
 

  نيبه آذ
  یگريمرخ ديآن ن

  ميکه اجازه ندار
  !ميم و نگوئينينب

  ابيره. د
  

. ن نوشته بودميدر شهر برل" نیبه آذ"اد یادبود زنده ی است که برای مراسم یر، متنیمطلب ز
ل و ين متن به هر دلیا.  های آوری درنده خوئادیاد روزهای شکنجه و خون و مرگ و یبه 
 حدس و گمان یافت، که سر بازگوئی و مخدوش امکان قرائت زه ای، به صورت خالصهيانگ

 یره دست همه ميسنده ای چین را بعنوان مترجم و نویبهر حال، به آذ. های خود را ندارم
گر چهره، و ید بداند، آن دی داند و باید کشور نمیم، آن را که نسل جدي شناسیشناسند و م

شه های ی و اندی مبارزات- یاسي س چهرهیعنی. ن استی به آذیده من چهره اصليبعق
ادبود یکوشش من آن بود که در همان فرصت کوتاه به کف آمده در مراسم .  وییستياليسوس
ت توده ای او را ين بخش از شخصیستم که ای باینه آنهائينه به سين، سين در شهر برلیبه آذ
 متن را برای شما .ه کننديش در مهاجرت را توجی خوی دهند تا واخوردگیه قرار میر سایز
  .دي من که تاکنون در راه توده مطلب نوشته ام منتشر کنیشگي فرستم تا با همان نام همیم

  ابيره. د
  

  نه توست      ي از کیای چرخ فلک تباه
  نه توست یریوه ديدادگری شيب

  نه تو بشکافند              يای خاک اگر س
  نه توستي که در سیمتيصد گوهر ق

  
 چند از اعضای کانون یری تنين را بعلت اعتراض به دستگی به آذ۴٩ در اواسط سال

 دوران زندان یر و پس از طيط اختناق و سانسور حاکم بر جامعه دستگیز شرايسندگان و نینو
ن در دفتر زندان جهت یخبر حضور به آذ.  روانه زندان قصر کردندیانفرادی و بازجوئ

 بزودی با چهره سرشناس و یاسيان سيکه زنداننیده و از ايچي بسرعت در زندان پیبازرس
  .ن خواهند شد به وجد آمده بودنديران همخانه و همنشیات ايشاخص ترجمه و هنر و ادب

ز وقت وی با شرح يده و چند روزی نيان رسین در بند با استقبال پر شوری بپایحضور به آذ
 صبرانه خواهان یان بياری از زندانيبس. ان سپری گشتي ها و گفتگو با زندانیبازجوئ

ات بودند، يز هنر و ادبيران و نیخ معاصر ایرامون تارين پی از سوی به آذیبرگزاری جلسات
ات و مشاهدات پر بار ي توانست ناقل دانسته ها و تجربین می بهتر از به آذیچرا که چه کس

معاصر ع یف وقاي کم اطالع از کم و کیان جوان و جان باز و پر شور وليش به زندانیخو
ر ي چند دهه اخیخیاری از رخدادهای تاريکشورمان باشد؟ چرا که وی شاهد آگاه و فعال بس

ان را اجابت کرده و جلسات ين خواسته روز افزون زندانیسرانجام وی ا. هنمان بوديم
 با - یاسيان سيه زندانيبا با حضور کلیجلسات تقر.  را با پرسش و پاسخ برگزار کردیسخنران
اق ي از استقبال و اشتیس زندان با دل نگراني  برگزار شد و پل-شه ایی اندش ویهر گرا
  .افتندی یز مين همواره حضوری مزاحمت آمیان از سخنان به آذيزندان
 جلسات را تحمل نخواهند کرد و ی برپائیر زمانیده نبود که مسئوالن زندان دي پوشیکس بر
 بر قطع آن به بهانه یس زندان مبنيار رئز شد و ادامه جلسات با اعتراض و اخطينطور نيهم
م ين به ادامه جلسات و تفهی به آذیز پافشاري و نیتيان به اقدامات ضد امنيج زندانيب و تهيترغ



 

 یدیچ تهديس هي، آنهم در چنگ پلین نشست هائي چنین زندان که برپائين امر به مسئولیا
و منطق  ن با وقاریبه آذ.  دادیه مش ادامید به مقاومت خوی آینم ه شما و دستگاه بشماريعل
ات کشور حق يخ و ادبی با تاریم کند که آشنائيس زندان تفهيد به رئيش بارها کوشی خویقو
اما سرانجام . ن حق محروم ساختیان را از اي توان زندانی است و نمی شهروندیعيطب

