ﮔﺰارش ﺑﮫ ﺳﻮزان
رﺳﻢ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺳﻮﮔﻮاری ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺎدت ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ درﺳﻮگ رﻓﻘﺎﯾﻤﺎن دﻧﺪان ﺧﺸﻢ ﺑﺮﺟﮕﺮﺧﺴﺘﮫ
ﺑﺮﺑﻨﺪﯾﻢ و رزﻣﻤﺎن را ﺑﺴﺎﻣﺎن ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﮐﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﯿﻢ ﻻﺑﻼی
ﺳﺎﻋﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ و ﺳﻮﮔﻮار ﻣﯿﺸﻮم  .ﮐﺎرھﺎ ﺑﺴﺎﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .دﻧﺪان ﺧﺸﻢ ﺟﮕﺮ ﺧﺴﺘﮫ را
ﻣﯽ ﺧﻮرد وﻣﯽ ﺗﺮاﺷﺪ وﯾﺎد ﺗﻮ اﻧﮕﺎر ﺳﺮزﻧﺸﯽ ﺑﺮ روزﮔﺎر ﻋﺴﺮت ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺮای
آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﻨﺎ را ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺧﻮر داد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﺎ ﭼﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻮ
آﻧﭽﮫ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ داﺳﺘﺎن ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺗﻮ
و ژﯾﻼی ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن وﻣﻨﺼﻮر و ..ﺻﺪھﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎدی در ﺧﻮر ﻋﺸﻖ ﻋﺰﯾﻤﺘﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
وﻗﺮارﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺠﺎی ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻧﺪ .ژﯾﻼ رﺟﺎﺋﯽ،
ﺣﺘﻤﺎ ﯾﺎدت ھﺴﺖ! ﭘﺮ ﺷﻮر وﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮥ ﮔﺮم و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اش .آن رﻓﯿﻖ ٢۵ـ ٢۶ﺳﺎﻟﮫ
و ﺳﺮﺷﺎر از ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ اﻋﺪام او را ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ در زﻧﺪان ﺷﻨﯿﺪم .اﺻﻼ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ژﯾﻼ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ در زﻧﺪاﻧﻢ و از دوﺳﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻔﺎھﯽ اش را
ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺴﺮ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻮده ﻟﻮش داده  ،در ھﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺻﺮۀ
ﺧﺎﻧﮫ او ،رﻓﯿﻖ… ..ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ از ﻣﻌﺮﮐﮫ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ازاﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮔﺮاﯾﺶ " ﺧﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ" ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﮫ و در دادﮔﺎه ازﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯽ ــ اﻗﻠﯿﺖ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﻢ دﻓﺎع
ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام دارد .دوﺳﺘﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ژﯾﻼ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ژﯾﻼ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﺠﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺎ ھﺎﯾﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻼق داﻏﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ژﯾﻼ ﺑﮫ ھﻤﺒﻨﺪی ھﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای
اﻋﺪام ﻣﯽ رود اﺷﮏ ﻧﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺧﻮدش ﺑﺎ آن ﭘﺎ ھﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻟﺮی رﻗﺼﯿﺪه ﺑﻮد .ﯾﺎدت ھﺴﺖ ﮐﮫ
روزی ژﯾﻼ را در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺒﺰ رﻧﮓ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
آﻣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺎ ﺟﺰوه ھﺎ را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮد؟ اﺻﻼ ﺑﺎورت ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ھﺮ دو ﻧﻔﺮﺗﺎن
ﺑﺮوﯾﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺪام ھﻤﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ژﯾﻼ رﺟﺎﯾﯽ ھﻢ در ھﻤﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه  ۶٠اﻋﺪام
ﺷﺪ.
ﺳﻮزان ﺟﺎن ،وﻗﺘﯽ ﺗﻮ رﻓﺘﯽ  ،ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از رﻓﻘﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﻨﺪ  ،ﮐﻼ در طﯽ ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎ
ی اواﯾﻞ دھﮫ ﺷﺼﺖ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮑﮫ ﺗﺎز ﻣﯿﺪان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ،
ﺷﻮراھﺎ ،روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ھﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ــ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺑﻮد.اﺻﻼ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ارزﺷﯽ و
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ روﺣﯿﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﯽ و آزادی
طﻠﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﺎق رﻓﺘﮫ و ﺑﯽ ﺛﻤﺮی اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﮫ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد وﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﮫ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۶٧ھﺰاران ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
از ﭼﮫ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟ از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﺤﻤﻞ از دﺳﺖ دادن ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎ؟ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ۵٧؟ از ﺑﺤﺮان
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ آﺣﺎد ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﺮد؟ از دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻮاری ﮐﺸﯿﺪن از
دﯾﮕﺮان را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮدی و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪ وﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺳﺘﻮد و ﻓﻀﻠﯿﺖ داﻧﺴﺖ ،از اﯾﻨﮑﮫ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﺎ ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺑﺎورھﺎی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ،ﺑﺎ ﺑﮫ
ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ارزش ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮارزش ھﺎی ﻣﻄﻠﻮب رواﺑﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺴﻠﻂ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ!؟ از رﺷﺪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آوﯾﺰان

ﺷﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻌﺮض ﺑﮫ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد !؟ و  ......ﺑﮕﺬار اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎطﺮﺗﺎن از دوران اﺧﯿﺮﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎن دوﺑﺎره ای ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ!؟
ھﺮﭼﻨﺪ ﺻﻒ ﮐﺎرﮔﺮان ھﻨﻮز ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰم ،درطﯽ ھﻤﯿﻦ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﺎردھﮥ ﺷﺼﺖ،ﻣﺎدران و
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ وﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﺪاﻧﮭﺎی آﮔﺎه ﺑﺎ ﺟﺎن و روح ﺧﻮد در اﻓﺸﺎء و ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت دراﻧﮑﺎرو واروﻧﮫ ﺟﻠﻮه دادن آن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﺎر دھﮥ  ،۶٠اوﻟﯿﻦ و ﯾﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ آﮔﺎھﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﯾﮏ اﻧﻘﻼب و آرﻣﺎﻧﮭﺎی
آن وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺑﺮھﻤﯿﻦ
دوران اﺳﺖ.ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺦ را در واﻗﻊ درﺟﮭﺖ ﺗﮑﺮارآن وﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﻣﻮﺧﺘﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻮان از ﺗﺠﺎرب آن دوران ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب
را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داری ﮐﮫ از ﻣﺎھﮭﺎ ﻗﺒﻞ از  ٣٠ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۶٠ﭘﺮوژۀ
ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺒﺎرزان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﺎن زﻣﺎن اﺳﻨﺎدی در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﮫ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ درﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﮥ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن دوران در ﺳﻦ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ آن دوران را ھﺮ ﭼﻨﺪ در اﺑﻌﺎد
ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد آن دوران را زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﮫ ﺟﺮآت ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﮭﺮﯾﺎ روﺳﺘﺎﺋﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮫ ای ﻧﺒﻮد ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯽ و اﻋﺪاﻣﯽ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل
ھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ دھﮫ،ﺑﮫ طﻮر ﻋﺮﯾﺎن و ارﻋﺎب ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺟﺮاﯾﺪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻗﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺮﻋﻮب و ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ وادارد ،ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  ۶٧را در ﺧﻔﺎ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داد .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎرﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺳﺎل ھﺎی  ۶٠ﺗﺎ ۶٣
را ھﻢ از اذھﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ در اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮاﺑﯿﻦ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﭼﮭﺮه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺎرز
ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ.آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ از ﻗﻠﻢ ﺑﺪﺳﺘﺎن و ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازان و ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان
ﻣﺰدورو ﺣﺮاف ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎران ﺑﯽ ﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ آن دوران
ب ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ دھﻨﺪ و اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
را ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮ ﻣﺂ ِ
ّ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن دوران ﺑﻮده و ھﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﻮزه اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﮐﻼش ﻣﯽ
ﮐﻮﺑﺪ .رﻓﯿﻖ ﺟﺎن ،راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاھﯽ ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدران ،اﯾﻦ ﺷﯿﻔﺘﮫ ﮔﺎن در ﺧﺎوران ،ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺗﻮ ،ژﯾﻼ ،ﻣﻨﺼﻮر ،ﻣﺤﺴﻦ و …..ھﺰاران ﻋﺰﯾﺰ دﯾﮕﺮ ﺧﻔﺘﮫ اﯾﺪﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ از اﯾﻨﮭﻤﮫ ﻋﺸﻖ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﺗﻦ ھﺎی رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه،ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﻣﻨﻘﻠﺐ و طﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮔﻮﯾﯽ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﭘﯿﮑﺮﺷﺎن
را دوﺑﺎره و دوﺑﺎره در ﻗﺎﻣﺖ ﮔﻞ ھﺎی ﺳﺮخ ﺑﺮ ﻣﺰارﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ وﺟﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ»ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،راﺳﺘﮑﯽ اﺳﺖ«.در طﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ و ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﻓﺠﺎﯾﻊ دھﮫ  ۶٠در اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
ٍ
ﮐﺸﻒ واﻗﻌﯿﺖ آن دوران ﺷﺪه اﻧﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن دوره دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن را اﺻﻼح طﻠﺐ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﮐﺸﺘﺎر رژﯾﻢ ﺧﻮش رﻗﺼﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮدﺷﺎن
ھﻢ از ﻣﻌﺮ ﮐﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺪون دادن ﺳﮭﻢ ﺟﺎن ﺑﮫ در ﻧﺒﺮدﻧﺪ .ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر
ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  ۶٠ﺗﺎ  ۶٣و در واﻗﻊ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ،ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده
ﺷﻮد .ﮔﺮوه اول ﺧﻮد از ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ و از ﻋﺎﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن آن ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﻮد
و ﮔﺮوه دوم ،ﺣﺰب ﺗﻮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ .آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  ،۶٧ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺳﯿﺮان
ﮔﺮوه دوم ھﻢ در زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ اداﻣﮫ دھﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر  ۶٧را از آن دھﮫ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.و اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ھﻢ ﻣﺰوراﻧﮫ دم از ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ در ﺳﺎل

۶٧ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﻮار ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﮫ درﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﯿﯿﺖ ﻣﺮگ ﮐﺸﺘﺎر ۶٧
اﻋﺘﺰاض ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از  ٢٨ﺳﺎل ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﻧﮕﺎر ھﻤﮫ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ھﻢ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﮫ 67
ﺧﻼﺻﮫ ﺷﻮد .ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ و ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اوﻟﯿﮫ اﻧﻘﻼب را از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮ آﯾﻨﺪ ﺗﻮده ای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ.
 ٢٨آﺑﺎن ١٣٩۵

,

ﺳﻮزان ﻧﯿﮑﺰاد از ﻓﺮاز ﻗﻠﮫ ای ﺑﮫ ﺣﻘﺎرﺗﺸﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﮫ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ وارد ﮐﻮﭼﮫ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﺮ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮد و در ﯾﮏ طﺮف ﮐﻮﭼﮫ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﭘﺎرک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻠﻨﮕﯽ اﯾﺴﺘﺎد ،او ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ از
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎدرش دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﯾﭙﯽ را ﮐﮫ از ﻣﺪت ھﺎ ﭘﯿﺶ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﺴﺎزی ھﻨﻮز
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺎورد و ﻣﻦ در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪم ،ﻣﺪت ھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد،
ﺷﺐ ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ روﺑﺮوی ﻣﺎ ﭘﺎرک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ھﻤﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻣﺪ ،در روﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﮫ ای در
ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی روﺑﺮوی ﻣﻦ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد وﻟﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ ،در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﺻﺪای ﻣﺮدی
از ﺑﯿﺮون ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ" :ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮزان ﻧﯿﮑﺰاد  ".....ﻣﺮدی ﻣﺴﻠﺴﻞ را ﻣﯿﺎن دو ﮐﺘﻒ ﺳﻮزان ﻓﺸﺎر ﻣﯽ
داد و دو ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ درون ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ در آن ﺑﻮدم ھﺠﻮم آوردﻧﺪ! راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﮫ دو ﻣﺮد
ﻣﺴﻠﺢ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ" :ﮐﺴﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ ﮐﮫ ﻧﮑﺮده ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﻮری ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ".....
