
  !امخوابیدهبا مادرم  :گفته است بخشیآقای گویا 
  مهران زنگنه

تکان «ی دستگريی از لحظهیعنی چه؟ یعنی شکنجه!  »تکان دادن«پرسی میدادند. » تکانم«هشت روز 
که را باید گفت» اولیه« !اولیهشروع شد. هشت روز زیر بازجوئی  »دادن در این دوره معموال ، چرا 

که »اولیه«خورد. معنا رقم مییک به است که انسان سرنوشتش  گر انسان حرف نزند ، چرا  در این دوره ا
، این تکان شودبداده » تکان«و برای همني انسان باید درست و حسابی  ش ممکن است بسوزنداطالعات
و  ،تخت ،ها زیر زمنيصبح ،هشت روز. های بعدی برای مصاحبه و یا همکاریتکانکند با فرق می

کنند و زنند که پاهایت ورم میمیکابل آنقدر . قپونی و کتک! شودو بر تن آوار می کشدزه میکابلی که زو
گر نز .گویند در جا بزن و باید در جا بزنیتوانی پا از پا برداری و بعداز آن هم مینمی نی همان ایستاده ا

کتک می  »تماشا«بند داری شمبا اینکه چ. باید در جا بزنی و شویی بوکس می، کیسهخوریکابل یا 
کند. پناهی مادرش را فریاد میدر بی ،خورد. بیچارهمیای کابل ساله ۱۲- ۱۰ی در مقابلت بچه بکنی.

کی قرار داری؟ کجا قرار داری گذاشتی؟ بمادر، مادر .... بگو با  گو، بگو ... و فریاد را ؟ اسلحه را کجا 
شنوی. شود را نمیصدائی که از بلندگو پخش میمادر ... مادر ... حتی دیگر  شنویمی شنوی ومی

گر حرف به زنی گفته می که زنی و شاهدیزنی. در جا میدر جا می شنوی ... مادر ...فقط می شود، ا
   ...کشیم هایت را مینزنی ناخن

قط ف !نه !ایستاده که نتوانی بخوابی. کنندزنجريت میبا یک طناب به سر در یک در آویزان  ها نیمهشب
کنی، ایکاش کف فقط آرزو میخواهی! آزادی نمیزیاده خواه نیستی،  ت بر زمني.یی پانوک پنجه

که ترا لحظه توانستی روی زمني بگذاری.پاهایت را می ای به خودت واگذار بکنند، پس از مدتی هر جا 
 د ثواب بکند.یا اینکه کسی بخواه ،شوی تا لگدی به یادت بیاندازد کجا هستیخودبخود درازکش می
زند. برد و کتکت میمی )نور گريه فضائی تهی (بگوئیم ب، عشقش که کشید، ترا کندهر کس که عبور می

. دزندارد ترا می ،دادی» غلط«چون جواب و  کندکند که بگوئی بازجوئی میحتی از تو سئواىل هم نمی
است نشنیده است. اما، این دیگر  خواستههائی که میزند چون جوابباز بازجو می ؟!زندبی جهت می

گر مگر نیست؟  .بیندمی عقالنیرا های بازجو رسد؟ کتکمیبه کجا انسان بینید می ؟چرا ابزاری  ،عقلا
که  به من گفته شددانستم در اسالم کتک زدن ثواب دارد. بعدا نمیعقل اسالمی؟  یا اسالمی باشد.

ثواب  اندخواستهفقط می هابیچاره ،ند، سادیسم نداشتندنیز خل نبودآنان بعدا فهمیدم که  ثواب دارد.
شرایطش برای  شوی کهفرستاده می یکه گذشتی علريغم اینکه به سلول یا به بند اولیه از این دوره ند.برب

ىل انگار و، و باور نکردنیاند و یا تجربه نکردند، غري قابل تصور است کسانی که چنني وضعی را ندیده
گرروی و میتا مرز فراموشی معیارهای انسانی می .ایبه بهشت رفته و غلمان، شري و  از حوری گوئی ا

، و یبرمیبه سر نفر دیگر  ۷۳با  یک اتاق در هم همینطور. و بازجوئی خربی نیست اما از بازجو عسل



اند، با هبود مهماننفر  ۱۰۴اتاق این گویند، شکر خدا را بکن زمانی در شوی وقتی به تو میمیشاخ  چار
 ،هستیمجبور جا برای اینکه بر پشت بخوابی نیست، ها شبعلريغم اینکه  است اینجا، بهشت این همه

کنند و گرسنگی بکشی و چشمت به در باشد که کی دوباره صدایت می ،بخوابی یا نخوابی» کتابی«فقط 
و ورم کردن پا و در جا  بلدوباره کا ،سر از زیرزمني در بیاوریبروی و برای بازجوئی  ۲۰۹دوباره به 

