
"تازه اولش بود" 
                                            پروانه  

سال ٦٠ بود. سه روز در آريدرهاي اوين بـودم و پشـت اتاق هـاي بـازحوئي و شـكنجه، آن هـم بعـد از دو روز 
بازجوئي مداوم در آميته عشرت آباد. اينك بايد خود را براي بازجوئي مجدد آمــاده مي آـردم. چشـم بند مـداوم و 

نشستن روي زمين يخ، بي خوابي و شاهد دردناگترين شكنجه هاي بشري بودن انتظار را سخت تر مي آرد. 
شاهد شكنجه بودن با شكنجه شدن فرقي نمي آند. رفيق پسري در شـعبه ٦ سـاعت ها زيـر شـكنجه بـود و مـا در 
ــاد بـازجو را مي شـنيديم. او از عصبـانيت مثـل ديوانـه ها فريـاد مي آشـيد و  پشت در صداي ضربات آابل و فري
مي گقت: آثافت آافر حداقل يك "آخ" بگو و زنداني"اخ" نگفت. غذا در آن شـرايط از گلويـم پـائين نمي رفـت و 
بازجو به تمسخر مي گفت: بدبخت بخور آه اگه بري بند ديگه اين قدر غذا گيرت نمي يــاد. تـوي بنـد ايـن غـذاي 

پنج نفره... و مي خنديد. 
به امر بازجو قرار شد به بند بروم و بـازجوئي بـه زمـان ديگـري موآـول شـد. بـازجو فريـاد زد "بـبريدش بـه 

آپارتمان ها...". 
جمعيت زياد زندانيان و دستگيري هاي هر روزه باعث شده بود رژيم مجبور شود از خانه هاي ســابق سـاوآي ها 
آه زمان شاه درون زندان زندگي مي آردند استفاده آند. آپارتمان ها هر يك دو اتاق خواب و سالني به شكل ال و 
حمام و دستشوئي داشت. درهاي هر دو اتاق خواب بسته بود. پنچره ها از بيرون رنگ شده و مطلقا ديد نداشتند. 
ــاز  سال تاريك و بدون هواآش با پنجره هاي مهر و موم شده، از جمعيت لبريز بود. پاسدار زن در آپارتمان را ب
آرد و به من گفت چشم بندت را بردار. من اين آار را آردم و او به سرعت بيني اش را به آمــك چـادر گرفـت. 
ــي توانـم بگويـم چـه بوئـي، بدتريـن بوئـي آـه مي شـد  با باز شدن در آپارتمان، بوي چرك، عرق، خون و...، نم
ــيد. از داخـل شـدن وحشـت داشـتم. پاسـدار مـرا هـل داد و رفـت.  در آن لحظـات  تصورش را آرد به مشام رس
عجيب ترين تجربه زندگي ام را مي گذراندم. آدم هاي نيمــه لخـت بـا لباس هـاي عجيـب و غريـب راه مي رفتنـد. بـا 
زيرپوش و بدون زيرپوش، بدون لباس زير، پتو و چادر بدور خود پيچيده بودند. موهاي سر همه مثل پســرهاي 
ــه در آن لحظـات  دبستاني آوتاه بود. صورت ها رنگ پريده بود و چشم هاي گد رفته... به تصوير آشيدن آنچه آ
آوتاه بر من گذشت مشكل است. مريم جلو آمد و گفت: تو چقدر آم سن و سالي. چنـد سـالته؟ گفتـم: ١٧ سـالمه. 
گفت چه جالب اما آمتر بنظر مي رسي. چشم هاي من هنوز روي جمعيت مقابلم مي چرخيد. مريــم پرسـيد: چـرا 
اينقدر وحشت آرده اي؟ گفتم اينجا بند زندانيان عادي است. او خنديد و گفت: بچه ها بياين، اين بچه ترسيده. حــق 
ــم  هم داره. با اين شكل هاي عجيب و غريبي آه ما داريم فكر آرده زنداني عادي هستيم. همه زدند زير خنده و آ
آم دورم جمع شدند. يكــي يكـي خودشـان را معرفـي آردنـد: مـن "حميـده" هسـتم، اقليتـي.  مـن "آزيتـا" هسـتم، 
رزمندگاني. من "مريم" هستم، پيكاري و... از قيافه من با آن چادر سفيد و پاهاي بي جــوراب حـدس زده بودنـد 
ــا مجـاهد بودنـد. حميـده  آه چپ هستم. من هم خودم را معرفي آردم: من"پروانه" هستم، پيكاري. باقي زنداني ه
گفت:" چند شب پيش تمام بچه هاي مجاهد را بردند حياط اوين و جسد زن رجوي و ابريشم چي و... را نشانشــان 
دادند. بيشتر اين ها پنچ مهر دستگير شدند و عجيب زيرشكنجه هستند. تعداديشون هم از آن توابهاي دبش هســتند 
و طرفهاي غروب پيداشون مي شــه. بـايد مراقـب باشـي جلـو آنهـا حـرف نزنـي. آال ن رفتـن بـراي شناسـائي تـو 
ــد. بعضـي وقت هـا هـم نصفـه هاي شـب مي برنشـون  خيابان ها. جالبه آه آنها بچه هاي چپ را هم شناسائي مي آنن
ــود.  ميدان تير براي زدن تير خال ص و تمام شب به بند نمي يان." درك اين حرف ها در آن لحظات برايم سخت ب
ــدر بلنـدن. پرسـيدم: موهـاي  بعد از چند ساعت يكي از بچه جلو آمد و دستي به موهاي بلند من آشيد و گفت: چق
شماها را رژيم آوتاه آرده؟ جواب داد: "نه" ما خودمان آوتـاه آرديـم،ال زم بـود. مريـم بـه آنـارم آمـد و گفـت: 
ــم: خـب! گفـت: بـايد موهـاتو آوتـاه  پروانه جان ما همه تو زندانيم، تو زندان بايد براي هر چيزي آماده بود. گفت
آنيم. بند پر از شپش شده، هرچه زودتر موهاتو آوتاه آنيم بهتره. ما فقط يك حمام آوچيــك داريـم بـراي اينهمـه 
جمعيت، اونم فقط هفته اي يه بار آبش گرم مي شه، تو اون چند ساعت هم همه نمي رسيم حمام بگيريم. تقريبا صد 
ــره فقـط ده دقيقـه وقـت گذاشـتيم، بـازهم  نفريم و گاهي هفته ها ١٢٠ نفره  با اينكه براي هربار حمام، اونهم دونف
همگي نمي تونيم هر هفته حمام آنيم. براي رفتن دست شوئي هم مشكل داريم. بچه ها مدام توي صف دستشوئي ان 
ــي شـده. داروي نظـافت نداريـم، نمي تونيـم  ؛ فقط يك دستشوئي براي اين همه آدم هس و اين خودش باعث آلودگ
خودمون رو تميز آنيم، زير بغـل بچـه ها زخـم شـده و خال صـه آلودگـي همـه بنـد رو گرفتـه. پاسـدارا از تـرس 
خودشون فعال  حاضر شدند روزهاي جمعه يك قيچي خيلـي آنـد بهمـون بـدن تـا موهـا رو آوتـاه آنيـم. مال قـات 
نداريم و لباس دريافت نمي آنيم. مجبوريــم بـا هميـن ريخت هـاي عجيـب و غريـب بگرديـم تـا لبـاس هـامون رو 
بشوريم و خشك آنيم. جيره صابون هم خيلي آمه و مجبوريم يـا بـا آب خـالي بشـوريم و يـا تـو يـك تشـت آب و 

