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 از عید یخاطره ا -6
 

 خاطراتیند. افتیده اشیدن در پشت میله های زندان یکه صرف بخاطر آزاد زیستن و آزاد اند یخاطره ای از زندان با جمعی دیگر
و نمی  م زنده می سازدرا در ذهن آنجا سایروز ها و شب های طاقت فر که

در همۀ سلول های  قتُپر مش وقایع توان آنرا از خود دور ساخت زیرا این
کاغذ به تحریر به روی  چنین خاطرات روزی است. اینکه بدنم نقش بسته

ی به شکل داستان از سینه ای به سینه ا ن کهید و یا خیر اما به یقیخواهدآم
 انتقال خواهد یافت.

در جشن هستی و حیات  است ، طبیعت هجری شمسی 1361آغاز سال 
ن تا کوهساران همه دوباره سرور و مستی براه انداخته اند و از دشت و دم

 در شکل گیری و تجلی حکمت خلقت شان اند .
ست؟ گوئی اصالً بهار نیآمده و یا وجود نداشته یچه خبر در زندان اما اینجا
 است. 
همه به ثمر  اینجا خود طبیعت خاص خویش را دارد؟ مگر ازاینجا مگر 
 ن است پسهای نیستند که در خور تجلی خلقت شان اند؟ اگر چنی رسیده

چرا بستن و کشتن چنین ساده شده  چرا اینها بسوی نیستی کشانیده میشوند؟
 دارند؟ یوش شده که اینها هم از خود خالقمآیا فرا است؟

ان معتقد نیاند. آن در حقیقت به چنین اصلی هدبلی! ضمن اینکه فراموش ش
بی شک که  ،در بین نباشد ند و ضابطۀه معتقد به خلقت خود به خودی باشک

 یند.ر صدد از بین بردن خلق خدا می برآهای باز د ستبا د
ترک را شکل و این گره ها آهسته آهسته پیوند های مش اند است که باهم گره خورده یم و رنجدرد و ال، ست اما آنچه اینجا هویدا

 . داده اند
 .بلی! پیوند مشترک

که آهسته آهسته جان یه زندگی کردن را میدهد. روحیۀ روحبه همگان  ، م و اراده همگان را بلند بردهاین وجه مشترک که عز
ث قرار دارد. و اما بهار با آن همه نامالیمات ادکه هر لحظه اش دستخوش نامالیمات حوو تمثیِل از بهار می نماید. بهاری میگیرد 

 .سر دهد یو زمزمه ها می خواهد خود را نمایان کند
 داریم. یبلی! ما هم از خود خالق

 می بینم ،زندان میباشم در بین قفس ام آالم درد ها و و شاهدام  را پشت سر گذشتانده  تازه دوره های زجر و شکنجه من که دیگر
 با هم گره میخورند و دوباره جان میگیرند. چگونه (ندبودمانده  آویزان شکسته و که از بند ها)که انگشتان شکسته ام 
در کنار یکی از دهلیز های شفاخانه بالک دوم پلچرخی افتیده و کسی  ش نبود وبی یکه جز الشۀدر حال م،وجود ضعیف و ناتوان

برایش نبود و درحالیکه سرطبیب زندان صدا سر میداد "ما تشنه خون اینها هستیم و اینها  ضر به دادن حتی یک تابلیت دوایحا
یش مرحم میرسد و دوباره یرد و بر زخم هاکه چطور آهسته آهسته دوباره جان میگ دارند" بخاطر می آوردهم  را توقع تداوی
 بد. حیات می یا

کوچک پشت میله  یبلکه این دنیا نه تنها بر زخم ها مرحم می گذارد که یدارد. خالق یهم از خود خالق وجود این ن کهیبه یقیبلی! 
مادی را به باد فراموشی  ذکه همه لذای یشناخت. می سازد "انسان زیستن"و  "انسان بودن"جهان بزرگ از شناخت  نیز ها را
کوچک  یدر وجودم جان میگیرد که گویا من زاده این دنیا احساسِ  د.ارد هناآشنا جلو ته و اصالً جهان ماحول دیگر برای اشگذاش

یک اطاق سرد  نمسپارم. دنیای  باد فراموشی می آنچه را از بیرون با خود داشتم بهام و در اینجا آهسته آهسته بزرگ میشوم و 
 وشک نازک کم عرض که گاهی هم نمی شد که با پشت برآن خوابید.منتی و منزل ام یک دس

 . کم کم آسمان بی ستون در حال فراموشی میرود
 !هرگز

 ،آنی البالتا شود آسمان را از  سازمر آنقدر خود را به آن نزدیک میکه ه یرای ستون های آهنین است. ستون هااما آسمان من دا
  ...یستون دیگر و دیگر امبازهم در چند متری  ببینم اماکه است  یآنچنان
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فس بهبود حاصل می نماید بیشتر متوجه دنیای کوچک ام می شوم. دنیای که بیش از یک ق یمهر آنقدر که زخم هابا گذشت زمان 
یای کوچک ام و از این دن به ذهن ام خطور می کند که من زادۀقفس خو میگیرم  و چنان تصور  کوچک نیست. رفته رفته درین

قفس بود و شاید هم حاال دارای دید بهتر و فهم بهتر از آنچه در بیرون زیرا یده و نمی فهمم. شاید چنین نباشد! ماحول چیزی را ند
 در خواب وخیال.

