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تازه از حمام برگشته و مشغول خشك آردن موهايم بودم آه" در قفل در آليدي چرخيـد". بـا بـاز شـدن در زندانـي جديـد 
ــتش را بـه سـويم دراز آـرد. وقتـي بـا او دسـت مـي دادم، خـود را معرفـي آـرد. صفـر  وارد سلول شد. در آستانه در دس
ــاه اول انسـان  انصاري پير مرد ٦٥ ساله اي بود با موهاي آامال  سفيد، قدي متوسط، سبيل هاي سفيد و پر پشت آه در نگ
ــاد، سـئوال غريبـي آـرد:" مگـر  را بياد آيانوري مي انداخت. وقتي نگاهش به وضعيت ما آه تازه از حمام آمده بوديم افت
اينجا زندانيان را به حمام هم مي برند؟". در مقابل نگاه پرسشگر من ادامه داد:" من ٤٥ روز است آه حمــام نرفتـه ام ". 
زنگ سلول را به صدا آوردم. لحظاتي بعد نگهبان در را باز آرد. موضوع را به نگهبان گفتم. نگهبان با نابــاوري بـه مـا 
ــراي رفتـن بـه  نگاه آرد. از او خواستم اجازه دهد صفر را آه بعلت مريضي و ناتواني قادر به ايستادن و راه رفتن نبود ب
ــچ دغدغـه  حمام همراهي آنم. نگهبان پذيرفت. وارد حمام شديم. او با آمك من لباس هايش را آند و بدنبال لباسها بدون هي
و توجهي به فرهنگ شرقي و ايراني ما، شورتش را هم آند و در مقـابلم قـرار گرفـت. در حـالي آـه گرمـي شـرم را در 
ــدم. امـا او سـرش پـائين بـود و اساسـا بـه مـن توجهـي  گونه هاي خود حس مي آردم، برگشتم و به سمت ديگري خيره ش
نداشت. با ديدن خونسردي و رفتار عادي او جرقه اي در ذهنم خورد، بخود گفتم بي گمان او بايد سالها بدور از ايـران و 

با فرهنگي ديگر زندگي آرده باشد.  
اوايل بهمن ماه ٦٢  هنگامي آه دو سال از زنداني شدنم مــي گذشـت، بـا دسـتگيري دو رفيـق تشـكيال تي بـراي بـازجوئي 
مجدد از زندان قزل حصار به زندان چالوس انتقال يافتم. پس از يكمــاه بـازجوئي و شـكنجه و تحمـل زنـدان انفـرادي، در 
ــان او و بـازجو توانسـتم  سلول مقابل سلول من زنداني ديگري جاي گرفت. با گوش سپردن به سئوال و جواب ها اوليه مي
نام او را بشنوم. روزهاي بعد در هر نوبت دستشوئي، وقتي آه سلول مرا بعد از سلول او باز مي آردند، با وارد شدن به 
توالت مخصوص "آفار" آاسه توالت و اطراف آن را پر از موهاي سفيد و خاآستري مي يافتم. هميشه قبل از هر آــاري 
ــت همچنـان بصـورت  مي بايست با ريختن چند آفتابه آب توالت را تميز مي آردم. روزها مي گذشتند و موهاي داخل توال
يك راز برايم باقي مانده بود. پس از دو ماه بازجوئي مـرا از قسـمت سـلول هـاي انفـرادي خـارج آردنـد و پيـش زندانـي 
ديگري بنام"گرگين" بردند. پانزده روز بعد صفر انصاري را به سلول آوردند. با شنيدن نام او و يادآوري جمله "چهــل و 

