
دو ماه با  نوزادم در زندان 
 ثريا 

اولين روز بعد از دستگيري ام بود. علي رغم شرايطي آه در آن بسر مي بردم وقتي ســر و ريختـم را در ذهـن 
مجسم مي آردم نمي توانستم از خنده خودداري آنم. نگهبان آه براي بردن من به بازجوئي آمده بود گفت: بدون 

حجاب آه نمي شه بازجوي رفت. صبر آن!. 
رفت و در را بست. 

ناگفته نماند آه من مانتوي اسال مي به تن داشتم و روسري به سر. امــا اينهمـه گويـا آـافي نبـود. چنـد دقيقـه بعـد 
ــرم نگـه  نگهبان با چادري در دست برگشت. به او گفتم: چادر سر آردن بلد نيستم، نمي تونم هم چادر رو رو س

دارم و هم با بچه در بغل راه بروم. 
گفت: من برات درستش مي آنم.  

ــه مـي  چادر را به سرم انداخت و چشم بندي به چشمم زد آه در عين جلوگيري از ديدن، چادر را روي سرم نگ
داشت. آفش هام را گرفت و يك جفت دمپائي پال ستيكي مردانه بزرگ به من داد. بند دمپائي سمت انگشت شست 
ــتن اش پـام را آـامال  جمـع  پاي راست پاره شده بود. وقتي پا بر مي داشتم دمپائي از پام مي افتاد. براي نگه داش
ــي آـردم بـه يـاد فيلـم  مي آردم و پنچه را آمي باال تر از پاشنه نگه مي داشتم. وقتي سرو وضع خود را مجسم م
هاي لورل و هاردي مي افتادم. تصوير مجموعه اي از چيزي هاي دست و پا گير بودم. چادري ضخيم و سرمه 
اي رنگ، سنگين و آنقدر بلند آه بر زمين آشيده مي شد، چشم بند و يك جفت دمپائي بزرگ و پاره با چشم هاي 
بسته و بچه اي پنچاه و سه روزه در بغل به سوي محل بازجوئي مي رفتم. به طرف سرنوشتي نامعلوم. از همـه 
سخت تر باال  و پائين رفتن از پله ها بود. بيش از يك و دو پله جلوي خود را نمي ديدم. امـا مـي بايسـت دمپـائي 

پاره را بكشم و مواظب باشم آه چادر زير پايم گير نكند و بچه را در بغلم حفظ آنم.  
ــه بـه عنـوان پوشـك  نگهداري بچه در زندان خود ماجرائي بود. طي دو ماه جز لباس هاي او و يك تكه پارچه آ
استفاده مي آردم هيچ امكاني نداشتم. روسري ام آه پيش از زنداني شــدن وظيفـه سـنگين پوشـاندن موهـاي مـن 
براي نجات اسال م را بر عهده داشت اينك وظايفي ديگر هم پيدا آرده بود. شبها مال فه پسرم مي شــد و صبـح هـا 
از آن به عنوان آهنه اضافي استفاده مي آردم تا آهنه آثيف را بشويم و خشك آنم. آهنه را در دستشوئي آوچك 
سلول مي شستم و تا آنجا آه نيرو داشتم مي چال ندم و آبش را مي گرفتم. بعد آنقدر با دست آن را باد مي زدم تــا 
ــده عـوض مـي آـردم و مـي شسـتم تـا نيمـه  خشك و يا نيمه خشك مي شد. پس از آن روسري را با آهنه تميز ش
ــا داشـتن بچـه  خشك شود و براي بازجوئي آن را بسر آنم. به سر آردن آن براي بازجوئي الزامي بود چرا آه ب
ــود و اسـال م را بـه خطـر  در بغل جلو چادرم باز مي ماند و اگر روسري به سر نداشتم گوشه اي از گردنم پيدا ب

مي انداخت.  
مراسم آهنه شوئي و آماده آردن روسرئي را بال فاصله بعد از بيدار شدن بچه شروع مي آردم. به سرعت آــار 
ــتهام تـاول  مي آردم تا براي بازجوئي آماده شوم. گاه به دليل تنگي وقت آهنه را آنچنان محكم مي چال ندم آه دس
مي زد. باري ديگر پيش از آنكه  فرصت شستن روسري  را داشته  باشم  براي بازجوئي صدايــم زدنـد. ناچـار 

روسري را با لكه بزرگ در وسط به سر آردم و به بازجوئي رفتم. 
آودآم دو ماهه شد بود و بايد واآسن هايش را مي زدم. بارها و بارها اين موضـوع را بـه نگهبـان گفتـم تـا يـك 
روز مرا براي تزريق واآسن ها نزد پزشك برد. به دآتر گفتم مي دانم بچه تب خواهد آرد ولي نمــي دانـم بـا او 
چه آنم. در پاسخ گفت داروهائي مي دهد آه در حال تب به بچه بخورانم. حــدود سـاعت يـازده صبـح بـه سـلول 
برگشتم. يك ساعت و نيم پس از آن پسرم شروع به نق زدن آرد و بدنش گرم و گرم مي شد. در زدم. نگهبان با 
فحش و بدو بيرا در را باز آرد. داروهاي بچه را از او خواستم. گفت هنوز به دستش نرسيده و هر وقــت رسـيد 
برايم مي آورد. اضافه آرد آه ديگر در نزنم. در را بست و رفت. تن بچه داغ تر شده بــود و مرتـب گريـه مـي 
آرد. بازهم در زدم و نگهبان همان حرف ها را تكرار آرد. پسرم تا غروب در تب مي سوخت. بي تاب بـود و 
گريه مي آرد. بارها در زدم و باز فحش و بدو بيرا شنيدم. هر بار بدتر از بار قبل. هنگام غــروب ديگـر از در 
زدن نا اميد شدم. لباس هاي بچه را در آوردم. روي زمين نشستم و او را روي زانوهايم نشاندم و در حــالي آـه 
هر دو گريه مي آرديم با درماندگي به او نگاه مي آردم. يكباره نيمي از صورتــش حـال تشـنج پيـدا آـرد و بعـد 
تمام صورتش متشنج شد و پس از آن همه بدنش را تشــنج فـرا گرفـت. او را روي زميـن خوابـاندم و برخاسـتم. 
هيچ وسيله اي در سلول نداشتم. دست هايم را از آب پر مي آردم و روي او مي ريختم. به شدت بي تاب بــود و 
جيغ مي زد و من همچنان آب سرد رويش مي ريختم. نمي دانم چه مدت اين آار را ادامه دادم. عاقبت وقتــي بـه 
بدنش دست زدم يخ آرده بود. او را در آغوش گرفتم و در حالي آه به خود مي فشردمش شروع آردم با لگد به 

در زدن. هر دو ديوانه وار گريه مي آرديم.  
نگهبان در را باز آرد. اين بار فحش نداد. تنها با لحني طلبكارانه پرسيد: چه خبره؟. گفتم: داروي بچه ام! گفت: 
اال ن مي آورم. رفت و پس از مدتي با يك نصفه قرص آسپرين برگشت. اما همين دارو را هم نتوانسـتم بـه بچـه 

بدهم. آب جوش براي حل آردنش نداشتم. 


