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زندانبان به آرامي در سلول را باز آرد و سرش را تو آورد و گفت:" مي خواهم يك زنداني جديد به سلول شما بياورم. " 
برخورد نگهبان تا حدودي غيرمتعارف بود و سئوال برانگيز. با لبخندي شيطنت آميز در سلول را بســت. دقـايقي بعـد در 
سلول باز شد و زنداني جديد وارد شد. بعد از ورود به سلول، يك قدم برداشت و ايســتاد. زندانبـان برابـر در مـا را تماشـا 
مي آرد. از زندانبان پرسيديم چرا ايساده و ما را تماشا مي آند و خواستيم در را ببندد و برود. وقتي در سـلول بسـته شـد 
ــازه وارد رفتـم. او را در آغـوش گرفتـم، امـا سـردي و بـي تفـاوتي اش مـرا بـه حـيرت  از جا برخاستم و بسوي زنداني ت
ــه  انداخت. فكر آردم شايد مرا بجا نمي آورد. به آرامي گفتم:"اسكندر مرا نمي شناسي"؟ سرش را تكان داد و با صدايي آ

آنگار از ته چاه مي آمد گفت چرا مي شناسم. ال غري بيش از اندازه اش قد بلند و آشيده اش را بلندتر جلوه مي داد. 
ــازي  اسكندر را از دوران دبيرستان مي شناسم، در يك مدرسه درس خوانده بوديم و تابستان ٥٨-٥٩ گاهي با هم واليبال ب
مي آرديم و اگر فرصتي مي شد حرفي مي زديم. او گرايش مذهبي داشت و دآتر شريعتي مرادش بود. دبير رياضي بود 
ــرده بـود و در آنـار  و به لحاظ شخصيتي و اخال قي جزء جوانان خوب منطقه بحساب مي آمد. آتابفروشي آوچكي داير آ
آتابهاي مذهبي، آتابها و آثار صمد بهرنگي زينت بخش آتابفروشي او بود. انچه من از او مي دانستم هميـن بـود. هرگـز 
فكر نمي آردم سر از زندان در بياورد. براي نخســتين بـار او را در اواسـط مهرمـاه ٦١ از پنچـره سـلول در هواخـوري 
ــش در زنـدان چـالوس بـه معنـاي  زندان چالوس ديدم. برجايم ميخكوب شدم. دستگير شدنش برايم قابل تصور نبود و بودن
تحت فشار و شكنجه بودن او بود. از آن ببعد هيچ خبري از او نداشتم و حاال  پس از گذشت ٩ ماه او را در آنار خود مــي 
ــد بـا  ديدم. با چهره نحيف و درهم رفته. آشنائي من با او باعث آرامش دو همسلولي ديگر من گرديد آه هر دو مجاهد بودن
حكم هاي ده سال و پنچ سال و مدت يكسالي بود آه با هم در سلول ٨ بسر مي برديم.پس از معارفه در همــان سـاعت اول 
ــان آـرد آـه "آمـده ام بـا  اسكندر مواضع سياسي خود را برايمان باز گفت. او ضمن دفاع از جمهوري اسال مي، آشكارا بي
ــي اسـتراحت آـن، بـه انـداز آـافي  شما بحث آنم و شما را به راه راست هدايت آنم." به شوخي گفتم بسيار خوب فعال  آم
وقت براي بحث و صحبت آردن داريم. نگران مواضع اسكندر و بحث آردن با او نبوديــم، چـرا آـه از مواضـع سياسـي 
خود آشكارا دفاع مي آرديم.  بخاطر همين امر تعدادي از ما از باقي زندانيان جدا نگه داشته مــي شـديم تـا "طـاعون" بـه 

