
يادهاي اوين  
آاوه  

ابراهيم ١٩ سال داشت. او را قبل از من به اتاق آورده بودند. هنگامي آه در سال ٦٠، من بـه ايـن اتـاق در زنـدان اويـن 
وارد شدم، تعداد زندانيان آن به ٥٠ نفر رسيد. شب ها براي خوابيدن با آمبود جا روبرو بوديم، بناچار مثل ماهي ساردين 
آنسر شده سر و ته به خوابيديم. ابراهيم را سخت شكنجه آرده بودند. تب شديد داشت و پاهايش بر اثر شكنجه آش و ال ش 
شده بود. روزي آه  آمي حالش بهتر بود داســتان زندگـي و دسـتگيري اش را برايـم تعريـف آـرد. تنهـا پسـر خـانواده  و 
پدرش فروشنده عينك بود. ابراهيم ماشيني داشت آه پدرش برايش خريده بود. ماشين را بـه رنگهـاي گونـاگون در آورده 
ــود. پاسـداران ابراهيـم را در يكـي  بود وچند آنتن و بوق آه صداهاي جورواجور ار آن بر مي خاست به آن وصل آرده ب
از روزهاي تابستان زماني آه ماشين خود را در آنار خيابان پارك آرده و به  خوردن فالوده مشغول بود دستگير آردند. 
ابراهيم در راه علت دستگيري خود را مي پرسد. پاسداران مي گويند آه او قصد تـرور آيـت اللـه خزالـي را داشـته اسـت. 
ابراهيم مي پرسد با چه چيز مي خواستم آيت الله را ترور آنــم، مـي گوينـد تـو آنجـا سـر راه  آيـت اللـه ايسـتاده بـودي تـا 

هنگامي آه او به مصلي مي رود ترورش آني. ابراهيم باز مي پرسد: چگونه مي خواستم آيت الله را ترور آنم. 
 به او مي گويند بعدا مشخص خواهد شد.  

ابراهيم را به محض ورود به اوين به اتاق شكنجه مي برند. او هر چه قسم مي خورد آه چنين قصدي نداشته است بازجو 
به گفته او توجه نمي آند و از او مي خواهد حقيقت را بگويد. 

ابراهيم مي گويد: حقيقت آدام است؟ 
بازجو پاسخ مي دهد:  بگو آنجا سر راه آقا ايستاده بودي تا او را ترور آني.  

ابراهيم مي گويد: دروغ بگويم. بازجو پاسخ مي دهد:  آري. 
ابراهيم از او مي پرسد: اگر دروغ بگويم مرا از تخت باز مي آني؟ بازجو مي گويد آري.  

ــد و رو بـه  ابراهيم مي پذيرد آه قصد ترور آيت الله را داشته است. او را از تخت باز مي آنند، به اتاق بازجوئي مي برن
ديوار روي صندلي مي نشانن. برگه بازجوئي و مدادي به دستش مي دهند و به او مي گويند بنويسد قصد ترور آيت الله را 
داشته است. ابراهيم چشم بندش را با اجازه بازجو آمي باال  مي زند و آنچه را آه به او  ديكته مي آنند در برگه بــازجوئي 

مي نويسد.  
ابراهيم از بازجو مي پرسد:  با چه وسيله اي مي خواستم آيت الله را ترور آنم؟ 

بازجو مي گويد:  بنويس با آلت.  
ابراهيم مي پرسد: آدام آلت؟ 

بازجو مي گويد: بنويس آنجا ايستاده بودي تا برايت آلت بياورند.  
ابراهيم مي گويد برادر بخدا من تيراندازي بلد نيستم و به سربازي نرفته ام. پدرم سربازيم را خريده است.  

بازجو چند ضربه شال ق به سر و صورت ابراهيم  مي زند و به او مي گويد "خفه شو"، آنچه را آه من مي گويم بنويس.  
بازجو از او مي خواهد اسم دوستان منافقش را بنويسد.  

ابراهيم قسم مي خورد هرگز با منافقين ارتباط نداشته و آسي را نمي شناسد. بازجو بر سر او داد مي آشد و مي گويد: مـي 
نويسي يا نه؟ بال فاصله او را آه ديگر توان راه رفتن نداشت، آشان آشان به طرف اتاق شكنجه مي برد.  

ابراهيم بازهم قسم مي خورد آسي را نمي شناسد.  
بازجو مي گويد:  هر آه را آه مي شناسي بنويس!  

