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شكنجه و اعدام هاي اوايل دهه ٦٠ همراه با مصاحبه هاي نمايشي برخي از رهبران گروه هاي سياسي بـا پاهـاي 
باند پيچي شده سپري شد. حاج داوود همراه با توابيــن اش سـرنگون شـد. بهـار سـال ٦٦ پـس از گذشـت ٦ سـال 
ــان در بنديـم و چشـم  اندازي بـراي آزادي  وجـود  زندگي در اسارت فرا رسيد. همراه با مبارزان بيشماري هم چن
ندارد. سال ٦٦ با تمامي سختي هايش سال ٦٠ نيست. فضائي براي نفس آشيدن در زندان باز شده، مي تــوان بـه 

استقبال بهار رفت و ادامه زندگي در ميان اين چارديواري را ميسر آرد. 
از اوين به قزل حصار و از قزل حصار به گوهردشت. اواخر سال ٦٥ است. براي اوليـن بـار قـرار گذاشـتييم 
نوروز ٦٦ را در زندان جشن بگيريم. سال هاي قبل امكان چنين آاري  را نداشتتيم. به پيشـنهاد يكـي از رفقـاي 
هم بند و  پس از گفتگو با سايرين قرار شد وسايل جشن را آماده آنيم. او هر سال به هنگام نـوروز، مخفيانـه بـا 
ــابلوئي  خاآشير سبزه درست مي آرد. سبزه بسيار زيبائي براي نوروز ٦٦ درست آرده بود. با پارچه اي سرخ ت
ساخت و با  خاآشير عبارت "بهاران خجسته باد" را بر روي آن نوشت و ستاره اي به طول ٦٠ و عـرض ٣٠ 

سانتيمتر در وسط آن طراحي آرد. زمينه تابلو سرخ بود، ستاره و  "بهاران خجسته باد" سبز.    
براي اينكه نوروز شادتري داشته باشيم، اين رفيق همبند به يك رفيق ارمني آه نوازندگي گيتـار را بخوبـي مـي 
دانست، پيشنهاد داد گيتاري براي او بسازد آه با نواختن آن به مراسم نوروزي شادي بيشتري به بخشد. قرارهــا 

گذاشته شد و آارها قدم به قدم پيش رفت. 
ــدان آـار سـاده اي نبـود.  قرار شد آه رفيق همبند گيتاري از تخته، روزنامه و خمير نان بسازد. تهيه تخته در زن
ــر از چنـد گـاهي بـه بنـد آورده مي شـد برداشـته شـود و  قرار شد هربار چند قطعه تخته  از جعبه ميوه هائي آه ه
فاصله تخته  جعبه هاي باقي مانده طوري تنظيم شود آـه زندانبانـان متوجـه آمبودهـا نشـوند. روزهـا در اسـارت 
بكندي سپري شدند. سبزه هر روز به طور مخفيانه به هواخوري برده مي شد تا با نــور آفتـاب خوشـرنگ تـر و 
شاداب تر شود. تخته ها مي بايد چند روزي در آب خيس مي خوردند و پس از آن با سنگ سائيده مي شـدند. رفيـق 
هم بند با آمك چند هم بندي ديگر و مشورت با رفيق ارمني با دقت و عال قه زيادي آار ساختن گيتار را پيش  برد 
ــار آـار  تا حاصل آار از نظر فني حالتي پيدا آند آه از آن صداي گيتار در آيد. يك ماه مخفيانه روي پروژه گيت
شد. تخته چوب ها پس از سائيده شدن به نازآي آاغذ شدند. تخته چوب ها به شكل گيتار قالب بندي شده و بـا نـخ 
به هم بسته شدند. آنها مي بايد تا پنچ روز به همين حالت باقي مي ماندند تا آامال  خشك شده و شكل بگيرند. نخ هــا 
را بعد از پنچ روز بازآرديم و با خمير نان و روزنامه سطح آنها را آامال  پوشانديم تا منفذي باقي نماند و بتوان 
نوسانات صوتي را بر بستر آن توليد آرد. مرحله بعدي خشك شدن روزنامــه و خمـير نـان بـود و در آخـر بـايد 
سيم گيتار را با تاباندن نخ جوراب مي ساختيم. نخ پال ستيكي جوراب را سه بار تاب داديم تا آنقدر محكم شـد آـه 
از آن صدايي نظير صداي سيم گيتار بر مي خواست. گروهي ديگر به مـوازات ايـن پـروژه، بـا مخلـوط آـردن 
بيسكويت، انجير، خرما و هر آنچه آه در دسترس بود  آيك وشيريني تهيه آردند. گيتار آماده بهره برداري شد. 
رفيق ارمني شروع به نواختن آرد. او با موسيقي آمريكاي ال تين آشنا بود و قطعاتي از آن را نواخت. با شــنيدن 
اين آهنگ ها احساس آرامش آردم. نواي گيتار، روح خسته مرا آه شش سال زير وحشيانه ترين فشارهاي رژيم 