زندانيان ديگر سرايت نكند. سلول ما هم يكي از همين سلولهاي "طاعوتي" بود.  
ــه هـائي  بـه در سـلول زد.بـا نواختـه شـدن اوليـن  چند ساعت بعد اسكندر براي رفتن به دستشوئي جلوي در رفت و ضرب
ضربه ها، من و دو همسلولي ديگرم بي اختيار همديگر را نگاه آرديم. نحوه ضربه زدن به در براي هر سه ما آشنا بود. 
ــان بيـانگر  از يكماه قبل در نزديكي سلول ما، زنداني ي بسر مي برد آه مجموع رفتارها و آنش هاي او نسبت به زندانبان
روان پريشي و عدم تعادل روحي او بود. ما در اين مدت نتوانسـته بوديـم او را شناسـائي آنيـم امـا مشـخصه هـائي از او 
ــود ذهـن هـر سـه مـا را بسـوي  داشتيم. از جمله نحوه نواختن ضرب به در سلول. از اولين ضربه هاي نواخته شد آافي ب
زنداني مورد نظر  بكشاند. اما براي قضاوت هنوز زود بود و بايد منتظر مي مانديم تا مولفه هاي ديگري را هــم مشـاهده 
آنيم. ساعت يازده شب با خاموش شدن برق سلولها، سكوت و خاموشــي اعـال م گرديـد. لحظـاتي بعـد اسـكندر شـروع بـه 
خواندن آرد:"پيراهن تن پاره من...".اين مطلع تصنيفي بود آه هر شب، پس از خاموشــي، مـا صدايـش را از سـلولي در 
ــكندر شـروع بـه خوانـد  نزديكي سلول مان مي شنيديم. با صداي نه چندان دلچسب. اما شعرش به دل مي نشست. وقتي اس
آرد، ديگر هيچ ترديدي برايمان باقي نماند آه اسكندر همان زنداني روان پريش سلول مجاور ماست آه ما او را در ايـن 
يكماه، تنها بواسطه رفتارها و آنش هايش در وقت دستشوئي، آه روبروي سلول ما بود، مــي شـناختيم و بـا ايـن تصنيـف 
زيباي شبانه. با ورود او به سلول آم آم، تنش  جاي آرامش را گرفت و فضاي سلول در برخي مواقع آامال  بحرانــي مـي 
شد. او در تمامي زمينه هاي زندگي ما در سلول دخالت مي آرد و عمال  تاثير منفي و مخربي بر اعصاب ما مي گذاشت. 
من به لحاظ عاطفي و باورهاي سياسي و انساني وظيفه خود مي دانستم آه او را نه تنهــا تحمـل آنـم، بلكـه بتوانـم شـرايط 
ــا هـم احسـاس  بهتري برايش فراهم نمايم. البته اين بدان معنا نبود آه دوهمسلولي ديگر من چنين درآي نداشتند. طبيعتا آنه
مسئوليت مي آردند اما آنچه باعث برخورد متفاوت آنها مي شد اين بود آه روان پريشي و عدم تعادل روحي  اسكندر را 
باور نداشتند و معتقد بودند آه او دارد نقش بازي مي آند. طبيعي بود آه با چنين درك و باوري نمي توانسـتند رفتارهـاي 
غير متعارف اسكندر را تحمل آنند و به رفتارهاي متقابل با او آشيده نشوند. گاه با عتاب و برخورد از بــاال ، ارادگرايانـه 
مي آوشيدند او را مانند بچه اي ادب آنندو  سرجايش بنشانند، در حــالي آـه مـن بـه روان پريـش بـودن او بـاور داشـتم و 
عال وه بر اين يك حس دوستي و عاطفي برجاي مانده از گذشته نسبت به او در خود احســاس مـي آـردم و هميـن احسـاس 
مرا به او نزديك مي آرد و تحمل او را برايم آسانتر مي نمود. بعال وه، بعضــي رفتارهـاي اسـكندر تنهـا از زاويـه مذهبـي 
ناهنجار بنظر مي آمد و طبيعتا براي دو زنداني ديگر مشكل آفرين مي شد نه براي من. وقتي دو زنداني مجاهد همســلولي 
ــا نمـاز را  من شروع به خواندن نماز بصورت "جماعت" دو نفره مي آردند، اسكندر پشت سر آنها به نماز مي ايستاد. ام
نيمه آاره رها مي آرد و دوباره شروع مي آرد. قطع نماز از جانب او، طبق باورهاي مذهبي دو همسلولي ديگــر بـاعث 
باطل شدن نماز آنها مي شد و اين يكي از معضال ت داخل سلول بود. اسكندر بجز جيره مختصر غــذاي زنـدان هيـچ چـيز 
ــي رسـيده بـود و فكـر مـي آـرد چـون بخشـي از مـردم از  ديگري را مصرف نمي آرد. به درآي صوفيانه از مردم گرائ
خوردن ميوه، خيار و...محرومند، او مجاز به مصرف اين مواد خوراآي نيست. وقتي نگهبان هنگام توزيع غذا مي آمــد، 
ــاد اسـت.  مـا در  او مقداري از همان جيره مختصر نان را به نگهبان عودت مي داد و مي گفت اين مقدار نان براي ما زي
هر وعده غذا مجبور بوديم با تنش جيره نان مان را بگيريم. در مواقعي آــه بـراي گـرم آـردن غـذاي سـرد شـده از شـمع 



