سه مهمانی در هتل اوين!
انور سلطانی

دبير يکی از دبيرستانهای جنوب تهران بودم .پائيز سال ١٣٥٢يا  ٥٣بود ،زنگ تفريح بعداز ظهر که
زدەشد دو نفر با لباس شخصی وارد دفتر شدند و مرا به نام صدا کردند .گفتند چند سئوال دارند و
ميخواهند از من بپرسند .با مدير خداحافظی کردم و با آنها رفتم .داخل يک سواری پيکان شديم که
دونفر ديگر حاضر يراق در آن نشسته بودند .مرا به خانهام بردند و همهجارا تفتيش کردند؛ آنگاه با
همان ماشين و همان نفرات ،راهی کميته ضد خرابکاری در داخل حياط شهربانی کل شديم.
بازجوئی و شکنجه متعاقب آن ،ساعتی بعد شروع شد .مدت  ١١٠روز در کميته ماندم که حدود دوماه
آن زير شکنجه شديد آرش و حسينی گذشت .زبانم در اثر شوک برقی روی دستگاه آپولو ،از دوسو
قطع شدەبود و هم بنديهايم نگران بودند نکند موقع غذاخوردن يکبارە قطع شود و آنرا مثل سيب
زمينی داخل راگوی کميته قورت بدهم.
جوانمردی)!( که چند جزوە سياسی به من دادە بود ،بيش از يک سيلی نخوردە ،در مورد من اعتراف
کردە بود؛ اورا بامن روبرو نکردند .هيچ ارتباط تشکيﻼتی با کسی و جائی نداشتم .کورد بودم ،سرم
توی کتاب بود و همين دو گناه برای مشکوکيت ساواک کافی بود .در کميته ،گرچه مسلمان و نماز
خوان نبودم ولی در سلول عمومی با شهيد مصطفی جوان خوشدل آشنا و دوست شدم و تا امروز
خاطرە مهربانيهايش را گرامی ميدارم .اورا از زندان قصر بازگرداندە بودند تا دوبارە زير شکنجه
ببرند ،ميگفتند 'عاقل' نشدە است!
پس از گذشت  ١٠٠روز ،مارا در يک جمع يازدە نفرە ،با مينی بوس راهی قزل قلعه کردند .از کم
شانسی جا نداشتند و مال بد بيخ ريش صاحب ١٠ ،روز ديگر هم در سلولهای کميته سرکرديم .بعد
روز از نو ،همان نفرات را سوار مينی بوس کردند و بردند .اين بار از کنکور پيروز در آمديم و
خوشبختانه استوار ساقی و قزل قلعهچيها تحويلمان گرفتند .اسامی همراهانم را خوب به خاطر ندارم
ولی ميدانم چهرەای افسانهای چون هوشنگ ضيا ظريفی داخل مينی بوس بود ،عليمحمد بشارتی و
طلبه ديگری هم با ما بودند .چند هفته در يک سلول انفرادی سمت غرب ساختمان ماندم ،کار
روزانهام خواندن يادداشتهای ساکنان قبلی سلول بر روی ديوار و کار شبانهام خواب راحت بعد از
شبهای وحشت در قصابخانه کميته بود .اندکی بعد به بند دو عمومی قزل قلعه منتقل شدم.
تابستان سال  ٥٣را در قزل قلعه گذراندم .روزی را به خاطر دارم که سربازان ارە در دست آمدند و
بيد مجنون گشن زندان را بر زمين افکندند .بيد ،در وسط حياط زندان ،کنار حوض آب بود و در
گرمای تابستان سايه مطبوعی برسر زندانيان ميافکند .به دروغ ميگفتند کسانی از شما ،شعار دادەاند
و در وصف درخت شعر سرودەاند -اتهامی سراپا دروغ که به هيچکدام از بچهها نمی چسبيد مگر
خوديهايشان که تک و توکی بودند و ميشد شناختشان .اين بيد عاقل ،يادگار افسران دلير تودەای در
سالهای بعد از کودتای  ٢٨مرداد بود و ساواک هنوز پس از گذشت  ٣٠سال از شاخ و برگ درختی
ميترسيد که ريشه در آب زﻻل حوض داشت.