و سرحال  در حالیکه من شاد در کار باشد ناتوانی و پژمرده گی را زیرا هر خواب و خیال .نی نی! این نه خواب است ونه خیال
دم و لذت می بردم از آنچه خالق ام در اختیارم گذاشته یئاسرود م می سرمی  ام. دیروز اگر آزاد بودم می جستم، مستی می کردم ،

و در یک دنیای کوچک  رمرداب ،است در طبیعت را که سرود بسرایم و لذت از آنچه امروز نمی توانم بجستم، مستی کنم، ،بود
 م؟ شو یما چرا باز هم شادم ودلگیر نقفس گیر مانده ام. ام

 از خاطرمبه یکباره گی بود از دنیای آزاد  آیا هر آنچه؟ یستچرا این دل کوچک که دنیای بزرگ اش از او گرفته شده تنگ ن
 ؟زیبائی ها را دید دوباره آیا دیگر نمی توان ؟ه استسترخت ب
. اگر دنیز نگنج مدر ذهن و حتی شداببه دور  نیز  متصور از شاید که مدید بهتر از آنچه که می من همه را می بینم. که نیبه یقی

وخیلی تنگ  تنگ  شک که قفس ام  دونب روانم شاد وآرام است. ،  گیر افتاده استکوچک  قفس  ینم در دنیااجسم زخمی و ناتو
ایم دوباره استوارتر و قلب که بود. پاه تر از آنچه شده اما دیدم فراخ ، ده استانی تعیین شمعیار های انس است که در تر از آنچه

م به مکه چشو هر لحظه  ازخود دور احساس نمی کنم. دنیایم دیگر کوچک نیستنیز را  ام . من حتی فامیلدئن تر می گردام مطم
م ز پیاو ا بردهلذت  هایش از زیبایی ایم.نماحساس می  می شناختم که یبزرگتر از طبیعتبزرگ ودر طبیعت  خواب میرود خود را

یکند وروان ام را مداوا مرا م زیبای های طبیعت جسم !یک رویا و تخیل نبود م. این دیگر برایمفترمی گرا  ش آماده گی قبلی های
 که آفرینده عشق و محبت بود و آهسته آهسته عزم و اعتقاد ام را راسخ تر و قویتر می ساخت. یشاد. چنان شادی

حسادت دشمن  ، حتی م. آرامش روحی، لذت از زندگی و عشق به عقیدهساس اش را می کردتنها اح که من این دیگر چیزی نبود
با عیش  ی شانهاروز و  هاو شب بودند آنها در حالیکه از همه آزادی های مادی برخوردارد. نیز روزبه روز باال می بررا 

و این احساس زمانی به بغض  نمودند میتنگ وتنگ تر احساس را  ی شد اما باز هم جهان خودسپری م وعشرت و پایکوبی
د دشمن که تاب دیدن شکیبائی چنند. یافت میه را در کنج قفس شاد و آرام که چند زندانی دست وپا بست گشتوغضب تبدیل می

 این درست .بود ها کمین بهانه جویی همیشه در و دآممی  بر دیگر ناجوانمردانه در صدد توطئه های مظلوم دربند را نیز نداشت ،
 ی ازور دیگرای خود بهانه یی قرار داده و د  دشمن آن را بر رخ میدهد. در سوم جوزاواقعه یی  در زندان پلچرخیزمانیست که 

د. این دوره زیر از آن شرم می دارند دوباره حاکم می سازکه حتی حیوانات درنده  ترین نوع آن شکنجه و اذیت را با وحشی
  زیر تحریر خواهد آمد. به یاری ایزد متعال در بحث جداگانه "قیام پشت میله"عنوان 

ه من که ب گشت. ای حتی حیوانی عاید حال مابعدی شکنجه ها به نوع خیلی خشن و خارج از مرز ه و اما بعد از این قیام دورۀ
ه ماحول ام را ه آهسته و بطور معجزه آسا دوبارتابت میله های آهنین بر سرم تمام حواس وفکرم را از دست داده بودم آهساثر اص
برایم معلوم نبود بود اینکه چه مدت درین وضع سپری شده   برایم قابل تشخیص میشد. اطاقی هایم مهایی کرده و چهره های شناس

و اصالً چیزی برای  قابل احساس بود که در  آنجا هر لحظه آن، ماه ی  مضان استما حال صحبت از رسیدن ماه مبارک را
  .دمی شن پیدا  خوردن

هائیکه در جهت دروازه عمومی قرار داشت  در منزل پایانی  )شاخه( ن در این زمان در بالک سوم پلچرخی در یکی از وینگم
 بودم.  انتقال یافته با سیصد و پنجاه زندانی دیگر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محل حادثه
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که در  ندی عمومی و یا قفسچه یاد میشدبنام اطاق ها ندی بودکه وصل کننده وینگ های عمود ضلع های حلقه بیرونی  بالک سوم
هر زندانی ه بود و دارای چهار تشناب بود. اما حاال سیصدوپنجاه نفر  با دو تشناب. یعنی و پنج نفر طراحی یافت اصل برای بیست