استفاده مي آرديم، او يك شمع را خاموش مي آرد تا از اسراف جلوگـيري آنـد. پـس از چنـد درگـيري بـر سـر خـاموش 
آردن شمع توانستيم او را متقاعد آنيم وقتي فقط يك شمع روشن باشد زمان گرم شدن غذا چندين برابر خواهد شد و عمــال  
شمع بيشري مصرف مي شود.. روح اسكندر همواره بخاطر دانش آموزانش در تال طم بود و بخاطر آنان ساعت ها اشــك 
ــت و  مي ريخت، عكسهاي دانش آموزان بسيجي را  آه در حال رفتن به جبهه هاي جنگ بودند نگاه مي آرد و مي گريس
مي گفت:" آنها در جنگ آشته مي شوند در حالي آه من اينجا نشسته ام" هر از گاهي دچار بحران روحي مـي شـد و از 
نگهبانان مي خواست او را به جبهه بفرستند. شكنجه، اذيت و آزار زندانبانان نسبت به خود را يك جور تعليم بــراي رشـد 
و تعالي خود مي ديد. در باور او فشارهاي زندان همه نعماتي بودند آه از طرف "پدر" يا "برادر" بر او وارد مي شـدند 
تا او هدايت شود و رشد آند. بحراني ترين لحظات او هميشه بعد از خاموشي شروع مي شد.  از تاريكي وحشــت داشـت. 
يك شب، پس از خاموشي، بعد از خواندن تصنيف هميشگي اش در حالي آه بغض گلويش را گرفته بود ناآهـان چـاقوئي 

را آه براي خيار و گوجه در سلول جاسازي آرده بوديم برداشت و شــروع بـه بريـدن رگهـاي گردنـش آـرد. علـي رغـم  
فضاي نيمه تاريك سلول به سرعت متوجه شديم و توانستيم چاقو را به زور از دستش بگيريم.   