ﺳﻮزان را ﺑﮫ درون ھﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﯾﮫ ای در آن ﺗﮑﺎن ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﺑﮫ
ﮐﻒ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﮫ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﮫ
ﮔﻮﺋﯽ در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ! ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﮭﺎر راه ﺳﯿﺪﺧﻨﺪان ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫ ای دو ﺗﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در
ﻣﻮازات ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺸﺖ راﻧﻨﺪه ﺳﻮزان را دﯾﺪم ،ﻣﺼﻤﻢ و ﻧﺘﺮس و ﻣﺸﺖ ﮔﺮه
ﮐﺮده اش را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ،در ﮐﻨﺎر او ﻣﺮد ﻣﺴﻠﺢ و در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺎﯾﮫ ﺧﺰﯾﺪه را ،آه! او ﺑﻮد،

ھﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺳﺮ ﻗﺮارش ﺑﺎ ﺳﻮزان ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد! او ﻣﺮا دﯾﺪ وﻟﯽ
ﻧﮕﺎھﺶ را از ﻣﻦ دزدﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی در او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﻗﻮز درآورده ﺑﻮد! ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
ﻗﻮزی ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮔﺮدﻧﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﯾﺎد ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ اﻓﺘﺎدم ﮐﮫ روزﮔﺎری در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪه
ﺑﻮدم ،ﯾﮏ ﻧﻮع ورزش اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﮫ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،آﻧﮭﺎ ﻟﺒﺎس ھﺎی
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﭘﺸﺖ ﮐﺘﻔﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺑﺎزی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ
ﺑﮫ ھﻢ ﺗﻨﮫ ﺑﺰﻧﻨﺪ و رﻗﯿﺐ را ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف و آن طﺮف ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ،آن دو
ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﺢ در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻓﺤﺶ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،در ﺳﺮﺑﺎﻻﺋﯽ اوﯾﻦ ﺗﻮ ﺳﺮ و ﮐﻠﮫ و ﺻﻮرت ﻣﻦ
ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ" :ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯾﻢ؟ از اﯾﻨﺠﺎ راه ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﻋﻤﻮدی ﻣﯿﺮی ،اﻓﻘﯽ
ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدی! ﻓﻼن ،ﻓﻼن ﺷﺪه و  "...در ھﻤﺎن ﺟﺎھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺒﻨﺪ و دﺳﺘﺒﻨﺪ زدﻧﺪ!
★★★★★
ھﻤﮫ ﭼﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﺎزﺟﻮھﺎ ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺒﺮﻧﺪ! دﺳﺘﺎن
و ﮐﺘﻔﻢ را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻗﭙﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ! ﯾﮏ دﺳﺖ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮ و در ﺟﮭﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺳﺖ دﯾﮕﺮم را
از ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ھﻢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺿﺮﺑﺪری ﺑﺴﺘﻨﺪ! "اﺳﻤﺖ ﭼﯿﮫ؟ اﺳﻢ راﺑﻄﺘﺖ ﭼﯿﮫ؟
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار و … "..در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﺳﻮزان را ﺷﻨﯿﺪم و ﻣﺮا از ﺳﻘﻒ آوﯾﺰان ﮐﺮدﻧﺪ!
ﺑﺎورم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ دردی ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﻨﺪ ،ﺑﻨﺪ ﭘﯿﮑﺮم در ﺣﺎل از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﺑﻮد!
اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﻣﺎده ای اﺳﯿﺪی ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪﻧﻢ ،ذرات وﺟﻮدم را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و از ھﻢ ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎﯾﻢ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ و ﯾﺎ ﺷﻼق ﺑﻮد
ﺑﺮ ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﻤﺮم ﻣﯽ زدﻧﺪ! ﭼﺸﻤﺒﻨﺪ داﺷﺘﻢ و ھﯿﭻ ﻧﻤﯽ دﯾﺪم ،در آن ﻟﺤﻈﺎت ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت آن ﻗﺪر ﻣﻨﻈﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﺗﮑﺎن ﺑﺪھﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﺿﺮﺑﮫ ﺑﻌﺪی ﺑﮫ ﻣﻦ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺣﻠﻘﮫ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺗﻨﮕﺘﺮ و زﻧﺠﯿﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ! ﮔﺎه ﺣﻮاس و ھﻮﺷﻢ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دادم وﻟﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻮش ﺑﻮدم ﻓﺮﯾﺎد
ﺳﻮزان را ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ،ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺎد و ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮان ﮐﮫ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وﻗﺖ از دﺳﺖ ﺑﺮود! در آن ﻣﯿﺎن ﺻﺪای آن دﺧﺘﺮ را ھﻢ ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺎ درد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
"ﻣﻦ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻢ ،ﭼﺮا دوﺑﺎره ﻣﯽ زﻧﯿﺪ؟!" ﻧﮫ! آﻧﮭﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ! ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺻﯿﺪ را
ﺑﮫ دام اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ!
روزھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﭙﺎﻧﯽ ،ﺷﻼق و ﯾﺎ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎرھﺎ در ﭘﺸﺖ در اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ و آن وﻗﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺳﻮزان و ﺻﺪای ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ،ﺷﯿﮭﮫ ﺑﺎزﺟﻮھﺎ" :ﺣﺮف ﺑﺰن
ﺳﻠﯿﻄﮫ ،ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داری ھﺮزه؟ راﺑﻄﺘﺖ ﮐﯿﮫ؟" و ﺻﺪای ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻀﺎ را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺖ،
روز و ﺷﺐ و ﺳﺎﻋﺖ ھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﭼﻘﺪر طﻮﻻﻧﯽ! ﺳﻮزان را ﻟﺤﻈﮫ ای رھﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮزان
از ﺗﮫ دل ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زد ،ﻓﻘﻂ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﮫ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺖ و در اﻋﻤﺎق
روح دردی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .دردی ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ اﻟﺘﯿﺎم ﻧﯿﺎﻓﺖ ...آه! رﻓﯿﻖ ﻣﻦ ﭼﮫ ﮐﺸﯿﺪی؟
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻓﺸﺮده رﻧﺞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ و روح ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪ!؟
★★★★★
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺎ ھﺰاران اﻣﯿﺪ و آرزو ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در آرزوی دﻧﯿﺎﺋﯽ ﺑﮭﺘﺮ و دور از اﺳﺘﺜﻤﺎر از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ
اﻧﻘﻼﺑﯽ طﻌﻢ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ھﻤﺪﻟﯽ را ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎن آرﻣﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻗﺪرت درﮐﻤﺎن ﺑﻮد را ﭘﺬﯾﺮا ﻧﺒﻮدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﮫ وادارت ﻣﯽ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺸﺖ در ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی رﻓﻘﺎ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺖ زﯾﺮ ﺷﻼق ﺷﮑﻨﺠﮫ

ﮔﻮش دھﯽ ،رﻧﺞ و ﺧﺸﻤﺖ را در ﺳﮑﻮت ﻗﻮرت دھﯽ ،آﻧﭽﮫ در زﻧﺪان ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﺷﺪه ھﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﮫ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن و ﺑﮫ
ﺳﮑﻮت واداﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم .57
★★★★★
ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ از اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﮫ در ﮐﺮﯾﺪور ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ دراز ﺑﮑﺸﻢ ،از زﯾﺮ
ﭼﺸﻤﺒﻨﺪ و ﭘﺘﻮی ﺳﺮﺑﺎزی ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﮫ اطﺮاف ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازم،ﻓﻘﻂ ﭘﺎھﺎ را ﻣﯽ دﯾﺪم ،ﻏﻠﻐﻠﮫ
ای ﺑﻮد ،ﭘﺎھﺎی ﺑﺮھﻨﮫ ،ﺳﯿﺎه و ورم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﺳﯿﺮان ﯾﺎ ﭘﺎﺑﺮھﻨﮫ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﯾﺎ دﻣﭙﺎﺋﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻔﺶ ﺑﮫ ﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎزﺟﻮھﺎ و زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در رﻓﺖ
و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ زدﻧﺪ ،آن ﮐﮫ ﻣﯽ زد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زد" :ﺑﯽ ﺷﺮف ﻣﺎدر ﻓﻼن ﺑﮕﻮ ﭼﮫ
ﮐﺴﯽ رو ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮑﺸﯽ؟ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﯽ؟ ھﺎ؟ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮاد دھﻨﺖ رو ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ!" و آن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ" :آی ،آی ،ﻧﺰن ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮم ،ﻣﻦ ﮐﺎرم اﯾﻨﮫ ،اﯾﻨﺎ رو ﺗﻮ
آب ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮم ﻣﯿﺎد ،ﺑﮫ ﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرم ﮐﮫ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ در
ﻣﻮرد ﭼﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﺪ؟ ﺑﺮوﯾﺪ از ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ھﻤﮫ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ!"
ﻧﮫ! ﺑﺎزﺟﻮ وﻗﺖ ﭘﺮس و ﺟﻮ از ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ را ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ! ﺳﺮش ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد و اﺑﺰارش ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺗﺎ
ﻣﺮگ! "ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ دھﻨﺘﻮ … .اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺨﻮر ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮی! ﻧﻤﯿﮕﯽ؟ ﻧﮫ؟" ﺧﺴﺘﮫ و ﺧﺮد و ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻮدم،
ﺑﮫ ﺣﺮف ھﺎی ﻣﺮد ﺟﻮان ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮد؟ راﺳﺘﯽ ﭼﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪآﻣﺪه ﺑﻮد؟ آﯾﺎ او ھﻢ اﻻن در ﺣﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻼق ﺑﻮد ؟؟
ﺻﺪای ﻧﻌﺮه ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای زوزه ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ در ﻓﻀﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ" :ﺣﺮف ﺑﺰن دﺧﺘﺮه ﭘﺘﯿﺎره،
ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داری؟" و دﺧﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺟﯿﻎ ﻣﯽ زد" :ﻣﺎﻣﺎن  .....ﻣﺎﻣﺎن  ".....آه! او
ﻣﺎدرش را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ،طﻔﻠﮏ در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد؟ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
ﮔﺬارش ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد؟ و واﻗﻌﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺴﻢ و روﺣﺶ را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ و دوﺑﺎره ﻓﺮﯾﺎد ﯾﺎ زﯾﻨﺐ ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﮐﮫ از ﭼﺮﺧﯿﺪن
ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ در ھﻮا ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ!
ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد دﺳﺘﯽ آورﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﮐﮫ از زﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﺑﯿﺮون
ﺑﻮد ﺑﺎﻧﺪﭘﯿﭽﯽ و ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ،دﺳﺘﺎﻧﺶ ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺶ! و ﺑﺮ ﺑﺎﻧﺪﭘﯿﭽﯽ روی ﺑﯿﻨﯿﺶ ھﻨﻮز
ﺧﻮن ﺗﺎزه ﺑﻮد ،ﺳﻮزان ﺑﻮد! از زﯾﺮ ﭘﺘﻮ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﮫ زور ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ زد ،ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ" :ﺗﻮﯾﯽ ...؟!" ﭘﭻ ﭘﭻ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﻢ" :آره ،آروم ،اﯾﻨﺎ
اﯾﻨﺠﺎن!" ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﮔﻔﺖ" :ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ در ﺑﯿﺎرﻧﺪ! ﻧﮕﻔﺘﻢ ،ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻨﺪ!" از ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﺎ ،ﮐﻔﺶ ھﺎﺋﯽ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺟﻠﻮ آﻣﺪن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﻮزان ﮐﺎﻣﻼ ھﻮﺷﯿﺎر
ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﺑﮫ ﺳﻮزان ﮔﻔﺘﻢ" :ﻣﺎ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﮕﯿﻢ! ﻣﺎ ھﯿﭽﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﯿﻢ!"