جمهوري اسال مي تاب آورده بود جال  مي داد.  
ــب تمريـن مي آـرد تـا خـود را بـراي اجـراي  رفيق ارمني سال ها گيتار بدست نگرفته بود و به همين خاطر مرت
برنامه هنري عيد آماده آند. سه روز به عيد مانده بود. رفيقي آه سبزه و  مقدمات گيتار را تهيه آرده بود، ســبز 
را طبق معمول به هواخوري برد. معموال  نگهباني آه درب هواخوري را باز مي آرد بعــد از ده دقيقـه آـه همـه 
جاي حياط را بازرسي مي آرد و مراقب بود بند قبلي چيزي براي ما در هواخوري جاسازي نكرده باشد، از بند 
خارج مي شد. اين بار نگهبان از هواخــوري خـارج نشـد و در ميـان انبـوه زندانيـان ايسـتاد و بـه تماشـاي بـازي 
ــان نشـد. او سـبزه را در مقـابل  فوتبال پرداخت. رفيقي آه سبزه را به هواخوري آورده بود متوجه حضور نگهب
نور قرار داد. سبزه بزرگ و زيبا شده بود. هر بار آه اين رفيق سبزه را به هواخوري مي  آورد تعدادي زنداني 
ــو آمـد و  به دور آن حلقه مي زدند. نگهبان از آنسوي حياط متوجه جمعيتي شد آه به تماشاي سبزه آمده بودند. جل
ـــد؟ ". او ظــاهرا  گفـت: "بـه بـه چـه سـبزه قشـنگي!!" او پرسـيد: "چـه طـوري آن را بـاين شـكل درسـت گردي
نمي دانشت چه عكس العملي بايد نشان دهد. از بند خارج شد و سبزه را به مافوق خود گزارش داد. رفيـق همبنـد 
آه به عاقبت آار بخوبي آگاه بود، پس از آنكه نگهبان از بند خارج شد، لباس هايش را به تن آرد و آمـاده رفتـن 
به زير هشت شد. ده دقيقه بعد همان نگهبان در بند را باز آرد و گفت:" سبزه و سازنده اش بيان بيرون". رفيــق 
همبند با تابلوي بسيار زيبايش از بند خارج شد. او را به مدت يكماه به سلول انفرادي فرستادند و در شادي بند و 
شنيدن صداي گيتاري آه خود ساخته بود شرآت نداشت. اما شنوندگان گيتـارش حضـور وي را در ميـان جمـع 
بخوبي احساس مي آردند. او بعد از آنكه به بند برگشت واقعه اي را آه در بيرون از بند برايش اتفاق افتــاده بـود 
تعريف آرد. بعد از آنكه از بند خارج شد به او چشم بند زده و به زير هشت برده بودند. ناصريان داديار زنــدان 
از او  پرسيده بود: اين تابلوئي آه درست آردي چيست؟  او جواب داده بود: سبزه و در ادامه گفته بود مگر شما 
ايام عيد سبزه سبز نمي آنيد. هنوز جمله اش تمام نشده با مشـت و لكـد بـه جـان او افتـاده بودنـد. آنقـدر او را زده 
ــود:" ضـد انقـال ب آثيـف  بودند آه فراموش نكند در زندان جمهوري اسال مي بسر مي برد. ناصريان به او گفته ب



فكر آردي ما خريم!! خر خودتي!! آن ستاره چيست؟!! چرا به جاي ستاره شــلغم نكاشـتي؟! او در جـواب گفتـه 
بود: شلغم زيبا نيست، ستاره زيبا است. او را مجددا مورد ضرب و شتم قرار  داده و ناصريان به او گفته بود:" 
ــا اسـت  ضد انقال ب سرموضعي برو انفرادي و ايام عيد را آب خنك بخور تا حالت جا بياد و بفهمي آه شلغم زيب

يا ستاره!!. 




