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دو سه ماه بيشتر نيست آه از زندان اوين به بند هشت قزل حصار منتقل شده ام و آم آم علت رعشه اي را آـه نـام حـاج 
داوود رحماني(رئيس زندان قزل حصار) بر جان زندانيان مي اندازد مي فهمم. در اين جا حـاج داوود حكومـت مطلقـه اي 
براي خود ايجاد آرده و هم چون رعيتي بر رعاياي خود با اقتدار حكومت مي آند. مجاهدين را بچــه مسـلمان مي خوانـد و 
ــت ال زم دارنـد. بـه هميـن دليـل آنهـا حـق  به نظرش هرچه باشد بچه هاي خودي هستند آه فريب خورده اند و تنبيه و تربي
ــي  ارتباط گيري با بچه هاي چپ را ندارند. مجاهدين در بند عمومي آه درب سلولهاي آن باز است زندگي مي آنند. در يك
ــه  از دو اتاق جلوي بند آه  از باقي سلول ها جدا هستند، سلطنت طلب ها و مجرمين اقتصادي هستند و در اتاق ديگري آ
با سه تخت سه نفره، ظرفيت جان دادن ٩ نفر را دارد، ٢٢ نفر از بچه هاي چپ. در روز سه بار در اتاق براي غذا و... 
ــود و در آن  باز مي شود. جلوي در اصلي بند يك پرده آويخته اند. حاج داود هر وقت اراده آند با گفتن يك يالله وارد مي ش

لحظه همه زندانيان بايد محجب(با چادر) باشند و گرنه خود دانند. 
ــه زندانـي تحميـل نمي آنـد. چنـد روز پيـش از  حاج داود خود را خيلي دمكرات مي دانست و ادعا داشت آه هيچ چيز را ب
انتخابات رياست جمهوري ، به گمانم در زمان رجائي، وارد بند شد و اعال م آرد آـه هـر آسـي مـايل اسـت، بـراي دادن 
ــان آمـاده مـي شـوند آـه برونـد. در  راي آماده شود و اضافه آرد آه هيچ اجباري در آار نيست. با تعجب ديدم همه زنداني
اتاق ماندم آه ببينم چه مي شود. هم بندي ها گفتند تو هنوز اين آدم را نمي شناسي و معني حرفهاي او را نمي دانـي. بهـتر 
ــانم. وقتـي بـه بنـد برگشـتيم ديديـم حـاجي  است با ما بيائي. خال صه با هزار و يك دليل و برهان راضي ام آردند در بند نم
آقا!! عصباني است و تخت "تعزير" در وسط بند آماده است. متصدي "تعزير" آه بعدها رئيس زندان شــد عاشـق شـنيدن 
صداي برخورد تازيانه با بدن زنداني بود. اگر آسي آه شال ق  مي خورد لباس گلفت بــر تـن داشـت، بـا لحـن خـاصي بـه 
حاجي مي گفت: نه! حال نمي ده!. زنداني را مجبور مي آردند با لباس نــازك و چـادري  پوشـيده بـر آن، تـن بـه تازيانـه 
ــتقر  بسپارد. در آن روز هيچكس خبر نداشت آه چه پيش خواهد آمد و سكوت مرگ بر بند حكم مي راند. وقتي در بند مس
ــام خواندنـد و ٦٠ ضربـه ، از همان هـا آـه بـه متصـدي تعزيـر حـال  شديم، يكي از زنداني ها را براي شال ق خوردن به ن
ــال ق مي خـورد. آسـي جـرات حـرف زدن  مي داد، جلوي چشم همه به او زدند. هنوز آسي نمي دانست او به چه جرمي ش
نداشت. حاجي با اولين ضربه تازيانه گفــت: ايـن برايـت درسـي باشـد آـه ديگـر تـك روي نكنـي و جـدا از جمـع حرآـت 
نكني(اين اصطال ح را از  زنداي ها ياد گرفته بود). معلوم شد او به جرم اينكه در زمان انتخابات از فرصت بــازبودن در 
استفاده آرده و به دستشوئي رفته ، شال ق مي خورد. حاجي دمكرات بعد از خارج آردن بچه ها ار بند، همه جا، از جمله 
زير تخت ها و داخل حمام و دستشوئي را بازرسي آــرده بـود و امـروز شـاهد چشـمه ديگـري از شـيرين آـاري هـاي او 