و آن ﮐﻔﺶ ھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﮐﻠﮫ ﻣﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ! ﮐﻔﺶ ھﺎی ﺑﺎزﺟﻮ روح ﷲ ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺎد او ﺑﺎ ﻓﺤﺎﺷﯽ ھﺎی
رﮐﯿﮑﺶ!
★★★★★
آﯾﺎ ﻣﻦ و ﺳﻮزان ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﮐﻨﺎرھﻢ ،از دو دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زدﯾﻢ؟ دﻧﯿﺎی ﻣﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ در
آن اﻣﮑﺎن اﻧﮑﺎر را ﻣﯽ دﯾﺪم و دﻧﯿﺎی ﺳﻮزان ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻟﻮ رﻓﺘﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ
دﯾﺪ! زﻧﺪان! ﻋﺠﺐ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای! ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ

ﺑﺎزﺟﻮھﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،ﺧﻮدت زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺗﺎب ﺑﯿﺎوری ،ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻠﻮف ھﺎی آﻧﮭﺎ
را ﻧﺨﻮری ،ھﯿﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺪھﯽ و ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫ ای ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ!
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﮑﻮت ﯾﺎران و آﺷﻨﺎﯾﺎن دور و ﻧﺰدﯾﮑﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭘﯿﮑﺮ ﺧﺮد
ﺷﺪه رﻓﯿﻘﺖ در ﮐﻨﺎرت ﺑﻮد ،ﻋﺰﯾﺰت ،دوﺳﺘﺖ ،ھﻤﮑﺎرت ،ھﻤﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ داغ ﮔﺮﻓﺘﻦ اطﻼﻋﺎت را
ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮫ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﮑﺎﻧﺖ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را در اﺳﺎرت ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﮭﺎ اﺳﺮار ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،در ﺗﻨﮕﻨﺎھﺎ ﺟﺎ
ﻋﻮض ﻧﮑﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺳﺘﻤﺪﯾﮕﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﮭﺎ در ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ!
★★★★★
روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ آﺑﺎن ﻣﺎه* ﺳﺎل ١٣۶٠ﺑﻮد ،ﺷﻌﺒﮫ ،ﻣﺤﻠﯽ در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﮐﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ آوردﻧﺪ ،روزھﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر در اﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﻮدم،
در آن اﺗﺎق ﺟﺎ ﺗﻨﮓ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺒﻨﺪ در اﺗﺎﻗﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ در
آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﺸﻤﺒﻨﺪ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮد وﯾﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﺪون ﭼﺸﻤﺒﻨﺪ دﯾﮕﺮان را دﯾﺪ و ﯾﺎ ﮔﺎھﯽ
ﺣﺮﻓﯽ ھﻢ زد ،ھﻤﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و در اﻧﺘﻈﺎر اداﻣﮫ آن! ﺑﻮی ﺧﻮن ﻣﺎﻧﺪه و ﭼﺮک ﻓﻀﺎی اﺗﺎق
را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد! در آﻧﺠﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ دﯾﺪی! ﻓﻘﻂ ﭘﺎھﺎﺋﯽ ورم ﮐﺮده ،ﺑﻨﻔﺶ،
ﺳﯿﺎه ،ﻣﺜﻞ ﭼﺮم و ﺑﺎ ﺗﺮک ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺧﻮن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ دﺧﺘﺮان ﻗﻮزدار ،ﺑﺎ ﻗﻮزی
ﭘﮭﻦ و ﺑﺰرگ ﮐﮫ از ﮔﺮدن و ﺑﺎزوان و دﺳﺖ ھﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﺎ ﮐﻤﺮ اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد ھﻢ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺧﻮن از ﺗﺮک اﯾﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﭻ ھﺎی دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻮدی ﻋﻤﯿﻘﯽ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﺧﻢ ھﺎﺋﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺎھﯽ ﭼﺮﮐﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﮫ! اﯾﻨﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن آن ورزش اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ! دﺧﺘﺮان ﻗﭙﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ! ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺪن ھﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه ﻣﺎ را ﻣﯽ
ﻟﺮزاﻧﺪ وﻟﯽ روﺣﯿﮫ ھﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد ،از دﺧﺘﺮھﺎی ﺟﻮان  ١٤ - ١٣ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎ زﻧﯽ ﺑﺎوﻗﺎر ﮐﮫ ﺣﺪود ۶٠
ﺳﺎل داﺷﺖ وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر در ورودی اﺗﺎق ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎز ﺑﻮد ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮاب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از
ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯿﻨﻮﻣﺸﮭﺪی ﺑﺎﻏﺒﺎن دﺧﺘﺮ ﺳﯿﮫ ﭼﺮده ای ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮاب ﺑﻮدﻧﺶ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد ﺑﮫ ھﻤﺮاه زن زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ! ﻣﯿﻨﻮ ﻣﺸﮭﺪی ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎرت ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺑﺮای زن زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﺑﺮادران ﺑﺎزﺟﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﻮزان ﻧﯿﮑﺰاد رﻓﺘﮫ! ﻣﯽ ﮔﻔﺖ" :اﯾﻦ ﻓﻼن ،ﻓﻼن ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻦ زﻧﮓ زد
ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮ روﺋﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺮﯾﻀﻢ ،اﺳﮭﺎل دارم و ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮدش
ﻏﺬا ﭘﺨﺖ ،ﺳﺎﻻد و دوغ درﺳﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮرد و ﺑﻌﺪ ھﻢ ھﻤﺎن ﺟﺎ در ﺣﻀﻮر ﺑﺮادران ﺑﺎزﺟﻮ
ﻧﺸﺴﺖ و اﺑﺮوﺷﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ،اﺻﻼ ﻋﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﻧﺒﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺣﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﺪت ھﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺑﺎ دﻋﻮا و ﭘﺮ روﺋﯽ دو ﺗﺎ ﺳﺎک ﭘﺮ از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮدش آورد ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﮫ اﯾﻨﺠﺎ ھﺘﻠﮫ ،ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺮادران ھﻤﻮن ﺟﺎ ﺧﻔﮫ اش ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ درﺟﺎ اوﻧﻮ ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ وﻟﯽ
ﺑﺮادران ﺑﺎزﺟﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻨﺪ!"