 . چهار دقیقه وقت داشت تا از تشناب استفاده کند در بیست وچهار ساعت فقط
ن زندانیان بیشتر ساخته و با برنامه ریزی های دقیق و مإثر وضع را تا ایی را در مروحیه وحدت در بین زندان فضای همکار

که با توفیق و مدد الهی و حاکمیت بر نفس زمینه های آن مهیا گشته بود.  ی نبودد. اما در عمل کاری ساده انحدی عادی جلوه میدا
جنجالی برپا میشد که تؤثیرات روحی آن زیانبار تر از فشار  ـ باید آنقدر غذا و آب گرفته میشد تا وجود آنرا جذب میکرد در غیر

و  بردهکمتر استفاده  خود را سازگار سازند و از غذاهای تهیه شدهیک تعدادی توانسته بودند با شرایط های جسمی آن می بود. 
هفته ها وماه ها با تن ُپر از زخم و با آن  اما ،ساده جلوه کند خیلی ند. شاید در گفتارمیکردرا تنها با نان وچای اکتفا  زیادتر اوقات

در یک  ی کثیرین هم در هوای آلوده از تجمع عده او آ غذای محدود محال بود که وضع جسمی را درسطح صحی آن حفظ کرد
اگر  ن کهی. به یقیبود ه برای صحت یک زنده جانواقعاً که آلوده گی هوای اطاق در درازمدت خود زهر کشند محدوده کوچک.

پژمرده واز بین میرفت. این یک واقعیت عینی آن محل بود اما از  ، کمی فرصت درآن فضا گذاشته میشد شاید در گلدان گلی
 اینکه با ما چه میگذشت خارج از تصور عقلی بود.

فیست نقطه عط ،دپرستاری میکر از زخم ها  ی،اینکه چه نیروی شاهد بهبود وضع صحی خود نیز بودیم ،ما ضمن آرامش روحی
را در پشت میله دراز سالیان مرمی از . در طبابت شاید تصور اش هم ناپیدا باشد که شخصی باتن ُپر ها اندر زندگی معنوی انس

 د. ها سپری کن
، شدن آن زیرا افشؤ .شتدادر پای اش  را مرمی سه سال، تا آن زمان بود که  گان والیت کندهاره وی عبدالمنان از باشند !بلی
تانت سپری کردن را با م هاو روز هاشب ،ها آن مرمی با ...سه سال و شاید سال های بعدی نیز. اش عدامابرای  بود یمجوز خود

 گنجد.بکار نیست که در عقل 
ن تا شود که نتیجه برنامه های شا میزدند دور ها از شورای انقالبی به اطراف قفسچه یتو یا با هیؤ ن گاه گاهی خودشاننازندانبا

 را ببینند.
د زندانیان را از ند تا اگر بتواندندست به توطئه های میز ،بود در نهایت خیلی بزدل هم و ی القلب و بی رحمدشمن با آنکه قس

 که بودند کسانی انهخوشبخت د امادنی شان میگردیها د. عموماً زندانیان تازه وارد دستخوش این توطئهماینن طریق غذا نیز شکنجه
در حالیکه خوردن  به همین دلیل قروانه در بین زندانیان یک واژه مثبت نبود د.گشتن می خورداررب زندانیان باسابقهایح از نصقبالً 

تند و یخبود که غذای ده زندانی را در آن میر یک سطل مسی عبارت از باشد. قروانه و خوابیدن یگانه مصروفیت زندانیان می
داشتند  را در روز نان سیلو بار قروانه و یک قرصداشتند. زندانیان دوغذا خوردن  حقمسی  ریک بشقاب چق در هر دو زندانی

یکی از برنامه های اصلی خاد و حویلی محبس به اطاق انتقال میدادند. ی از زندانیان آنرا از صحن تن که باشی اطاق با چند
. اما تعدادی با ه بودگشتمإثر تمام تعداد نیز روحیه یک  تضعیفدر  که بودهای سیستماتیک و یا دوامدار شکنجه خادیست ها 

برایشان پیداکنند. اما حاال که  و آبرومند راه حل مناسب جیره بندی نان خشک و چای در وقفه های مختلف توانسته بودند تا یک
لخراش هم حادثات د یصرف کرد و از طرف نمی شود در وقفه های کوتاه غذا را، ماه مبارک رمضان در شرف رسیدن است 

 .زندانیان از بین برده بود به کلی دربینرا عالقه مندی به قروانه اعتماد و حس  (محدود بودن تشناب)
 چطور؟ پس باید که به نان و چای قناعت کرد. حال که رمضان رسیده است

در روز های عادی  که هر چند ،شدخواهد  انیاندامنگیر زندچای هم  رمضان قلت ماه که درتصور در ذهن خطور نمی کرد این
. هر اطاق از خود چایدار باشی داشت که از طرف آماده سازندچای ر طول روز برایشان د بتوانند زندانیان ن نبود تانیز چنا

ند که دوب و بدون پایواز میکشور عموماً از والیات دور دست  ،وی که خود نیز از جمله زندانیان میبود زندانیان انتخاب میشد.
و آن هم  کمک میشدند. هر ده نفر در بیست وچهار ساعت دوبار یک آفتابه آب جوش استحقاق داشتنددیگران ز طرف هفته وار ا
رمضان است و همه میخواهند پیش از افطار و سحر آبجوش داشته باشند مشکلی  ، ماهکه برق میبود. اما حاال که یدر روز ها