ابراهيم مي گويد: من فقط با اقوامم رفت و آمد داشتم.  
بازجو مي گويد: نام آن ها را بنويس.  

ــوم زاده هـا و خويشـاوندان دور و نزديكـش  ابراهيم از ترس شكنجه مجدد نام دوازده تن از پسرخاله ها، پسردائي ها ، عم
را مي نويسد. اين نگون بخت ها را بدون آنكه بدانند به چه جرمي دستگير شده اند آنقدر شــكنجه مي آننـد تـا مي پذيرنـد بـا 
ــد، ديگـري  ابراهيم براي آشتن آيت الله همدست بوده اند. يكي اعتراف مي آند مي خواستند آيت الله را با مسلسل ترور آنن
ــا چـه چـيزي  با آلت، سومي با آوآتل مولوتف، چهارمي با سنگ و آجر... باال خره  هم معلوم نشد ابراهيم و همدستانش ب
مي خواستند آيت الله را ترور آنند. بعد از بازجوئي ابراهيم را به بند منتقل آردند. هنگــام انتقـال بـه بنـد، پاهـايش برهنـه 
بود. پاسداران بزرآترين دمپائي ها را برايش آوردند آما به پايش نخورد. او را با چند زنداني ديگـر در صـف قـرار مـي 

دهند. در مسير راه به طرف بند ابراهيم از پاسداري آه همراهشان بود سئوالي مي آند.  
چند لحظه بعد صاحب دستاني آه بر شانه ابراهيم قرار دارد  آهسته از او مي پرسد: تو اينجا چه آار مي آني؟ 

 ابراهيم چند لحظه خشك اش مي زند. صدا، صداي پدرش است.  
اشك بي اراده از چشم هاي ابراهيم سرازير مي شود. آهسته از پدرش مي پرسد: تو در زندان چه مي آني؟ 

پدر پاسخ مي دهد: دنبال تو آمدم به زندان، با پاسدارها درگير شدم و مرا هم گرفتن. اما اين مزخرافات چيه تو پرونده ت 
نوشتي؟ ابراهيم مي گويد: پدر از زير چشم بند به پاهايم نگاه آن. آن ها مرا مجبور آردن دروغ بنويسم. واقعيت ها را به 

حاآم شرع خواهم گفت.  
ابراهيم را چند روز بعد به دادگاه بردند. پس از آنكه به اتاق برگشت، هر ناسزائي آه در دهان داشت نثار حاآم شرع مي 
آرد. تعريف مي آرد: اين پدر سگ فال ن فال ن شده تا رسيدم گفت وصيتت را بكن! گفتم حاجي آقا بخدا دروغ نوشتم. مــن 
ــاره  همه آن چيزها را زير شكنجه نوشته ام. پاهايم را نگاه آنيد. من نه سياسي هستم و نه منافقي مي شناسم. حاآم شرع دوب
ــه و  سر او فرياد آشيده بود: منافق آثيف وصيتت را بكن و وقت ما را نگير. ابراهيم در پاسخ به او با خشم گفته بود: انالل

انا اليه راجعون، زنده باد خلق و زنده باد مبارزه. 
حاآم شرع مشت محكمي به پيشاني ابراهيم آوبيده بود و به او ميگويد: برو منافق محارب، تو اعدامي هستي. 

ــده ام. مـن  ابراهيم فرياد مي زد و تكرار مي آرد: امشب اينها مرا اعدام مي آنند. من سياسي نيستم. من آناهي مرتكب نش
ــق، زنـده بـاد  نمي خواهم بميرم. به او گفتم پس چرا در جواب حاآم شرع  عبارت "انالله و انا اليه راجعون و زنده باد خل



مبارزه " را بر زبان آوردي. در پاسخ به من گفت: "من اينها را در زندان آموختم." او آن شب را  آنار من خوابيد. نيمــه 
ــي سـوخت آشـان آشـان بـه جوخـه  هاي شب دژخيمي در اتاق را باز آرد و او را صدا زد. او را آه در تب و نگراني م
اعدام سپردند. بعدها، پس از آزادي از زندان، به ديدار پدرش رفتم. پدر به من گفت آه همه آن دوازده نفر ديگري را هــم 

آه ابراهيم نامشان را زيربازجوئي داده بود، اعدام آرده بودند.  