طﺮف ھﺎی ﻋﺼﺮ ھﻤﺎن روز ﺳﻮزان را دﯾﺪم ﮐﮫ ﺻﺎﺑﻮن و ﻧﻮار ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ از ﺳﺎک ﻗﮭﻮه ای
رﻧﮕﺶ ﺑﯿﺮون آورده و ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺘﻮی ﺳﺒﮏ ھﻢ در ﺳﺎک دﯾﮕﺮی داﺷﺖ
و در آن ﺣﺎل و روز اﯾﻦ ﭘﺘﻮھﺎ ﺑﺪن ھﺎی ﺧﺴﺘﮫ و ﻟﺮزاﻧﯽ را در ﺧﻮد ﭘﯿﭽﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺻﺪای ﺳﻮزان را
از ﮐﺮﯾﺪور ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ،ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻌﺘﺮض داﺷﺖ ،ﺑﮫ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺘﻮ و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮد،
ﻣﺮدی )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﺑﺎزﺟﻮ( ﻣﯽ ﮔﻔﺖ" :ﭼﺸﻤﺒﻨﺪ ﺑﺰن ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ اﺷﺮف دھﻘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯽ؟ ھﺎ؟
اﺷﺮف دھﻘﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺮدت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ! ھﻤﮫ ﺗﻮﻧﻮ اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!" و ﺳﻮزان ﻣﯽ ﮔﻔﺖ" :اﮔﮫ

آدﻣﯽ ﺑﯿﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ،ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ !"
★★★★★
روزی دﯾﮕﺮ دوﺑﺎره ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ رﻓﺘﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ و ﭘﺮت ﺷﺪن ﺑﯿﻦ دو اﻟﯽ ﺳﮫ
ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮫ! ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﻮد ﺑﮫ
اﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻨﺎر ﺳﻮزان ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ
ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ را از ﺧﺎﻧﮫ اش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﮫ طﻮر طﻮﻻﻧﯽ ﺷﻼﻗﺶ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺳﻮزان ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎزه ﮐﻨﺪ ﺑﮫ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮫ را زﯾﺮ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ
ﻗﺮار ﻣﯽ داده و ﮐﺴﯽ آن را از آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺮده! آﻧﮭﺎ ھﻤﺮاه ﺳﻮزان ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﺴﺘﮫ را زﯾﺮ ﭘﻞ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ و در اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻤﯽ از روز و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ را ﺑﺮدارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد! ﺳﻮزان ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ" :اﻧﺘﻈﺎر در آﻧﺠﺎ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﻮد ،ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﮐﮫ از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮫ
ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ ارزﺷﻤﻨﺪی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را ﺑﺨﻮاد ﺑﺮداره! وای ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺟﺎت ﺧﺎﻟﯽ از
ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺧﻨﺪﯾﺪم وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺪاره ﺑﺎ ﭼﮭﺮه وﺣﺸﺘﺰده و ﻣﺒﮭﻮﺗﺶ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺳﺮ ﺟﺎش ﻧﯿﺴﺖ!"
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻮزان را ﺑﮫ ﻗﺪری زده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ راه رﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮد! آن ﺷﺐ ﻣﺮا ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﻮزان ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد! ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ای ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ ﺧﺒﺮی از
ﺳﻮزان ﻧﺪاﺷﺘﻢ!
★★★★★
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻮزان را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،در زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺣﺪود  ٢۶ -٢۵ﺳﺎل ﺳﻦ
داﺷﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ او را دﯾﺪم در ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ،دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه ،ﭼﮭﺮه ای
ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن ﮐﮫ ﮔﯿﺴﻮان ﻧﯿﻤﮫ ﺑﻠﻨﺪش را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺪام ﺑﺎ ﻗﺪی
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪ ،آن ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮭﺮه و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻮد ،روزی ﺑﺎھﻢ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ای ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش رﻓﺘﯿﻢ ،ﻗﺒﻼ ﺳﻮزان ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺎدرش در ھﻤﺎن ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﺪت
ھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ روﺑﻨﺎی ﮔﻠﯽ )ﮐﻠﻨﮕﯽ( در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ در ﺷﺮق ﺗﮭﺮان ،ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق و ﯾﮏ ﻓﻀﺎی زﯾﺮ ﭘﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ و
ﯾﮏ ﺣﯿﺎط ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﭼﮭﻞ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﺧﺎطﺮم ﻣﺎﻧﺪه از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ
ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ اﺗﺎق ﺳﻮزان ﺑﻮد ،ﺳﻮزان ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻨﻮز ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﺗﺨﺖ و ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ،
روﺗﺨﺘﯽ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺗﺎق ﺣﺎل و ھﻮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ.
از ﻣﺎدرش ،زﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ،ﭼﮭﺮه ای ﻣﮭﺘﺎﺑﯽ ،ﻣﮭﺮﺑﺎن ،ﺧﺴﺘﮫ و آرام را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دارم و ﺳﻮزان
از ﭘﺪرش ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ ،ﺳﻮزان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮد و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،دوره ھﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻼ ھﻤﺨﺎﻧﮫ ﺳﻮزان ﺷﺪم اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ،در آن
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم وﻗﺘﯽ ﺧﺴﺘﮫ و ﺗﺸﻨﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﻮزان ﻣﺘﺨﺼﺺ
درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﺑﻮد )ﻣﻌﺠﻮن ھﺎی اﻧﺮژی زا و ﯾﺎ ﮔﯿﺎھﯽ( آﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻋﻄﺶ و ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺎ رﯾﺨﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ،در آن ﻟﺤﻈﺎت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ از ﺑﺤﺚ ھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺗﻼطﻢ آن دوران ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﮔﯿﺮﻣﺎن ﻣﯽ آﻣﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﻮل اﻧﺘﻘﺎدھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ھﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﮔﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺑﺤﺚ
ھﺎی ﻧﻈﺮی ھﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﺮھﻤﺒﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و دو ﺻﺪاﺋﯽ آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ،
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺳﺮود ای ﻋﺸﻖ را ) .....ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ای ﻋﺸﻖ  .....ﮐﮫ ﺟﺎن ﺑﺎزم در رھﺖ

ای ﻋﺸﻖ  (.....ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻮزان ﺻﺪای ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﮫ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﺻﺖ را از
دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ و ھﻤﭙﺎی ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻢ ﺳﻦ و ھﻢ اﻧﺪازه ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﮫ در آن دوران ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﻮد ﭼﻮن از ﻟﺒﺎس ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد دو ﺗﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و
آن اﻟﺒﺘﮫ ﻟﺒﺎس ھﺎی ﺳﻮزان ﺑﻮد ،ﭘﺮﺷﻮر و ﺳﺨﺖ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد ،از آن دﺳﺖ آدم ھﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﻠﺒﯽ
وﺳﯿﻊ دارﻧﺪ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ورزی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﻠﺒﺸﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ازﺳﺮھﻤﯿﻦ
ﻋﺸﻘﺶ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﺳﻠﻄﮫ ﮔﺮان و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ ،ﺳﻨﮕﻼخ ھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽ دﯾﺪ وﻟﯽ آﻧﮭﺎ را آن ﻗﺪر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد ﮐﮫ ﺳﻨﮕﻼخ ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺮﻣﮕﯿﻨﺎﻧﮫ ﺧﻮد را
ﺟﻤﻊ و ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺳﺮ راه ﺑﮫ ﮐﻨﺎری زده ﺷﻮد ،ﺳﻮزان ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺑﻮد.