پنج روز است حمام نكرده ام" به راز موهاي سفيد داخل توالت پي بردم.  
ــالهاي ٢٠-١٣١٧ را در زنـدان رضـا  رفته رفته با زندگي صفر آشنا شدم: در سنين جواني به سياست جلب مي شود. . س
ــدد. پـس از شكسـت  شاه سپري مي آند، بي آنكه  جزء گروه ٥٣ نفر باشد.  بعد از آزادي از زندان به حزب توده مي پيون
نهضت آذربايجان در سال ١٣٢٦ در حالي آه دانشجوي دامپزشكي آرج بود بــه درخواسـت همسـرش آـه نمـي خواسـت 
شاهد دستگيري مجدد او باشد، همسر و پسر شش ماهه خود را در ترآمن صحرا- زادگاهش- بجاي مي گدارد و به اتفاق 
ــا اينكـه از طـرف  تني چند از فعالين حزب وارد جمهوري ترآمنستان مي شود. ماه هاي اوليه را در زندان بسر مي برد ت
ــكال ت سـالهاي اوليـه وارد دانشـگاه مـي شـود بـدون آنكـه خـبري از  حزب مورد تائيد قرار مي گيرد. پس از گذراندن مش
ــد مـي  خانواده اش در ايران داشته باشد. اين بي خبري ١٦ سال ادامه مي يابد. همانجا ازدواج مي آند و صاحب سه فرزن
شود. بعد از پايان تحصيال ت صاحب آرسي استادي در رشته زبان شناسي مي گردد. پس از گذشــت ٣٣ سـال اقـامت در 
ــردد.  شوروي، به سبب عشق به آرمان خويش، سال ٥٨  زن و فرزندانش را در آنجا باقي مي گذارد و به ايران بر مي گ
در ارديبهشت ٦٢ ، در حالي آه مسئول حزب در ترآمن صحرا بود دستگير مي شود.  يك سال بعد از دستگيري اش بـا 
من هم سلول شده بود. پاهايش ناتوان و لرزان بود. بعلت سالها بيمــاري و در بسـتر بـودن، پوسـت دو طـرف پاهـايش در 
قسمت ران و باسن از حالت عادي خارج شده و خشك و ضخيم و آپر بسته بود. پس از ضربه سراسري به حزب تـوده، 
صفر به همراه پسرش آه هنگام رفتن پدر از ايران شش ماهه بود و اينك فوق ليسانس ادبيات و مديـر يكـي از دبيرسـتان 
هاي ترآمن صحر بود دستگير شده و هر دو به اوين منتقل شده بودند. ده ماه در اوين بسـر بـرده بـود. روزي آـه نوبـت 
حمام او رسيده بود، در حالي آه آماد شستن خود بود، نـامش را از بلندگـوي بنـد صـدا  زده بودنـد.  بـا خيـال آزاد شـدن،  
ــرادي  بدون شستن خود حمام را ترك آرده بود. از آنجا او را مستقيما به زندان چالوس منتقل آرده بودند. ٣٧ روز در انف
ــايد شـعور داشـته باشـند و او را بـراي رفتـن بـه حمـام صـدا  روبروي سلول من مانده بود،  با اين فكر آه نگهبانان خود ب
بزنند. غافل از اينكه هر شيفت فكر مي آند آه او در شيفت قبلي حمام آرده است. به اين ترتيب به علت بي نظمي زندان، 
اين دور باطل همچنان ادامه يافته  و او  ٣٧ روز در زندان چالوس از حمام رفتن محروم مانده بود و يك هفته پيش از آن 
هم در زندان اوين نتوانسته بود تن اش را بشويد.  وقتي به توالت مي رفت موهاي ســر و تـن اش مـي ريخـت و او بعلـت  
ــا  ضعف بينائي و نداشتن عينك متوجه اين موضوع نبود . من برايش روزنامه مي خواندم و هر از آاهي آمك مي آردم ت
ــه مـي شـد همـانند آودآـان مـي  راه برود. به شوخي از او مي خواستم با هم آشتي بگيريم و وقتي دستانم دور آمرش حلق

خنديد و ريسه وي رفت. بعلت اعتمادي آه به من پيدا آرده بود از خاطرات و زندگيش با من سخن مي گفت.  
صفر مي گفت: وقتي به ايران برگشتم حزب در نشستها و جلسات براي جذب نــيرو و تحـت تـاثير قـرار دادن جوانـان از 
شخصيت من بهره مي گرفت و با بيان سوابق و موقعيـت مـن بـراي خـود اعتبـار آسـب مـي آـرد. در سـالهاي ٦٢- ٦٠  
ــه عنـوان مسـئول  مسئول حزب در ترآمن صحرا بودم، اما شخص ديگري بدون اينكه مسائل را با من در ميان بگذارد، ب
در نشستهاي تهران شرآت مي آرد. به علت تحمل چشم بند و آمبود نور در سلولهاي انفرادي، صفـر حـس زمـان را از 
دست داده بود.  اين حال در روزهاي اول ورودش به سلول ما در او باقي بود. روزي از مــن پرسـيد آـه چـرا نظـم غـذا 
دادن در اين زندان بر عكس است. پرسيدم چرا. پاسخ داد:" براي صبحانه ابگوشت، لوبيا، ســوپ و غذاهـاي مشـابه آنهـا 



مي دهند و در عوض براي شام آره و مربا و چاي و پنير مي دهند." گمان آردم شوخي مي آند. ولي او با جديت حــرف 
خود را دنبال مي آرد و اينجا بود آه دريافتم او حس زمان را از دست داده است.. در نظــم زندگـي او جـاي شـب و روز 
ــوان شـب مـي خوابيـد. بـه ايـن  عضو شده بود. بي آنكه خود آگاه باشد شبها را بعنوان روز بيدار مي ماند و روزها را بعن
ــدون مال قـات گذرانـده  ترتيب نتيجه گرفته بود شام را براي صبحانه مي دهند و صبحانه را براي شام. يك سال زندان را ب
بود.  آسي را بيرون از زندان نداشت يا اينكه به علت گسست روابط عاطفي، آسي رغبتي براي آمــدن بـه مال قـات او از 
خود نشان نمي داد. در ايــن مـدت فقـط يـك مال قـات داخلـي بـا پسـرش انجـام داده بـود. بازجويـان چـالوس او را متهـم بـه 
جاسوسي آرده بودند با اين مضمون آه او هر از گاهي به بهانه ديدن همسرش به آنطرف مرز رفته و اطال عات مي داده 

