
 

  ١٠ - به آذين -ميهمان اين آقايان
  !جرم اينست. انديشه و نگارش

  وداع با قزل قلعه
  ورود به زندان موقت

  
برو بيا در حياط عمومی و . تاپ تاپ پوتين های سربازی. چک چک تفنگ و غالف سر نيزه

  .در راهرو بند
انيشان تمام يک ماهه نگهب. سربازان گروهان يکم، امروز به پادگان جمشيديه بر می گردند

هنوز کو تا صيقل بخورند و با . شق و رق، جدی. سربازها ی تازه ای آمده اند. شده است
  .زندانيان دمساز شوند

  :شيخ اسالمی به بهترين لهجه گيلکيش با من خداحافظی می کند
  ! ديگر بد و خوب را بايد ببخشيد-

  :او تصفيه حساب می کند هم می آيد، با جانشين خود، و در حضور - امربر خريد-يوسفی 
  ...بعد که رفتيم، حرفی در نيايد.  خواهش دارم، اختالفی اگر هست، بفرماييد-

. باشد. در بسته است. خاموشی کم کم به بند باز می گردد، غليظ تر از هر روز. می روند
ای، يک شوخی . روز اول، باور نمی کردم. يازدهمين روز زندان من است. دراز می کشم

بفرماييد، هر چه . پذيرفتم. اما همين که کار به شب کشيد، ديگر می بايست پذيرفت. بی مزه
دلتنگی بی حوصلگی، ولی می . زيرو باال بسيار دارد. و با اين همه، آسان نيست... بخواهند
  ...گذرد

به سلول خالی مانده آن . چند نفرند. در ناف آرامش بعداز ظهر، همهمه قدم هايی در بند
به . گفتگويی پچ پچ وار، به احترام خواب زندانيان. ا می روند، تقريبا روبروی منکارگر بن

  :صدای ناآشنايی می گويد. دلداری می دهد يا چيزی می پرسد. گمانم سرگروهبان بند است
  .از ديشب هيچی نخورده ام.  راستش خيلی گرسنه ام-

  :و باز همان پچ پچه، و در جوابش
نه؟ پس، يک ساندويچ مرغ برام بگيرند، . ه اين ورها پيدا نميشهچلوکباب ک.  خيلی ممنون-

  .ای، يک کم هم انگور، با سيب يا شليل...با يک شيشه پپسی يا کوکا
بلند و خودمانی حرف می زند، با صدای بم تو دماغی و ته لهجه . مهمان تازه ای داريم

.  را فراموش نمی کندهيچ چيز. گويی به پيشخدمت رستوران دستور غذا می دهد. قزوينی
بايد بازاری باشد، چيزی مانند بساط داران . صابون ومسواک و خميردندان، با يک حوله

  .با همان خود نمايی در خرج. اسالمبول
  : و او از پشت در، با شتاب. سرگروهبان بيرون آمده است و ديگر چفت را می بندد

  .زرين هم بگيد برام بخرند آخ راستی سرکار، قربان لطفتان دو تا بسته سيگار -
  ...کيست اين؟ کمی ناجور می نمايد
اين همه روزها را چگونه توانستم بدون . باور کردنی نيست! کاش چيزی برای خواندن داشتم

خوب می بينم، . حواسم بهتر کار می کند. کتاب بگذرانم؟ گرچه شايد همين بهتر بوده است
ولی رويهم . شايد کمی الغر شده باشم. استخوب می شنوم، غذايم سبک شد و خوابم سبک 

زندگيم به ساده ترين صورت خود در آمده است، مانند درختچه های . سرزنده تر از پيشم
بچه ها . از خانه و خانواده همچنان بی خبرم، اما اندوهی چندان ندارم. بيابان که تنها ساقه اند
نيروی . ما در ميان هيچ کاره ايم. و تازه آنچه شدنی است خواهد شد. خوشبختانه بزرگند

انديشه رهايی به خود راه . انکارناپذير تقدير، در جامعه ای که سازمان منطقی نيافته است
. تا اندازه ای هم می خواهم خودم را به محک بزنم. بی تابی می آورد. بيهوده است. نمی دهم



 

پاسخ قطعی نمی تواند هيچ آزمايشی . چند مرده حالجم؟ گر چه، اين هم پندار خامی است
ثم . جايی است که نيرو در تو ته می کشد. در کل گناهی نداری. امروز اين و فردا آن. بدهد

و جايی هم که فوران نيرو است که تا آن دم بويی از آن نمی بردی، . رددناه الی اسفل السافلين
  ...و اينک مانند ابر در بلندی ها می غلتی

  .شب هم. روز می گذرد
هوا . ورزش. زمزمه نماز و دعای دوست ته بند. نيمه تاريک است که بيدار می شومآسمان 
  .خوری