که همه ریزد وقتی در باز میبینی دل همه میمی. بهشت است با اینکه بزنی ند و تو نیز دانمیشود، چرا 
و تو هم ممکن است بروی و  هر کس که از در بريون رفت ممکن فردا از پس بند سر در بیآورد دانیمی

در  جمع بشود و خون به چهره برسد.دو باره تا دل ریخته  شدکطول نمی مهم نیست ساعتی .برنگردی
که پس بند  شماریتوانی بمیها را شنوی و تري خالصمیها را صدای گلوله بهشت هستی علريغم اینکه

شود: گفته می. باز کنیمیرا مشاهده  شانهایت انعکاس صداهای هم اتاقیو در چشم شوندشلیک می
مجبور  علريغم اینکه. بهشت است شودمینتريباران هر روز  ،۶۰ ال، سالپارس، مثل را بکن شکر خدا

گو که از بلند بشنویسرودهائی گوش بدهی، ....» انجز انجز «به صدای انکر االصوات » دائم« هستی
از  شود ودر آن دیده میو یا چشمت به تلویزیون مدار بسته باشد که یکی مثل خودت  شوندپخش می

از عطوفت یا » جنایاتش«از و ممکن است بیاید امروز  »بخشی«همانطور که  .بگوید» جنایاتش«
  دستگري شده است؟بخشی اصال چرا  پرسیمیو ن یخر تو، گویا بگوید اشاسالمی در دوران دستگريی
 .اندها دیده شدهاز این فیلمها ی اوین هر روز ساعتدر تلویزیون مدار بسته .اماز این چیزها بسیار دیده

ر شب با آقای بخشی بیاید بگوید هممکن است حتی  دانممی ام،با این که ویدئویی از بخشی ندیده
در سرزمینی  :این استهمچون جرم من  ،نیزجرم او چیست! جرم او  مدانمی! خوابیده استمادرش می

آقایان بودم  به هنگامی در خدمتشاید وضع او از من  کتک زدن ثواب دارد.آن به دنیا آمده است که در 
کم نیست در ایراندیگر  هدوراین در ، ودشگفته می ،امروزخرابرت هم باشد. چون   فقط عقل اسالمی حا

 .اندشده هممدرن شوند. گر نمیها شکنجه»آدم«دیگر فقط برای ثواب  .فقط ثواب نداردکتک زدن و 
کم و اگران شکنجهمثل عالوه بر ثواب  رژیم زمان یران نوین شده بود، زمانی که مدرنیت بر ایران حا

باید  باز گویا .گريندپول درست و حسابی هم میگران شکنجهحاال ، گویمرا می ، ثابتی و پهلویکودتای 
 کتک زدنبودم که آنها فقط یک انگیزه برای  »میهمان این آقایان«زمانی کنم که  »شکر«را  »خدا«

که و زندانیان سیاسی امروز  »بخشی«بیچاره  ه است!چقدر این خدا با من مهربان بود داشتند: ثواب.
نیز برای حفظ نظامی کلید بهشت دریافت الوه بر عدو انگیزه دارند،  انشبرای کتک زدنگران شکنجه

  د!نآورمیدرپول درست حسابی که در آن کنند شکنجه می
 ،۲۰۹ یا(بند د بني بد و بدتر ای که همواره بایجامعهفرد یا آنجا در آن روزها اما یک چیز یاد گرفتم: 

کمیت  اشو مسئله انتخاب کند دو شکل سرکوببني ، سرکوبگربني دو یا به طور کلی ) رئیسی یا روحانی
 »خودش«این فرد یا جامعه، و اگر  شکنجه است »زیر«ای جامعهفرد یا است، زور  و شکنجه، سرکوب

ی یکی کمرت شکنجه شده است، ن اعتبار که در دورهبه ای ،کندانتخاب می) بني دو جالد(بني بد و بدتر 



شده غالب نیز فرهنگ شکنجه  یا آن بلکه بر او، شده »شکنجه«ی اجامعهفرد و نه فقط  ،گفت باید
کم و چکیده المثلضرب ،است حاال که «: بر این فرد و جامعه عبارت است ازی فرهنگ سیاسی حا

گر بیاید بگوید در مصاحبه یااوین  هایو مصاحبه . مگر در ویدئوها۱»ا حسنيزوره، ی گفته ی بخشی، ا یا 
  ؟شودو می المثل حرف دیگری زده شده استجز تکرار این ضرب ،شکنجه نشده استباشد 

                                                 
کنانچنان روایت کرده ۱  زدند تا در شمار مردی کلیمی را در روز عاشورا با مشت و لگد می اصفهان اند که گروهی از سا

گزیر گفت:  »یا حسني« عزاداران حضرت حسني درآید و حاال که «بگوید و کلیمی که تحمل کتک برایش دشوار بود، به نا
  مثل روایتی دیگر نیز وجود دارد. ی ایندرباره» زور است یا حسني