است.  
ــود.  همـواره بـا اميـد بـه  صفر عليرغم سن و سال خود، سادگي و بي پيرايگي، شوق و سال مت نفس خود را خفظ آرده ب
ــش عقـايد و گـاه اطال عـاتي داشـت و بحـث  آينده زندگي مي آرد. روزهاي اول در مقابل سئواال ت " گرگين" آه جنبه تفتي
هاي هيستريك او آه اعصاب را فرسوده مي آرد، ، در حالت نشسته و بدون وضو سعي مي آرد وانمود آند آه نماز مي 
خواند. جالب اين بود آه نماز را به سنت اهل تسنن، با گذاشتن دست روي شكم به جاي مي آورد. اما هنگامي آــه متوجـه 
شد من نماز نمي خوانم نماز خواندن را آنار گذاشت. علي رغم نداشتن مال قـات هرگـز دلتنـگ نبـود. روحيـه آـامال  شـاد 
داشت و پي گيرانه اخبار را از طريق راديو زندان پي مــي گرفـت. دو بـار از مـرگ رسـته بـود: بـار اول در سـن شـش 
ــي  ماهگي. اما از آنجا آه شب بود تصميم مي گيرند او را صبح روز بعد به خاك بسپارند. صبح آه براي بردن او اقدام م
آنند با صداي ونگ ونگ او مواجه مي شوند. بار دوم  در زميــن لـرزه عشـق آبـاد زيـر آور مـانده  و تـيرك سـقف روي 
پايش مي افتد. پايش مي شكند اما تيرك حفاظي مي شود براي بدن اش در مقابل آوار.  بدين ترتيب نجات مي يـابد. وقتـي 
ايـن ماجراهـا را تعريـف مـي آـرد، بـه او گفتـم: صفـر بـراي بـار سـوم بدجـائي گـير آرديـده اي. جمهـوري اسـال مي تــا 

استخوانهايت را نپوساند، رهايت نمي آند.  
ــد  چهارده ارديبهشت ٦٣ براي انتقال به قزلحصار از صفر جدا شدم و او با سرنوشتي نامعلوم مانند هزاران زنداني در بن
در زندانهاي جمهوري اسال مي در زندان چالوس ماند. آيا بعد از من او را به اوين انتقــال دادنـد؟ آيـا بـا آن تـن رنجـور و 
بيماري ديابت تا سال ٦٧ زنده ماند؟ اگر زنده مـاند آيـا توانسـت تابسـتان ٦٧ را آـه طـي آن جمهـوري اسـال مي هـزاران 
زنداني را قتل عام آرد پشت سر بگذارد؟ توانست با همان اميد به آينده زندگي آند؟  صفــر بمـن مـي گفـت:" هـر زندانـي 
ــن اميـد را هـم داشـته باشـد آـه هـر لحظـه  ضمن اينكه بايد خود را براي ماندن سالهاي طوال ني در زندان آماده آند بايد اي
ممكن است در سطح ملي و بين المللي اتفاقاتي بيافتد و او  آزاد گــردد." بـراي اثبـات ادعـاي خـود بـه دوران زندانـش در 
سال ١٣٢٠ اشاره آرد:" در سلول نشسته بوديم و به روزهاي تبعيد بعد از آزادي فكر مي آرديم آه افســر نگهبـان در را 

باز آرد و گفت همه آزاد هستيد، برويد خانه هايتان." 
ــران تنهـا دو تجربـه شـادمانه آزادي زندانيـان سياسـي را مـي شناسـيم: شـهريور ١٣٢٠ و پـائيز و  هشتاد سال اخير در اي
ــل عـام زندانيـان سياسـي، سـوگواري مـادران و سـيه پـوش شـدن  زمستان ١٣٥٧ . بجز آن هر چه بوده آشتاره بوده و قت

همسران. اينك با اميد، به انتظار نشسته ايم تا " بتابد ستاره سحري" تا بر دمد آفتاب شرق در سرزمين زخمي ما.  

"گرگين" از زندانيان سياسي زمان شاه بود آه در زندان جمهوري اسال مي تــواب شـده بـود و بـراي اينكـه بـه توبـه خـود 
ــود.  بـا همـه زيرآـي آـه در  مضمون سياسي بدهد، خود را در سلول با اتهام"منافق" و نام مستعار گرگين معرفي آرده ب
آتمان نام و هويت اصلي خود آرد، پس از يكماه هنگامي آه از زندان چالوس به زندان شهر زادگــاهش بـابل انتقـال مـي 
ــاه آوهـي نـام داشـت و از  يافت، بر اثر بي تجربگي يك زندانبان جوان توانستم نام و اتهام اصلي او را دريابم. او حسن ش

آادرهاي حزب...بود 