خوش اندام و برازنده، خوش صورت، اما . سربازی که دم آشپزخانه به نگهبانی ايستاده است
در رفت و آمدم، همين که از ديگ های دوده گرفته ای که وارونه افتاده اند می . عبوس

  :گذرم، فرمان می دهد
  . جلوتر نيا-

آيا ترسيده است؟ آن هم از من؟ يا اين که وظيفه نگهبانی را پر جدی می گيرد؟ به هر حال، 
ذخيره . جای در گيری نيست. بر می گردم و ازآن پس فاصله را رعايت می کنم. بدم نمی آيد

  ...کينه ات را در بر خوردهای کوچک و بيهوده به هدر مده
خوش . مالقات دارند و در رفت و آمدند. نها را در حياط می بينمجوا. در سلولم، باالی سکو

چند شاخه گاليول ارغوانی رنگ شاداب در پارچ با خود . و اينک آقای فروهر! به حالشان
دنيا در دست . خوشم می آيد. رخساری شکفته و موقر، گردن بر افراشته. می آورد
 وقار و اطمينان سروران بر می آب پارچ را پای شير عوض می کند و با همان...اوست

آيا می خواهم جای او . گردد، به سوک جنوب شرقی حياط که به گمانم اطاقش در آنجاست
  .باشم؟ نه، گر چه اختيار به دست من و او هيچ يک نيست
با . آشنا نيست، ولی به دل می نشيند. جوان اصفهانی روبروی من، آهنگی ايتاليايی می خواند

  .را برايم جبران نمی کند" يحيای تعميددهنده"  سکوتاينهمه، هيچ چيز
نان و ماست و چند دانه : من ناهار ساده ام را خورده ام. هنوز غذای زندانيان را نياورده اند

مثل هميشه . از حياط صدای زنگ می آيد. به دستشويی می روم و بر می گردم. بيسکويت
  :سربازی از هشتی فرياد می زند

  !لفنت!  سرکار فالن-
  !خام طبع. و باز دردل به خودم می خندم. نمی دانم چرا در دلم می گذرد که درباره من است

  : سر گروهبان بند است. در را باز می کنند. ده دقيقه ای می گذرد
  .از اينجا می رويد.  لباستان را بپوشيد-

و کمربند، و خودکار و کيف و سالنامه : و در همان حال بسته کوچکم را به من پس می دهد
  .يکی دو خرده ريز ديگر

   همين هاست؟ کم وکسری که ندارد؟-
  . نه-
و تکه کاغذی پيش من نگه .  پس بنويسيد که همه اثاثم صحيح و سالم به من مسترد شده است-

  .می دارد
  :می پرسم. می نويسم و به او می دهم

   جای ديگری انتقالم می دهند يا اين که آزادم؟-
  :به خشکی می گويد

   نمی دانم-
  .می رود و فراموش نمی کند که چفت در را ببندد

حوله و صابون و ليوان و ديگر چيزهايم را در يک کيسه کوچک نايلونی جا . لباس می پوشم
گرد سلول می گردم و . کسی پيدا نيست. از سوراخ در نگاه می کنم. می دهم و ديگر آماده ام

پس از . حيف است، بايد يادداشت کنم.  ديوار ها را می خوانميک بار ديگر نوشته های



 

مراقب هستم که ناگهان کسی در را . لذتی دارد. دوازده روز خودکارم روی کاغذ رقم می زند
غذای زندانيان . اسمم را در دو جای ديوار می نويسم، و تاريخ ورود و خروجم را. باز نکند

  کوتاهی که درسلول هايمان باز است، آهسته به در فاصله. را می آورند و پخش می کنند
  :جوان اصفهانی می گويم

  . مرا می برند-
   کجا؟-
  . نمی دانم-

نه، آزادی نمی بايد در ميان . کسی به سراغم نمی آيد. چندی می مانم. سرباز در را می بندد
در برابر روز در سالنامه ام، . کجا می برندم؟ نگرانم. آزاد شدن اينهمه معطلی ندارد. باشد

  :پنج شنبه اول مرداد می نويسم
   ؟- به کجاقزل قلعه  انتقال از - ظهر-

از دروازه حياط کوچک می . سرانجام با يک سرباز بی تفنگ مرا به دفتر زندان می فرستند
  .سرباز را بر می گردانند و مرا نمی گذارند از پله های سرسرا باال بروم. گذريم

   شما همانجا باشيد-
خيابان کوتاه و باريک را گز . نمی توان در يک جا ماند. آفتاب داغ حياط سايبانی نيستدر 

  .می کنم
نگاهی آشنا به سگ و توله هايش که بيرون النه شان در پای ديوار له له می زنند، و نگاهی 
ديگر به آن يک جفت غاز که با قدم های رسمی از برابرم می گذرند و در حوضچه نزديک 