اسكندر در ابتدا در يك بند عمومي آه در آن زندانيان تواب و منفعل را جــاي داده بودنـد بسـر بـرده بـود. آنهـا اسـكندر را 
وسيله تفريح و سرگرمي خود قرار داده بودند. به هر سلولي آه مي رفت تنها چند هفته اي تحملش مي آردند. پس مداوما 
ــا حـدودي نتيجـه مطلـوب  سلولش را عوض مي آردند. آمدن او به سلول ما علي رغم همه مشكال ت و مسائلي آه داشت ت
داشت.  او بسمت بهبودي و آرامش  حرآت مي آرد، به خصوص اينكه، ده روز پس از ورودش به سلول ما، يكي از دو 
ــاي حـال  همسلولي مجاهدمان هنگام مراجعه به دآتر، با روان پزشكي آه مدتي با ما د زندان بود روبرو شده بود. او جوي
ــن روان پزشـك مثـل پتكـي بـر بـاور همسـلولي مـا آـه روان  اسكندر شده و از وخامت وضع او گفته بود. صحبت هاي اي
پريشي اسكندر را باور نداشت، فرود آمده بود. از آن پس برخورد همسلولي ها با او تغيير آرد.  از برخوردهاي واآنشي 
ــي توانسـت برايـم پيـش بيـايد، بـه زندانبـان  آاسته شد و فضاي سلول بهتر شد. من علي رغم همه مسائل و مشكال تي آه م
اعال م آردم براي بهتر شدن حال اسكندر و جلوگيري از فشار به ديگر زندانيان حاضرم با او تنها در يك سلول باشم و از 
زندانبان خواستم در اين مورد با رئيس زندان صحبت آند. اما متاسفانه دو عامل باعث عدم تحقق اين امر شــد. اول اينكـه 
خود اسكندر ديگر تمايل به ماندن در سلول ما را نداشت و مرتب از نگهبانان درخواست تعويض سلول خود را مي آرد. 
ديگر آنكه غفلت و بي توجهي يكي از دو همسلولي مجاهد، زندانبان را متوجه دوستي و رفاقت پيشين من با اسكندر آرده 
بود و اين موضوع مي توانست باعث شود آه رئيس زندان در عوض آردن سلول او شتاب آند. اسكندر، براي رفتــن از 
سلول شروع به فشار آوردن به نگهبانان آرد. تا  آنجا آه يك روز ظهر، آنــار دستشـوئي نشسـت و حـاضر بـه آمـدن بـه 
سلول نشد. نگهبان از من خواست او را متقاعد آنم به سلول بيايد، نيم ساعت تال ش من بي نتيجـه مـاند، سـرانجام مـن بـه 
ــان  سلول برگشتم و نگهبانان ضرب و شتم او را شروع آردند. او را آشان آشان از دستشوئي بردند تا بتوانند باقي زنداني
را به دستشوئي بياورند. ما در سلول خود شاهد توهين، اهانت و ضرب و شـتم او بوديـم. يـك سـاعت بعـد، د رحـالي آـه 
ــه زيـر شـكنجه و فشـار از  خون از مچ دستش جاري بود، به سلول بازگشت. اسكندر يكي از صدها زنداني ديگري بود آ
پاي در آمدند و تعادل روحي خود را از دست دادند. اما همچنان در حــال روان پريشـي در زنـدان بـاقي مـاندند. چـرا آـه 
جمهوري اسال مي نمي خواست سند زنده جناياتش در بيرون از زندان در مقابل چشــمان مـردم باشـد. در ميـان ده زندانـي 
روان پريشي آه من در طول ساليان زندان از نزديك با آنشها و واآنشهاي هنجار و ناهنجار آنها آشنا بودم، اســكندر تنهـا 
ــم را بـه درد مـي آورد. اسـكندر بـا  آسي بود آه با او پيشينه دوستي و رفاقت در بيرون از زندان داشتم و همين، بيشتر دل
تواب شدن يكي از اعضاي آرمان مستضعفين،  به زندان آشيده شده بود و در زير شكنجه و تحت فشار بـازجوئي تعـادل 

خود را از دست داده بود. او با همان وضعيت روان پريشي، سه سال در زندان ماند.  
ــاره او موفـق  در تابستان ٧١ ، چند ماه پس از آزادي ام و ٩ سال پس از آخرين مال قات با اسكندر در سلول، به ديدار دوب
شدم. در خيابان راه مي رفتم و اسكندر را ديـدم آـه از روبـرو مـي آمـد. ژوليدگـي و پريشـاني سـراپاي وجـود ايـن دبـير 
رياضي سابق را فرا گرفته بود.. همچنان نحيف و پژمرده بود و حالش بدتر از آن سالها بنظر مي آمــد.  تنهـاي تنهـا، بـي 
آنكه با آسي حرف بزند مسيري را پيش مي گرفت. راه مي رفت و باز مي گشت و همان مســير را پيـش مـي گرفـت. بـا 
ديدن من، با چشمان بي فروغ، مسيرش را عوض آرد. به دنبال او رفتم. در آغوشش گرفتم و پرسيدم: مرا مي شناســي؟. 
با حرآت سر پاسخ مثبت داد. چند دقيقه اي آه آنارش بودم فقط با نگاه و حرآت سر به پرســش هـايم جـواب داد. آال مـي 
از او نشيندم. به جز آن تبسمي آه از همان لحظه اول بر لبانش نقش بست، باقي چهـره بـي فروغـش سراسـر درد بـود و 

حسرت بود. شكست و حرمان بود 