★★★★★
دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮫ در راھﺮوﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ طﺒﻘﮥ ﺑﺎﻻ ھﻤﺎن ﺷﻌﺒﮫ ﺑﻮد ﮐﻨﺎر دﯾﻮار
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدم و اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر طﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻮاﻟﺖ
ﺑﺮوم وﻟﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ داد و ﺑﯿﺪاد اﻓﺘﺎدم و ﻋﺎﻗﺒﺖ زن زﻧﺪاﻧﺒﺎن آﻣﺪ و ﮔﻮﺷﮫ ﻣﺎﻧﺘﻮی ﻣﺮا ﮐﺸﯿﺪ
و ﺑﺮد ﺑﮫ ﺗﻮاﻟﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﭼﺸﻤﺒﻨﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ در ﯾﮏ راھﺮوی ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﮐﻮﭼﮑﯽ دو ﺗﺎ دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺗﺎ ﺗﻮاﻟﺖ ،وﻗﺘﯽ از ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و داﺷﺘﻢ
دﺳﺘﻢ را ﻣﯽ ﺷﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﮫ آﯾﻨﮫ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪم ﮐﮫ ﺑﺮ دﯾﻮار ﮐﻨﺎری وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از دﯾﺪن ﺧﻮدم ﺟﺎ
ﺧﻮردم ،ﭼﮭﺮه آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺒﻮد! ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻗﺮﻣﺰ و ﺧﻮن آﻟﻮد و ﺻﻮرﺗﻢ ﮐﺒﻮد و ورم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ھﻤﮫ
ﭘﯿﮑﺮم ﻣﺘﻮرم ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻓﮑﻢ ﮐﺞ ﺑﻮد و  .....ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ از ﺗﻮاﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﻧﮕﺎھﻢ ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﺳﻮزان در آﯾﻨﮫ ﺗﻼﻗﯽ ﮐﺮد! ﭘﺮﯾﺪﯾﻢ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،از ذوق ھﺮ دو
ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻢ و از دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ" :ﮐﺠﺎﺋﯽ؟ ﭼﻄﻮری؟ ﭼﯽ ﺑﮫ ﺳﺮت آوردﻧﺪ؟" وﻟﯽ ﻓﺮﺻﺖ
زﯾﺎد ﻧﺒﻮد!
زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ورودی دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﻣﺮا رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﮫ زودی ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ،
ﺳﻮزان ﮔﻔﺖ" :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ اﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﮫ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟"
ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪادم....
"اﻋﺪاﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ؟ ﺑﮫ زودی ....ﻣﻨﻮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ..؟ ﺗﻮ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ؟ ...ﮐﺎر دﯾﮕﮫ ای ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟"
ﺳﮑﻮت ﺟﺎﻧﮕﺪاز ﻣﻦ!..
"ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ؟"
ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ...؟ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اداﻣﮫ ﺑﺪم ...ﻓﻘﻂ در آﻏﻮﺷﻢ ﻓﺸﺮدﻣﺶ ،ﺳﻮزان
اداﻣﮫ داد" :ﻣﻦ ﻟﻮ رﻓﺘﻢ ،اﮔﮫ ﯾﮏ ذره ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎم اﯾﻨﺎ ﻗﺪم ﺑﻌﺪی رو ﻣﯽ ﺧﻮان ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﻂ ،ﻧﮫ ،ھﻤﯿﻦ
طﻮری ﺑﮭﺘﺮه ...ھﻤﯿﻦ طﻮری ﺑﮭﺘﺮه.،
از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ روزی ﺑﺮی ﺑﯿﺮون ،ﺑﮕﻮ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺸﻮن داﺷﺘﻢ ،ﺑﮫ رﻓﯿﻖ )ب(
و ﺑﻘﯿﮫ ﺑﮕﻮ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺸﻮن داﺷﺘﻢ ".و ﺑﻌﺪ ﺟﯿﻎ و وﯾﻎ آن ﮐﺮﮐﺲ ﺳﯿﺎه! زن زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﺎ ﭼﻨﮓ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻮھﺎی ﻣﺮا آن ﻗﺪر ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا
ﮐﺮد و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻮزان ﺑﻮد!