 زد؟ عی چه باید حدسدر چنین وض بود که قبالً فکراش را  کسی نمی کرد.
 هاشب از کمی غذا اینکه د و یابی خدایان پائین خواهند آور خواسته های سر تسلیم به یا اینکه و دخواهند افتیبه جان هم  آیا زندانیان

 رد؟ندکهخوا عصاب خرابی سپریاودر تشنج  ها را و روز
چنان  اما آنچه که اراده الهی رفته باشد ،دند پرورانی میی را بسر ن آرزوداشتند چنیدقت زیر نظر ه زندانبانان که وضع را ب

ارچه گی، حس وحدت و یکپ ، داشترا اش تصور  . برعکس آنچه دشمنآن نخواهد بود گیریجلو ی را مجال بهکس خواهد شد و
.  میگرفتتر و صبر و استقامت شان باالروحیه ایمانداران قوی  .دیرسماه مبارک به اوج خود  برادری و محبت در روز اول

با آن جان تازه می حالِت پدیدار گشت که هر لحظه  نیز مرا .بود رو دیوار زندان را فراگرفتهد   فضای ُپر از محبت و یکپارچگی،
 خوشبختی های جهان را در آن چهاردیواری کوچک احساس میکردم. گرفتم و همۀ

ند. از تنی از محافظین اش داخل قفسچه ما شد وم با چندکه ناگهان قوماندان بالک سبود هنوز سه شبی از ماه مبارک نگذشته 
به  را توجه همه اش گی محافظیند. به رسم همیشکراعتنای ن هابه آن د اما کسینوضعیت چنان پیدا بود که دارای کدام پیامی باش

شما که  سخنرانی کرد. "  شروع به (خارج از رسم آنجا)ن آرام همچو اسالف اش با لحقوماندان نیمه باسواد  و جلب کردهآن سو 
احترام به  رده به آن زیادتر احترام داریم. دولت به خاطردر حالیکه ما از شما ک بی تهمت می کنین که ضد اسالم اسبه دولت انقال

 باز قروانه بریتان بیاریم یا در سحری اهیدمی خو انتخاب به دست شماست که حالی .هرغذای تان تغییر بیا در دهان می خوارمض
 بجایش یک توته روت سیلو؟" 

 زندانیان بدون وقفه و همه با یک صدا فریاد سر دادند که: روت سیلو!
 آری  روت سیلو!

 شبها پی هم میگذشت و خبری از روت سیلو نبود. 
 شاید که فراموش شان شده باشد؟

 داشت چطور؟اش که با وی حضور  ویکندک محافظپس  فراموش اش شده باشد قوماندان اگر !هرگز نی نی
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 چرا می پرسیدند. خوب اگر واقعاً همه به یکباره گی فراموش کار شده اند پس ت بود که زندانیان از یک دیگرشاناین سواال
می  وضع قروانه چنان بد شده از یک سو خبری از روت سیلو نیست و از جانب دیگر قروانه حالت اش بدتر از گذشته شده است؟

 ند.آن نبودبه گرفتن   حاضر از آن استفاده می کردند دیگر قبالً   د یکهعده محدو همان که حتیرفت 
بخاطر دارم و نمی از آن کمتر در زندگی  که یامشگرفته بود. چنان آر فراجود ام را ی واحساس عجیبی همه ی ر چنین وضع ،د

 خواهد بجا یخاطرات از خود خیر عمر برایما دقایق تا که اما آنچه را ، رآوردکاغذ د ن ساده گی به روی صفحاتا به چنیآنر توان
بود که با چنین حالت در حیات  دهاش رسیبه اوج   عبادت و کیفیت لذت لحظات یکه، .بود راوتشادی وطُپر از لحظات ،گذاشت

 آرزوی دوباره زندانی شدن را به سر می حالت، آندر بدل بدست آوردن  گاه گاهی در زمان حال و حتی ام کمتر آشنا بودم
اما دربدل بدست آوردن عشق معبود و  ونیستها.کم در زندان و آن هم گنجدبدر فکر آرزوی  چنین را یکسشاید کمتر  پروراند که

پیوند ها را باهم سخت  ، ضوابط در چنین ایام که ست خارج از محدوده های مادی!چیزیاحساس وی در زمان حضور در نمازها 
از  ام پیدا می کرد. پسدوباره التی م و زخم هایمفترآهسته آهسته دوباره جان می گ یافتهریشه  وجود اعماقمعنی درگره زده و 

. خود را دربین داشتم تا از طریق ترجمه به مفاهیم آن عمیق تر گردممی و سعی برآن  را نموده عموماً تالوت قرآن پاک ،سحر
. موی های بدن ام می قرار دارم مخاطب کالم پروردگارمدست میداد که گوئی  برایم آن مفاهیم احساس می کردم و چنان حالتی

 ه و تعداد رکعتلکه گاه گاهی سلس نان پیوندی با معبود برقرار می گشتدر نماز ها چ ت،شگو از چشمانم اشک جاری می  ندایست
 .برد می مرا نیز از یاد ها