بوديم. 
براي حاجي پيدا آردن بهانه براي نشان دادن قدرت اش، آار آساني بود. يك روز، زماني آه پرده جلو بنـد بـه آنـار مـي 
رود و ظزف غذا را به داخل بند مي آورند، آسي آه مسئول گرفتن غذا بود، چادر به سـر نداشـه. بعـد از خـوردن شـام، 
حاجي با گفتن ياالله وارد بند شد و پرسيد آه امروز غذا را چه آسي تحويل گرفتـه اسـت. هيچكـس حـرف نـزد. گفـت يـا 
خودش بيايد جلو بگويد و يا همه تان تنبيه مي شويد. بازهم هيچكس لب باز نكرد. هر ٢٢ نفرمان را از سلول خارج آرد. 
ما ديگر به تنبيه هائي مثل ساعت هاي طوال ني آال غ پر در حياط بند همراه با ضربه هاي شــال ق عـادت آـرده بوديـم. امـا 
اين بار ما را از بند بيرون نبرد. در انتهاي بند آوچكترين سلول آه تنها يك تخت در آن جا مي گرفت، قــرار داشـت. بچـه 
هاي مجاهد را وادار آرد از آن سلول خارج شوند و هر ٢٢ نفر ما را به ضرب تازيانه وارد آن سلول آرد. در سلول را 
قفل آرد و گفت هر وقت مقصر را معرفي آرديد مي آيم و در سلول را باز مي آنم. همه روي سر و آول هم بوديم. ســعي 
مي آرديم سبك ترها در باال  قرار بگيرند. نفس آشيدن برايمان دشوار بود و  آم آم دچار حالت خفگي شــديم. هـر از چنـد 
گاهي يكي از بچه بي حال مي شد و حاجي مــي آمـد و او را از سـلول خـارج مـي آـرد و همانجـا روي زميـن بـر سـر و 
صورتش آب مي زدند. فكر آرديم شايد به اين ترتيب همه را به بيرون انتقال دهد. اما به نفر سوم آه رســيد حـاجي گفـت 
ديگر مرا صدا نكنيد، مگر اينكه بخواهيد مقصر را معرفي آنيد، در غير اينصورت آنقدر اينجا بمانيد تا به پوسيد. نا گفته 
ــرد اينهـا  نماند آه حاجي از دخترهائي آه عينك مي زدند، چشم هاي آبي و قد بلند داشتند خيلي بدش مي آمد. او فكر مي آ
زناني هستند آه مي توانند برتري خود را به مردها اعمال آنند.  اگر آسي جرمي داشت و داراي اين مشــخصات هـم بـود 
روزگارش را سياه مي آرد. خودش قد بلند و قوي هيكل بود و آدم را ياد اوران اوتان مي انداخت. سرانجام و از بخت بد 
فردي با همين مشخصات خود را به حاجي معرفي آرد و گفت آه غـذا را او تحويـل گرفتـه اسـت. بقيـه هنـوز در همـان 
ــق شـده مقصـر را  سلول روي سر و آول هم قرار داشتيم و سعي مي آرديم آمتر به هم فشار بياوريم. حاجي از اينكه موف
بيابد خوشحال بود. او را وادار آرد بگويد: گه خوردم، ديگر اين آار را نمي آنــم. حـاجي خـود را بـه نشـيندن زد و او را 
ــا لبخنـدي سرشـار از پـيروزي  آنـار او ايسـتاده بـود و هيكـل  مجبور آرد دوباره با صداي بلند اين جمله را تكرار آند. ب
تنومند و بيقواره اش را به رخ مي آشيد. در آخر لحني پدرانه بخود گرفت و گفت: شما مثل خانواده مـن هسـتيد و غـيرت 
من اجازه نمي دهد نامحرم شما را ببيند. اين دفعه را گذشت مي آنم اما اگر اين آــار تكـرار شـود بـه سـختي مجـازات مـي 
ــه وارد اتـاق شـديم. در  شويد. در سلول را باز آرد و اجازه داد به اتاق مان برويم. نزديك صبح بود. همه با بدن هاي آوفت
را پشت سرمان قفل آردند. زندانيان سلول روبرو جرات آردند به ميله هاي سلول ما نزديك شوند. شربت آب قند درست 

آرده اند ولي آسي حال ندارد از جايش بلند شود و آن را بگيرد. 