صابون درست آنيم و همه لباس ها رو تو اون بشوريم، غيربهداشتيه ولي چاره ديگه اي نداريم.  
بعد از اين توضيحات قرار شد روز جمعه موهايم را آوتاه آنند.  



ــس بـودم  بـه  اوضاع جسماني بچه هاي شكنجه شده آه عمدتا مجاهد بودند وحشتناك بود. قرار شد من آه تازه نف
طور شيفتي از اين بچه ها مراقبت آنم. پاها آش و ال ش بود و دســت ها بخـاطر اينكـه بچـه ها را قپـاني و آويـزان 

آرده بودند سياه شده بود. آنها نياز به آمك داشتند و اين اولين يادگيري من در يك "پراتيك عملي" بود.  
ــا را بـا پاشـويه آنـترل مي آرديـم و بـا  با آمترين امكانات خونابه هاي پاهاشون رو تميز مي آرديم. تب باال ي آنه
ــم خـون در رگهـا جريـان پيـدا آنـد. خيلـي وقت هـا موقـع تمـيز آـردن چـرگ  ماساژ دست هايشان سعي مي آردي
ــوع پيـدا  پاهايشان اشك از چشم هايم سرازير مي شد. ديگه ازتنفس بوي بد بند و ديدن آنهمه چرك و خون حال ته
ــو را آـه بـوي  نمي آردم. ديگر ديدن قيافه آن دختران و زنان جوان با آن موهاي آوتاه برايم ترسناك نبود. اين ب
مقاومت بود دوست داشتم. از پاسداري آه دماغش را به هنگام بازآردن در بند مي گرفـت و خـود را از جلـوي 

در آنار مي آشيد تا با بچه ها تماس پيدا نكند متنفر بودم.  
روز جمعه فرا رسيد. نوبت آوتاه آردن موهاي من شده بود. در دقايقي آــه بچـه ها بـا آن قيچـي آنـد موهـايم رو 
آوتاه مي آردند خاطرات اولين هفته دستگيريم را لحظه به لحظه در ذهنم مرور مي آردم. به پدرم فكر مي آردم 
آه عاشق موهاي بلندم بود و به هنگام  دستگير ام در منزل نبود. عكس هاي بچه هاي اعدامي را جلو چشم مجسم 
مي آردم و مغزهاي متال شي شده اي را آه بازجو در عشر ت آباد نشانم داده بود. به رفيق پسري فكر مي آردم آه 
ــه  بنـد و بـه پـس از آن مي انديشـيدم و  اشـكهايم آرام  ساعت ها زير شكنجه بود و"آخ" نگفت... به لحظه ورود ب
آرام روي گونه ها مي غلطيد. يكي از بچه ها متوجه شد و گفت: " الهـي بمـيرم، پروانـه گريـه مـي آنـه."  مريـم 
ــان ايـن تـازه اول آـاره!"  او راسـت مي گفـت.  اشك هايم را پاك آرد و به چشم هايم نگاه آرد و گفت:" پروانه ج

تازه اولش بود. 