و با  میگرفتشکل تازه یی را به خود  بنا یافته بود وری و عقلدر دوران مبارزه صرف بر مبنای تئ آهسته آهسته اندیشه هایم که
به قلت آن مواجه بودم و حتی بجاست که  ها . بلی! چیزیکه در گذشتهآراسته می گشت نی بودآنچه خارج از محدوده های عقال

از محبت آغاز و به عشق پیوند خورد در محدوده های بدون شک هر آنچه که  عاجز مانده بودم. آن اعتراف نمایم که در شناخت
برای فردی  رده باشد ،عمق باور های معنوی جوش خودر  آنچه را کهآوردن به روی صفحه در آنرا ترسیم کرد. مادی نمی توان

یری کل گش ین عشق است که باعثبازهم هم. مگر خواهد بودکاری ساده ئی ن ادبی برخوردارباشد کمتر که از دانش همچو من
 د.جمالت بروی صفحات کاغذ می گرد

ان مرا با نمعانی  آن چبود می پرداختم. یافته هسرچشمکه از قرآن پاک  یح و ذکر معبود با کلماتیعموماً بعد از نماز صبح به تسب
فت نمی اینکه چقدر طول می کشید و چه مدت زمان را دربر می گر می کردم، خود مشغول می ساخت که ماحول ام را فراموش

گاه به جمع ودآح ناخیبلحظات پایانی تسو همه در خواب می بودند. من هم در م اما آنقدر بخاطر دارم که فضای اطاق ما آرام ستدان
که برایم غذایی بود که  د. رویا هائییرا از نیستی به هستی می کشانکه م ب عمیق و طوالنی با رویا هائیدیگران می پیوستم. خوا

و به دل تنگی هایم نشاط و صبر به ارمغان  گذاشتمیبه درد هایم مرحم  .می داشت سرحال نگه ود مصروف وبا خ روز ها مرا
 می آورد، عقیده ام را راسخ و گام هایم را استوارتر می گردانید. آنچه را از فضای آزاد از دست داده بودم به شکل نهایت عالی

 زیرا ،در آن غرق بوده باشم ها تتصور می کردم ساع که دم. رویا هائیبدست می آور (پیداست در طبیعت چهآنخارج از ) آن
 د اما...می بوبازگو کننده واقعات متعدد 

به  ؟دیگران هنوز هم در خواب هستندبا خود می گفتم م را سرد و ُپر از عرق می یافتم. زمانیکه از خواب بیدار می شدم وجود
 ، اشک جذبه خاص عشق فراوان و  یافتم که هنوز ربع از ساعت نگذشته است. باعجله به ساعت نگاه می انداختم با تعجب می 

 فرو می بردم. سر سجده به بارگاه ایزد مو به پاس شکرگذاری  از چشمان ام جاری می شد
 شه ئی از اطاق با خودشانرسید. زندانیان در هر گو شت تا آنکه شب عید فراگذ یبه همین منوال پی هم مروز ها و شبها 
اش از درون  های پاک گیرند. یکی درحال بیرون آوردن لباسکه آماده گی فردا را می  پیدابود ع چناناز وض د و مصروف بودن

 تا آنکه صبح دمید. ... و گرم از برای غسل یک آفتابه آب اش ، دیگری منتظر سر و صورتآرایش مصروف دیگری  بود، بکس
 ، دادای نماز عید نباش بر فیکل. از اینکه اسیران را تدندشان ش های پاک و یا نوبعد از نماز صبح همه مصروف پوشیدن رخت 

بود و همه او را قاضی بجای آن ختم قرآن پاک را نمایند. جوان رشید با قد بلند که محصل پوهنُحی شرعیات  تا برآن شدند همه
ت و تفسیر نمود و در پایان با چنان درد و سوزی را با جهر قرائ قرآن شریف ش سپاره آخربا آواز رسا ی صاحب خطاب می کرد

ار ، درد توهین و گذاشت. درد دوری فامیل، درد سلب آزادی، درد شکنجه و آزبدون اشک  را یه را خواند که کمتر فردیئدعا
همه یک دیگر  ... هسته ریختن اشک ها را تشکیل می داد. همه و همه دشنام ، درد اشغال وطن ، درد بی عدالتی ، درد دردها و

ریکی توأم با سرازیر شدن اشکها بود و از اینکه همه دارای یک این تب ند.و عید را تبریکی می گفت ندخود را به آغوش می کشید
 . ضرورت به پرسش نمی رفت درد مشترک بودند
 پنجره مادر بین حافظین اش قوماندان بالک سوم با جمع از مچهره اشکها سبک نشده بود که باز هم  سرازیر شدنهنوز بار غم با 

یشان نشستند. هادر جا  و به دور زده شان ، اشک ها را از چشمان شان و شهامت . زندانیان با حفظ وقار و حیثیتگشت نمایان
ته . من که تازه نفس در جان ام دمیده بود و آهسهددی رسیدن عید را تبریک تمام خواست تا برای زندانیان فراقوماندان با ُپر رویی 

 آهسته ماحول ام را شناسایی کرده می توانستم از جا برخواسته و گفتم: 
 قوماندان صاحب از شما سوال دارم !

