور و 
نشاط نخستين روز آزادي رفت و آمد در بند را باز يافته بــود. نگهبانهـا هجـوم آوردنـد تـا زندانيـان را بـه داخـل اتـاق هـا 
ــه هشـدار نگهبانـان  بفزستند، اما مگر مي شد زندانيان را از هم جدا آرد و شور و شادماني را از آن ها گرفت. هيچكس ب
توجهي نكرد. پس از روبوسي به اتاق هاي خود رفتيم و به جشن و شادماني پرداختيم. آواز خوانــدن ممنـوع بـود. بعـد از 
ــم آواز بخوانيـم. منصـور نجفـي(٣)  هماهنگي با زندانيهاي اتاق روبرو،  رفت و آمد نگهبانها را زير نظر گرفتيم تا بتواني
ــم،  خواندن تصنيفي شاد را آغاز آرد و بقيه ما مصرعي از آن را با او خوانديم. او مي خواند و ما تكرار مي آرديم. "ال تي
ــا سـاعت يـازده شـب آـه خاموشـي اعـال م شـد،  اهل خراباتيم". بعد هر يك از ما آوازي خواند و من هم تصنيفي خواندم. ت
خوانديم و شادي آرديم. در اتاق هاي ديگر هم زندانيها آواز مــي خواندنـد و شـادي مـي آردنـد. بعـد از خاموشـي، بيسـت 
زنداني را از اتاق ها بيرون آشيدند، براي تنبيه به زير هشت واحد(٤) بردند و تـا صبـح روز بعـد مـورد ضـرب و شـتم 
قرار دادند. آن ها صبح با وضعيتي دلخراش به بند بازگردانده شدند. اينگونه اولين عيد و بهار را بعد از باز شدن اتاق ها 

و آزادي رفت و آمد در بند جشن گرفتيم.    
  -----------------------------

١- حاج داود، رئيس زندان قزلحصار، در سالهاي ٦٢ و ٦٣  جعبه هايي از تخته و چوب به شكل تابوت بدون در ساخته 
ــي آـه  بود و زنداني ها را ماه ها در آن ها نگه مي داشت. زنداني ها را پيش از انتقال به اين تابوت ها، در محوطه بزرگ
ــي را از قرنطينـه بـيرون مـي آشـيدند و آنقـدر او را مـي  قرنطينه نام نهاده بودند نگه داري مي آردند. هر روز يك زندان
ردند تا ديگر فريادي از او شنيده نشــود. سـپس او را  در تـابوت مـي نشـاندند. زندانـي را مجبـور مـي آردنـد بـدون هيـچ 

حرآتي از ساعت ٦ صبح تا ٩ شب در اين تابوت ها بنشيند و از ٩ شب تا ٦ صبح در آن دراز بكشد.  
ــر آن  حاج داود اين دستگاه شكنجه را قيامت نام گذاشته بود. زنداني ها به آن  قيامت، تابوت و جعبه مي گفتند. محلي آه ب

نام قرنطينه گذاشته بودند، در زمان شاه به گاوداني معروف بود.  
٢- همايون آزادي، هوادار سازمان چريكهاي فدائي خلق ايـران(اقليـت) بـود و در جريـان قتـل عـام زندانيـان سياسـي در 

تابستان ٦٧ در زندان گوهردشت به دار آويخته شد.. 
٣- منصور نجفي هوادار سازمان وحدت آمونيستي بود و در جريان قتل عام زندانيان سياســي در تابسـتان ٦٧ در زنـدان 

گوهردشت به دار آويخت شد. 