ن در زندان یذ از حضور به آی رهائیمسئوالن زندان ادامه جلسات را متوقف ساختند و برا
 یآن بودند منتقل ساختند که محمدعل  دریمیان قديکه زندان  قصر۴ را به بند یجوانان، و

به " ُدرد زمانه"ش بنام یکتاب خاطرات خو ران دری ایاسي سین زندانی تریمی قدیعموئ
ان يجالب آنکه زندان.  پردازدیدار میر محل و ديين تغیل و با شرح موشکافانه به ايتفص

امور   دری حساسیت هايک پس از انقالب عهده دار مسئولی زمان که هر  آنی مذهبمعروف
.  جستندی میشيهم پ ن بریک شدن به به آذی شرکت در آن جلسات و نزدی گشتند، برایمملکت
ن شد نام ببرم که در یم اوي، که بعدها قصاب و دژخی توانم از اسداله الجوردیجمله آنان م از
بواقع .  شهره بودیان چپ و مذهبين زنداني بیز نفاق افکني و نیستي ضد کمونیستريه

ه يمسند حکومت تک  بریکدام پس از انقالب بنوع ش او که هری و گروه هم اندیالجورد
 را با شرکت در یست و س گذشت، داغ ننگیان مي که بر زندانیآن دوران سخت زدند، در

ز پخش شد بر يم شاه نی رژی هاکه از رسانه) شاها سپاس، شاها سپاس(جشن و مراسم 
رون آمدند و شکنجه و زندان ي از زندان شاه بین سپاس گوئیآنها پس از ا.  خود زدندیشانيپ

  .  آنها که در زندان بودندی و اعدام را گذاشتند برایانفراد
 یکی گذاشت، یجا ران بریخ ای از خود در تاری که الجوردی آن توحشیزه هاياز جمله انگ

ان دوران شاه بود که سپاس نگفتند و در زندان ي با زندانی و دهن کجیعف و زبونن ضيهم هم
 را که ممکن بود نشان یگانه عکس العملیشانش آن ی و هم اندی الجوردیمانند و هنگام آزاد

  !ن، هنگام خروج از زندانينگاه نکردن به صورت آن نادم: دادند
 توام با شکنجه را ی هاین بازجوئیانه تريمقام دادستان مرکز وحش او پس از انقالب و در

ان سابق  ي از هم زندانیميل عظين و خی چون پاک نژاد، سلطان پور، به آذیفی مبارز شریبرا
  . خود سازمان داد

ن،  ی لگام، تالش کردند که از به آذیش بودند که سرمست از قدرت بی های و همپالگیالجورد
ش یها آرمان سر  را خالصانه و صادقانه بریهن دوست که عمريت فرزانه و مين شخصیا

هن فرو گذارنکرده را با ي از بازوانش در راه میکیم ین راه از نثار و تقدینهاده و در ا
نکه یا غافل از. مان جلوه دهنديت و پشی هوی بی مهوع آدمیونیزی تلویکشاندن به شوها

ن ی او آشنا بودند کمتریکرا با تراوشات فی شناختند و یک مین را از نزدی که به آذیکسان
 معصوم ی نشانه رفتن بر قربانیامده و بجاين وارد نی در باور و اعتمادشان به به آذیخلل

ست که نداند يک. که قدرت نشانه رفتندیار ان نشسته بريجان دستگاه شکنجه و ترور، بر
 در یه چنان قدرت مطلقه ایسا  دریت قدرت هایه و حماي و همدستانش با تکیالجورد

ن ی چون فخرالدینفوذ  و پری خودی چهره هایروز برهم زده بودند که حت  آنیتيدستگاه امن
بون یکه از پشت تر ین، هنگامینه اوي در حسینده اول تهران به هنگام سخنرانی نمایحجاز
ن زخم ها و آرامششان فرزندان ي تسکین را برای اویان جان بدر برده از قتل عام هايزندان

 را نثار او یکياو خشم گرفت و چنان کلمات رک  چنان بریخطاب کرد الجوردران یخاک ا
هن پرست و يان مينظام حکم یشب اجرا ا، دری. ه را ترک کرديني درنگ حسیکرد که او ب

 کرده بود که عیان نادم بچه سال توزين زنداني ب سوزن و جوالدوزرانيوابسته به حزب توده ا
سالن فرو کنند، تا هرگز آن صحنه  ان دريتن زندان عدام برهمزمان با مصاحبه شب قبل از ا