 قوماندان گفت : بگو!
 ؟داردی عنچی م "می خواهم بدانم در زبان روسی "روت سیلو

 : منظور ات چیست؟کم حافظه به تعجب گفت قوماندان
داده بودید در زبان روسی  شادر آغاز ماه مبارک رمضان وعده ت سیلو" یکه شما منظورم این است که فکر می کنم آن "رو

 "قروانه" معنی می دهد؟
 خنده پی خنده تا آنکه صدای غرش خنده فضای زندان را طنین افگند و زندانیان بطور غیر ارادی جوش از خنده ها را سر دادند.

طرف ام  و غضب آلود و با نگاه های انتقام جویانه به شده تند با چهره سرخداش محافظین اش نیز تبسم بر لبقوماندان در حالیکه 
 .خیره شده و پنجره را ترک نمود

 .ساخت دور را و اندوه اماز غم  ینشاط و لبان با تبسم زندانیان در آغاز روز اول عید باردیدن چهره های ُپر از
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 گیری د. قرار معمول نوبت آفتابرون بیرون بهبتوانند  زندانیان د تاباز گردی پنچره ماهنوز چند ساعتی از صبح نگذشته بود که 
امروز شاید اما بندی شده بود  جدول به مدت یک ساعت ظهربعد از ما ره پنج ز نور آفتاب استفاده نمایند( )تا زندانیان بتوانند ا

و به  می گفتندیکی پی دیگری پنجره را ترک رت زندانیان در همین چُ  ؟دنباش کرده ر عید چند ساعت بیشتر برای ما سخاوتبخاط
. من هم از موقع استفاده کرده رویکش و حویلی مثلث مانند که توسط بالک های عمودی و افقی احاطه یافته بود می رفتند

فریاد  ده وته بودم که عسکر مإظف بسوی ام آمو پنجره را ترک گفتم. هنوز از دهلیز نگذشبا خود برداشته نیز رویجائی  ام را 
 .زد! چه بدست داری؟ گفتم روی جائی ها از برای آفتاب دادن

 عسکر گفت: اجازه نیست و دوباره آنرا پس ببر!
و من که دوباره می خواستم تا من روی جائی ها را دوباره به پنچره بردم. درین مدت همه ئی زندانیان پنجره را تخلیه کرده بودند 

حاال بیا که قوماندان صاحب ترا کار دارد. با  :. بمن گفتمابرم یافتبر در در دهلیز را کرعس آنحن حویلی برگردم دوباره در ص
خل اطاق استنطاق همان بود که مرا دا بلکه جای دیگری انتظارم را می کشد. یز فهمیدم که به سمت قوماندانی نی،طی چند دهل

ر را به عقب ام بست. لحظه ها به بسیار کندی می گذشت  دور دیگر در انتظار  بودو بدن ناتوانم که تازه جان یافته ساخته و د 
دستخوش ظلم و  دیگربار برایم به امانت گذاشته شده است اشکه از سوی خالق  یبلی! آن تن  دقیقه شماری می کرد. ،هاشکنجه 

رابر ظلم و شکنجه داشت و هیچگاهی در ب دربردر حالیکه روحیه قوی و سرشار از شهامت وجودم را  تخطی قرار می گیرد.
در گوشه ئی از اطاق لغزیده و آهسته آهسته  .اوج کندی آن سپری می گشتایشان سر تسلیم فرونگذاشته بودم اما زمان برایم به 

است با  ساعت ها گذشته من بی خبر از آنکهو دبه کندی سپری نمی گرد رابطه ام را با خالق ام برقرار ساختم. حاال زمان دیگر
ر باز شد و پنج تن داخل اطاق گشت احساس کردم چند نفری پا ها یدن صدایشن سر و  از و در حالیکه ندبه سوی اطاق می آیند. د 

  گفت: مرا مخاطب قرار داده و ملکی به تن داشتند بدون کدام مقدمه ئی کاال های شان نبود و همه خبریصورت قوماندان 
 محرک زندانیان خودت هستی؟ 

 سیدم که منظور تان چیست؟از جا برخواسته و پر
 داده است؟ را زدن پاجازه گخودت هنوز هم گپ می زنی! به تو کی دیگری در جواب ام گفت: 

ر را بستند و بدون  باالیم ریختند. در حالیکه مرا در وسط اطاق قرار داده بودند با مشت و لگد به یکدیگر  کدام وقفه، هر پنج شاند 
. کوشش می کردم تا مدشمی مال لگداز پنج جهت  اثر شدت ضربه ها به روی زمین می افتیدمشان پاس می دادند. زمانیکه در 

م جلوگیری شود اما آنها در حالت نورمال نبودند. یکی حرکات لگد بر سر ه بدارم تا از ضرباتنگخود را استوار و ایستاده 
. رنگین میشد. آهسته آهسته لباس های سفید عیدم هندی را شکل می داد می کرد و دیگری صحنه های فلم تمرین را کاراته اش

به در برابر همه م استوارتر می گشتم. پی هم فریاد می کشیدند که آماده توبر عزم ایم بی ایستم اما هادیگر توان آن نبود که بر پا
 و یا خیر؟ ئی زندانیان هستی

می آمد.   هللاۚام نام  در محوطه زبان و دهن شت تنهاوره های قبلی! در حالیکه لت و کوب ادامه داجواب ام معلوم بود همچو د
رابطه ام را با  وجودم توانمندی اش را ازدست می داد. آهسته آهسته و م سوزنک میزدمی کردم و در حالیکه رویاحساس سردی 