★★★★★

ﺳﻮزان ﻟﻮ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،آری ،وﻟﯽ واﻗﻌﺎ از او ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ راﺑﻂ آن دﺧﺘﺮ
ﺟﻮان ﺑﻮده و ﺑﮫ او ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﯽ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ
ھﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان – اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮد و در ﻣﺤﻞ زﯾﺴﺖ ﺳﻮزان ﺗﻌﺪادی ﻧﺸﺮﯾﮫ و اطﻼﻋﯿﮫ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺮم ﮐﻤﯽ ﺑﻮد؟ ﺟﺮم زﯾﺎدی ﺑﻮد؟ آن ﮐﻮدﮐﺎن  ١٤ -١٣ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اطﻼﻋﯿﮫ راھﯽ ﻣﯿﺪان ھﺎی ﺗﯿﺮﺑﺎران و اﻋﺪام ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ﻟﻮ ﻧﺪادن ﻓﺮزاﻧﺪاﻧﺸﺎن رواﻧﮫ زﻧﺪان و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﭽﮫ ھﺎی
ﻧﻮزاد و ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪان ﺳﺎل ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺮﻣﺸﺎن ﭼﮫ ﺑﻮد؟ آن ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﮐﮫ
در طﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺮوه ﮔﺮوه اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﭼﯽ؟ و آن دﺧﺘﺮ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ در زﯾﺮ ﻧﻌﺮه ﯾﺎ
زﯾﻨﺐ ،ﯾﺎ زﯾﻨﺐ ﺑﺎزﺟﻮ و ﯾﻮرش ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ او آرزوی آﻏﻮش ﻣﺎدرش را داﺷﺖ ﭼﯽ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﮫ ﭼﺮا؟ ﭼﺮا دﻧﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ و او در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و واراﻧﮫ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ھﻤﮫ ﭼﯽ را ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺴﭙﺎرده و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در
ﻣﯿﺪان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﻗﻊ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻧﮭﺎ ﮐﮫ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ھﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن آرزوھﺎی ﻣﺮدم و ﺳﺘﻢ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯿﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻗﻔﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﮫ دھﺎن ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺑﻮد!
ﻣﻨﻔﻌﺘﺶ در ﺑﮫ ﻣﺴﻠﺦ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ آزادی ھﺎی ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺑﻮد،
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﺎرج از رﯾﺘﻢ آژﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﮔﺮوه ،ﮔﺮوه در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺪای ﺗﯿﺮ و ﻣﺴﻠﺴﻞ از ھﻤﮫ ﺟﺎی ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،از ﺳﺎل  ۶٠ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟﯿﺴﺖ اﻋﺪام ھﺎی روزاﻧﮫ ﮐﮫ در ﺟﺮاﯾﺪ درج ﻣﯽ ﺷﺪ از ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ
رﻓﺖ! ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر ،ﻣﮭﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ آن
رواﻧﮫ زﻧﺪان! روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ و آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﺜﻠﮫ ﺷﺪ ،ﺣﺠﺎب ﺧﻔﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺎن
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﭼﯿﺰ آﻧﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ و درون آن ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﮫ ﻓﺸﺮده ھﻤﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎ و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی
ﺟﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ در آن ﻧﻤﻮدی ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻣﻀﺎﻋﻒ داﺷﺖ ،ﮐﺎﺑﻮس وﺣﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﮫ ظﺎھﺮ
ﺧﺎرج از زﻧﺪان!
★★★★★
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در ﺑﻨﺪ ﺗﻨﺒﯿﮭﯽ ،ﺑﻨﺪ ھﺸﺖ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر ﺑﻮدم ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺗﺎزه از اوﯾﻦ آورده ﺑﻮدﻧﺪ و
طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ھﻤﮫ ﻣﺎ دور آﻧﮭﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺒﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ،دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﺣﺪود
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ازﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮاﯾﻤﺎن از اﺗﻔﺎﻗﺎت اوﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد ،از دﺧﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺑﻨﺪ  ٣١١ﺑﺎ او ﺑﻮده ،دﺧﺘﺮی
ﮐﮫ ﺷﺎد ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﮫ روﺣﯿﮫ ﻣﯽ داد ،از زﺧﻤﯽ ھﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﻮاظﺐ ھﻤﮫ ﺑﻮد و
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯿﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد ،در ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ھﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺣﻤﺎﺳﯽ داﺷﺘﮫ و ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻨﺪ ھﻢ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪه ،از ﺳﻮزان ﻧﯿﮑﺰاد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
وﻗﺘﯽ اﺳﻤﺶ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺒﻨﺪی ھﺎﯾﺶ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﯽ ﺑﻮﺳﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ
اﺳﺘﻮار ﺑﺮای اﻋﺪام از ﺑﻨﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻄﻮره ای و وﺳﻌﺖ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮزان در
ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه او در زﻧﺪان ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ای او را دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺳﻮزان ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮھﺎ و زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن

دوران ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد.
ھﻤﺎن روز وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در ﺧﺸﻢ و اﻧﺪوه در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﮫ و ﭘﺮﯾﺸﺎن در راھﺮوی ﺑﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﯽ زدم
دو دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﺎن روز از اوﯾﻦ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮﻣﯽ ﺧﺎص در روﺑﺮوی ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،از ﺳﻮزان و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ او از آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﺮاﯾﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﻧﺪوه از دﺳﺖ دادن ﺳﻮزان ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﺮطﻮب و ﺻﺪاﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻐﺾ
ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه وﻗﺘﯽ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺳﻮزان ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺷﻌﻔﯽ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪ ،در آﻏﻮﺷﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ ،آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ١۶ - ١٤ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ!
ﺳﻮزان ﻧﯿﮑﺰاد ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
ﻣﮭﺮﻧﻮش ﺷﻔﯿﻌﯽ
mehrnosh.sh@hotmail.com
*در اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﮥ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ  ،آﮔﻮﺳﺖ ، ٢٠١١ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎه آﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدم ﻣﺎه آذر ،وﻗﺘﯽ درﯾﮑﯽ از
ﺳﺎﯾﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درج ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺧﻮدم واﯾﻨﮑﮫ ﻧﺴﺨﮫ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺪه را
ارﺳﺎل ﮐﺮده ام ﭘﯽ ﺑﺮدم .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه را ارﺳﺎل ﮐﺮدم ﮐﮫ دﯾﮕﺮ دﯾﺮ ﺑﻮد .ﺳﻮزان ﻧﯿﮑﺰاد در 3آﺑﺎن ﺳﺎل
60دﺳﺘﮕﯿﺮ و در  28آﺑﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ.