  .ب تنی می کننددروازه آ
  .چهره ها بيگانه، بی اعتنا. گاه يکی می آيد، ديگری می رود
. کسی را پروای من نيست... خوش طبعی آخر وقت اداری. گفتگو و خنده و شوخی در دفتر
  ...چاره چيست؟ نازآقايان را بايد کشيد. بيش از نيم ساعت در انتظارم

مرا جلو . چابک و تر دماغ. ا بزير می آيدها، و اينک يک دسته سه چهار نفری که از پله ه
اول مرا سوار می . آمبوالنس سفيدی آنجا هست. به محوطه بزرگ. می رويم. می اندازند

پشت سر راننده، در فضای ميان دو نيمکت، گوسفند سياهی با دست و پای بسته لميده . کنند
  .رماز روی او رد می شوم و بر نيمکت داخلی آمبوالنس جا می گي. است

از شاهراه . راننده پشت فرمان می نشيند و ما با چهار تن ديگر که سوار شده اند براه می افتيم
پزشکيار . نمايشگاه آسيايی به خيابان نواب می رسيم و از آنجا به حوالی خيابان آذربايجان

قزل قلعه پياده می شود و ديگران کمک می کنند و گوسفند را برايشان کنار پياده رو می 
  .گذارند

در طول راه ، گفتگو از سور خانه تازه ساز آقای دکتر بوده است و اشاره به کباب دل و 
پس از آن هم مقايسه خانه دکتر که بسيار خوب و خوش . جگر و نبودن همسفر زبان بسته ما

سليقه ساخته شده، با خانه استوار ساقی در باالی شهر، که آن ديگر راستی بسيار عالی است، 
  ...نه استشاها

ديواره های داخل آمبوالنس پنجره و منفذی ندارد و اما در آهنی ميان دو قسمت باز است و 
ماشين اکنون در . من، بی آنکه گردن بکشم، می توانم باريکه ای از منظره روبرو را ببينم

. کجا می برندم؟ جاده کرج؟ می کوشم خونسرد بمانم. نگرانم. خيابانهای غرب تهران می رود
دور می زنيم و از . باز يکی پياده می شود. ماشين می ايستد. کمترين پرسشی نخواهم کرد

می آيم و . لطف می فرمايند و من را به اتاقک جلو دعوت می کنند. راه رفته بر می گرديم
با . اکنون ديد بهتری دارم، بسيار، هم از پنجره و هم از شيشه جلو. روی نيمکت می نشينم

اينک از پشت . ها، چرا. نمی شناسم. انم بدانم در کدام خيابان حرکت می کنيماينهمه نمی تو
باغ شاه به خيابان سی متری می آييم، و اين هم خيابان سپه، که يکی ديگراز همراهان سر 

چهارراه . ديگر حدس می زنم رهسپار کجاييم. يکی از کوچه های جنوبی آن پياده می شود



 

. پشت سر می گذاريم و بزودی از دروازه باغ ملی می پيچيمپهلوی و ميدان حسن آباد را 
  .زندان موقت شهربانی

بس که . صد بار دشوارتر از تحويل کاالست به انبار. تحويل زندانی را کار سرسری نگيريد
ورقه بازداشت تان را بايد بخوانند و مورد اتهام تان را ثبت ! چم و خم و قاعده و آداب دارد

 مشخصات شما را بنويسند، موجودی کيفتان را بشمارند و آنچه اضافه بر کنند، نام و ديگر
بيست يا سی تومان است، نه که خودتان بسپاريد، نه، برابر آيين نامه از شما به وديعه بگيرند 

 و شما را به قرنطينه - يا لطف کنند و نتراشند–و رسيد بدهند، آنوقت سرتان را بتراشند 
 ثبت نام است و به انتظار نشستن يا ايستادن ميان انبوه الت و چاقو کش تازه آنجا باز. بفرستند

و کاله بردار و دزد و قاچاقچی و جاکش و قاتل و شيره ای و هرويين فروش و ديگر بندگان 
خدا تا، پس از يکی دو ساعت که متصديان امر دست به کار شدند و نوبت رسيد، شما را 

   .شت نگاری کنندببرند و از شما عکس بگيرند و انگ
و همه اين دردسر و مشغله و گرفتاری برای آن که شما زندانی هستيد نه کاال، که هر جا 

 می توان همان جا و به همان نشانی به - به شرطی که ضبط و ربطی در کار باشد–بگذارند 
و بله، بدبختانه زندانی دست و پا دارد، جابجا می شود و در جمع د. سراغش رفت و بازيافت

 آسانتر از آب خوردن می توان - يا هشت ده هزار نفری قصر-سه هزار نفری زندان موقت
   ...تصديق بفرماييد. ازينرو، احتياط شرط است. گمش کرد

  