آرام آرام  ند.شان رسیده بوددر حالیکه آنها در اوج ضرب و شتم  درد از وجودم رخت بسته بود احساس ،آنها از دست می دادم
 .نور از چشمان ام رخت بست و نقش بر زمین شدم

 !!!بهتر می دانند گذشت ایشان چهبر من دیگر  اینکه
هوای بیرون که از بین پنجره کوچک اطاق نمایان بود،  گشت.چشمان ام دوباره باز ساعات به نهایت سرعت میگذشت تا آنکه 

 باشد اما حاال دیگر صبح نیست بلکه شام گشته را گرفتهروی آن  ئی ه شاید پرده. چشمان ام را مالیدم کتاریک به نظر می رسید
 . است

ساله این  24 پلچرخی برای فرزند در روی کفش سرد اطاق ،ته است یافنقش  رنگ خون یکه ازعید با لباس های گلدار بلی! شب
از برای اهانت به زبان  که ؟ تحفه ئیمغان داشتبه ار تحفه ئی ـ کرده است سپری تحصیلدر سرزمین که هفده سال عمر اش را 

بلی از سوی هموطن خودش از برای اهانت به زبان روسی! بلی از سوی  !برایش داده می شود شاهم وطن  یسواز روسی 
 ش!وطنهم

کی از آنها ند. یریختباالی سرم  باردیگر خبر داد. آنها دار آنها راپهره جاری نشده بود که  دوباره هنوز خون در رگ هایم
د. دوباره ادامه دهیان را تد کار میتوانی شما :گفتم آنرا خالصه ساخته و اما من برایش میخواست دیالوگ قبلی را دوباره آغاز کند

روی بطرف همکاران اش نموده و گفت: حاال کاری می کنیم که درد آن از درد ما  اشتدحضوردر جمع شان این بارقوماندان که 
 !کرده بیشتر باشد

از دست را  ام آنجا زندانی سازد. در حالیکه پاهایم تاب برداشت تن در برده و ها ره دارها دستور داد تا مرا به محل هواکشبه په
ش ها ساحات غیر و نگذارم مرا همچو الشه ئی بر زمین بکشانند. هواک سعی داشتم تا با پای خود به آن طرف بروم داده بود

آغاز  زمیناز بکار می رفت. سطح آن  های بدرفت و آبرسانی جهت لوله ،که در اصل دیزاینیداد تشکیل م رهایشی ساختمان را
فرش آن ناخراش و نا تراش و محل بود وباش انواع حشرات و  دیوار ها و بام زندان ختم می یافت.باالتر از  و سقف آن یافته

 د و شبانگاهان از خنک لرزه به اندام می افتید.در تابستان در آن احساس سردی می ش گان را تشکیل می داد. خزنده
زمانیکه مرا به آنجا انداختند و پنجره را به رویم بستند سر وصورت قوماندان دوباره پیدا شد و به من گفت: امیدوارم که دربرابر 

 گژدم نیز از خود مقاومت نشان دهی! ینیش ها
و در بیرون از منزل به جز ازتحصیل کاری  از مشکالت خبری نبود پسری شهری بودم و در منزل والدین به جز از ناز ونعمت

 دیگر نداشتم و حاال...
ی اش را بقایا و دیوار های تشکیل یافته بود جغله های ناموزون اش از که فرشدر روی زمینی  با تن زخمی و خون آلود حاال

نمی شد به آرامی به آن  و دادمی تشکیل  ده بودنددرآم بشکل تیغه های درشت و تیزی هر یک ی کهکانکریت و مصالح ساختمان
 .تکیه زد قرار دارد
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ام  عینک م دست زدم و یافتم کهکردم. به صورتمی را مسروصورت در آمدم و احساس رخوت و بی حالیمی آرام آرام سرحال 
احساس  مباالی چشم چیزی را برداشته است که از بزرگی ارچق اش، ام چنان زخم ی راستسر ابرو .دیگر در جایش نیست

 کدام کنج ازدر وقت شنکنجه در یقیناً م نبود که پای چپلک هایم نیز دراست.  میکردم. متوجه پاهایم شده که همه آن کبود و پندیده
خواستم در گوشه ئی بخزم و آرام بگیرم اما ناهمواری  .م را فرا گرفته بودهمۀ وجود هوا . درد و سردیدپرتاب شده بو اطاق

م می کرد. شب بود و هواکش هم نیمه تاریک. نور از بین پنجره های دروازه از طریق دهلیز ن و درشتی دیوار ها اذیتسطح زمی
یک قسمت ازفرش را برایم هموار سازم تا به راحتی بتوانم بخوابم. جغله های همشکل را پهلوی هم به آنجا می رسید. خواستم تا 

در حرکت می افتیند. در حالیکه وجودم را ترس و های خزنده ها برهم میخورد و آنها میگذاشتم تا سطح هموار گردد اما النه 
 . گاه با گژدم ها و دیگر خزنده ها هم صحبت شدمودآناخ ودوحشت فرا گرفته ب

  اریست و مرا نیز.شما را آفریده گ
 . زار واذیت رسانیمآ خود یکدیگر با ست تابرآن ا امید نیست به خالق من تو اعتقادِ  که امروز کسانی را