  . رفته بودین فشارير چنین مسلخ و زین در ایبه آذ. را فراموش نکنند
  خود دری هایسخنران د که بارها دری تازین، تا آنجا میزالش در اوی با قدرت الیالجورد

ن راستا بود که پول يم حکومت موجود دانسته و درهی وراین را حکومتی اویتن سرپرسیاو
ن ی بهنگام ورود به اویافت وجه معمول زندانیت نشناخته و با دريگردش را برسم ج و دریرا



 

ن قدرت باور ي با چنیا فردیآ.  دادیم  قراریار زندانيرا در اخت نی چاب اویاسکناس ها
ز او  خواهد ایآنچه م  بکند و هری خواهد با زندانی توانست هر آنچه را می نمینکردن

  بستاند؟ 
 ٢٨٠ته مشترک سابق و بند ي با چشم بند به راهرو زندان کمیري پس ازدستگ۶٢ر ماه يت در
  . ها به من امر شدیان بازجوئیک پتو تا پای یدن رويافته و نشستن و خوابیزمان انتقال  آن

از  یکیان یپس از پا. داد ک شکنجه گاه قراری ن را دریگر من و به آذیدست روزگار بار د
ن را با یده بودم که به آذي پتو دراز کشیرون آمدن از شکنجه گاه، تازه روي ها و بیبازجوئ

خت، چرا که حدسش یدلم فرو ر. دمیر چشم بند دیهم شکسته از ز ف و دريلباس زندان و نح
ر فرزانه آورده اند که او را يسر پ  بریچه بالئ. رمرد چه ها گذشته استيآسان بود که بر پ

رفتنش یپذ. ندی نمایونیزی تلوی آن کلمات و عبارات دور از انتظار و شویريبه بکارگوادار 
دن ي روز را با شنی متمادیروزها و هفته ها. ت آشنا بودم آسان بودي من که با اتاق تمشیبرا

 نظام، همراه با شکنجه مبارزان راه عدالت و ینوحه سرا) آهنگران( زي حزن انگینواها
ن هم  ی به آذی و شاهد شکنجه های تنها هم سلولیچند پس از. رساندم ی م به شبیخواهیآزاد

ان حاضر مشتاق يخوش و بش و جلسه معارفه، زندان پس از. افتیبه سلول ما انتقال 
اس ها دامن زد، ین بر ی به آذیوللجواب هم س. ن بودندی از چند و چون وضع به آذیاطالعات

روزها گذشت و . ورداين ببار نیر باور من نسبت به به آذ دیريين تغیاما آن نقل  قول ها کمتر
قت است را با ياز او خواستم آنچه حق.  تازه به بند ما آمده بوجود آمدین من و زندانياعتماد ب

دا ي از درز پیري جلوگینان کرد و گفت که بازجوها براياطم. دینان به حفظ آن بمن بگوياطم
 شکنجه ها اعمال شده یار کرده اند در صورت افشا اخطین، به وی به آذیکردن شکنجه ها

ن یرانه به آذياو شاهد مقاومت دل. افتین خواهد ی شوم تر به آذیز سرنوشتي نین ویبر به آذ
او فاش ساخت که به . باشد ی او میرفتار و منش شخص ريمدت بوده و بشدت تحت تاث آن در
حد مرگ شکنجه   روشنفکران، تا سرني اش در بیت استثنائيت و محبوبين را بعلت موقعیآذ

ل کرده يرمرد تحمي را به پیداري دادند و شکنجه بیشب ها اجازه خواب به او نم. کرده اند
 یش از جوانی برا کهیک دستیرمرد را با همان يز خالصه نشده بود، پينجا نیا کار در. بودند
او . زان کرده بودندیبود، آو را با همان دست ترجمه کرده ین آثار جهانی مانده و بزرگتریباق

 را قبول کرده و در مقابل یونیزیش تلوین نماین حالت کابل زده بودند تا رسواتريرا در هم
  . ندين بنشيدورب
ن یدوش به آذ کنار  زندان به زحمت خود را دریان در حمام عمومي از زندانیکی بعد، یمدت
ن باال رفته و از به يواره کابید از و دور ازچشم نگهبانان یفرصت مقتض دهد و در یم قرار
ن با یبه آذ. ح بدهدي اش توضیونیزی ها و مصاحبه تلوی خواهد که درباره بازجوئین میآذ

 ی بوده همه ناگفته ها را مینشان دادن پشت مجروح و تنها دست خود که غرق در کبود
  .دیگو
  

  .روانش شاد و راهش پر رهرو باد
  