 هرچند که گفته اند: 
 نیش گژدم نه از برای کین است 
 مقتضی طبیعت اش چنین است
زیرا خلقت تو هدفمندی خاص خویش را داراست و خلقت من نیز. مگر درین هیچ شک نیست که  .مگر مرا چنین تصوری نیست

و ترا جرأت به آن نخواهد بود تا خارج از مرز های هدفمندی  و اگر به او ایمان داشته باشیم هیچگاهی من ما زاده یک خالق ایم
آیا  هست شده ها از خالق شان شناخت دارند و او را می پرستند برین است که همه ایمان خویش تجاوز کنیم. بدون شک مرا تخلق

 شما را نیز چنین ایمان است؟ 
ده است میخواهند من و تو را به نیزی دیگری در آن باقی نماآن هائیکه ایمان از قلب های شان رخت بسته است و به جز سیاهی چ

 امید شان را به حقیقت مبدل خواهیم ساخت؟ ،جان هم بی اندازند آیا ما
 در حالیکه باخود صحبت داشتم و در عمق دیالوگ بودم، بگوشم صدای آمد: سالم!

ر نوجوان را با لباس ها ر نگاه انداختم. در پشت میله های د   ی عسکری یافتم. گفتم علیکم السالم.به طرف د 
خون ساخت. ما را ُپر تان ات قلب هایکاری نیست. امروز که اول عید است داس پشکی هستم مرا با آنها من یک عسکرعسکر: 

 ره من شده خواستم که ترا از نزدیک ببینم.هپ به ت راداشتم. حاال که دوازده شب است نوبتشتاق دیدارم یوزآر
 ببینند و برایت مشکلی خلق کنند. : شاید تراگفتم

شان از بسکه خورده اند شاید فردا هم به مشکل بیدار شوند. بعداً گفت: انجینیر . همۀ عسکر: آنها در حالِت نیستند که مرا ببینند
 رم؟آصاحب چای تازه دم کردیم یک گیالس چای برایت بی

 ؟با من شناخت داریگفتم از کجا 
 شدند. ایشان نیز بخاطر خودت عید خوش نداشتند. می احوال ات را جویااز ما  تایه یطول روز هم اطاقگفت: در

 گفتم میتوانم یکبار تشناب بروم؟
 را هیچگاهی در اختیار عساکر پشکی قرار نمی دهند. روازهم که کلی دگفت: متؤسف

ر برایم تعارف می کرد قطره های اش گیالس  ک از دیده های اش پائین افتاد.درحالیکه گیالس چای را از بین میله های آهنین د 
 چای را گرفتم و وی از من دور شد. 

 عسکرهنوز کارم تمام نشده بود که  .کردم مدر جیب ام دستمال کوچکِ داشتم آنرا با چای شسته و شروع به  پاک کردن زخم های
 د؟ کسی دیگری ترا به تشناب برد؟پاک یافت و به تعجب پرسیرا م م ببرد. عسکر صورتبرگشت تا گیالس خالی را از نزد

در  ،برداشت مه بست و گیالس را از نزدگفتم نی! با چای یکه تعارف کردی زخم هایم را شستم. دوباره در دیده هایش اشک گر
 ره ام پوره نمی شد تا حد اقل حلق ات را تازه می ساختم.: ای کاش که وقت پهگفت بود گرفته حالیکه گلو اش

تیمم بستم و در عشق  ی فرشد و از درد هایم کاست. باالی سنگ هاآوردوباره به من خوشی  برایم شد.لب احساس جوان قوت ق
جای  نه برایم زمین ناهموار مطرح بود و نه از ترس گژدم ها.م. دیگر نه از درشتی دیوار خبری بود و نه معبود داخل گشت

 مرا خواب برد. تا آنکه ممشغول گشتبه تسبیح و  ک در گوشه ئی خزیدهندُ خواب. بعد از نماز چُ 
که  یخواب هستی می کشاند،که انسان را از نیستی به  یخواب ی آنرا به دل می پرورانم،هر لحظه آرزو در زندگی که یبلی! خواب

ندگی در ز را عید که بهترین تحفۀ یط می بخشید. خوابنشا مو به روح گذاشتی مرحم م یمزخم ها نه تنها یک رویا نبود بلکه بر
 حرا نصیب می گردد و...اج را در دشت های مذدلفه در قلب صکه بعضی حج ی. خوابام داشت

و جسمم همچو مشت گره خورده ئی در یک کنج از هواکش  غرق در خواب بودم ساعت ها گذشته بود و من هنوز هم در حالیکه
 رده ـافتیده بود پی هم آوازی به گوش ام طنین می افگند که ـ زنده هستی یا م

 زنده هستی یا مرده! 
 زنده که هنوز هم تکرار می کرد:  بار دیگر باالی سرم یافتم در حالیکه وحشت زده بود چشم هایم را باز کردم و قوماندان را

 هستی یا مرده؟
 سر ام را بلند کرده گفتم: 

 حدود شان را بهتر از شما انسان نما ها بلد اند. زنده ام! زیرا خالق اینها، خالق من است و اینها ولو اگر گژدم هم هستند مرز ها و
 