همان تابستان ،بازيهای آسيائی تهران را بر روی صفحه تلويزيون ديديم .اجازە دادەبودند خانوادە
سيروس نهاوندی آنرا برای مدت بازيها به زندان بياورند .او و دو نفر از هم پروندەايهايش در بند ٣
زندگی ميکردند و تقريبا همه اوقات را دور هم و در ارتباط اندکی با بقيه ميگذراندند .درهای هرسه
بند طی روز باز بود و ميشد از يکی به ديگری رفت .بزرگانی چون آصف رزمديدە ،صابر
محمدزادە ،ضيا طباطبائی و اسماعيل ذوالقدر در بند عمومی و محمد دهقانی در بند انفرادی بودند.
در قزل قلعه بوديم که خبر محاکمه گل سرخی و دانشيان و ديگران رسيد .خبر دادگاه و اعدام را از
روزنامههای دولتی بريدە روی تختهای نصب کردەبودند و برای محکم کاری يک ورقه پﻼستيک
روی آن کشيدە بودند که کسی دست از پا خطا نکند و صفحات پشت روزنامهرا نخواند ،نکند که با
اين کار خطرناک پايههای تخت طاوس به لرزە بيافتد .دست برقضا همگان عﻼقمند به خواندن
صفحات پشت روزنامهها بودند تا رويههای انتخاب شدە آنها!
من از قزل قلعه به دادگاه نظامی رفتم و يکسال و نيم زندانی گرفتم.
مهمانی اول ،فتح باب:
جسته و گريخته ،بين بچهها صحبت از آن ميشد که درب قزل قلعهرا ميخواهند تخته کنند و مارا به
جای ديگری منتقل نمايند .در اواخر تابستان يا اوايل پائيز  ٥٣اين شايعه به حقيقت پيوست .افسری از
ابوابجمعی زندان آمد و گفت که قزل قلعه را تعطيل و جايش را تبديل به زمين ورزش ميکنيم تا وقتی
که از زندان بيرون ميرويد 'به جای کارهای آنچنانی' ورزش کنيد .نشان به آن نشان که در آن مکان
نه ورزشگاه بلکه ميدان ترەباری ساختند با هندوانههای درشت ،باب زير بغل سادەلوحانی که
وعدەهای سيستم را باور ميکردند!
آنروز هوا بسيار گرم بود .همه ساکنان بندهای عمومی ،دوروبر  ٥٠نفر ،را سوار اتوبوس بی منفذ
زندان و انفراديهارا سوار مينی بوسی کردند تا از آنجا ببرند .کار تحويل و تحول انفراديها به درازا
کشيد ،گرمای شديد داخل اتوبوس چند تن از بچههارا مشرف به مرگ کرد ،گوش شنوائی نبود که
فرياد اعتراض و داد و بيداد مارا بشنود ،اگر هم شنيدند ،وقعی نگذاشتند.
به هرصورت ،اتوبوس براه افتاد و ساعتی بعد عرق ريزان از آن پيادە شديم .قدم به محوطهای
گذاشتيم که آنرا اوين جديد ميخواندند -بنائی نوساز با ديوارهای بلند آجرين که تنها مشابهتی که با قزل
ق عه داشت اسم بازداشتگاه بر روی آنها بود.
ما آخرين نفرات زندان قزل قلعه و اولين نفرات ساکن اوين جديد بوديم .قدممان سبک بود ٥٠ ،و ٦٠
نفر اوليه در کوتاه مدتی به  ٥٠٠و  ٦٠٠نفر و در دورە اسﻼم ناب محمدی به  ٥٠٠٠و  ٦٠٠٠و
بيشتر رسيد!
در قزل ق عه ،آزاد بوديم که جز شب هنگام ،همه اوقات روزرا در حياط قدم بزنيم ،با مهرەهای
خميری دست ساز يک زندانی هنرمند بروجردی ،شطرنج و تخته نرد بازی کنيم و ديگران 'کونسه
بدهند' ،ياخود کنار حوض آب لم بدهيم و روزهارا بشماريم ،کار ديگری که نميشد کرد .کتاب و
روزنامهای در کار نبود .غذای سه وعدە را گرچه خود نمی پختيم ولی داخل ديگی تحويل ميگرفتيم و
بين همه توزيع ميکرديم .نوبت حمام را خود نگاه ميداشتيم ،بر نظافت دست شوئی و توالت نظارت

داشتيم و از همه مهمتر اينکه مسئولين زندان داخل بندها نبودند و به ندرت ،آنهم برای انجام
کارهايشان وارد حياط ميشدند ،بعداز چند دقيقه گورشانرا گم ميکردند.
در اوين جديد همهچيز برعکس بود .روزانه تنها يکبار و بمدت يکساعت ميتوانستيم از سلولهای
عمومی بيرون بيائيم .به حياطی ميرفتيم که تفاوتش با سلول ،در نبودن سقف و قوارە اندکی بزرگتر
آن بود .مأموران معذور بند هميشه پشت درها بودند و نميگذاشتند ساعتی هم شدە ،از سعادت ديدن
رخسار و شنيدن صدای ناخوشايندشان محروم بمانيم.
من سه چهار ماهی را در اوين جديد گذراندم بعد مثل بقيه زندانيانی که دورە محکوميتشان قطعی
ميشد ،از آنجا به زندان قصر منتقل شدم.
حدود چهار يا پنج ماه هم در بند  ٢زندان قصر بودم .با زندانيان کورد بيشتر محشور بودم و از شمار
زياد مذهبيون که جمع خودشانرا داشتند ،نميدانم چرا فقط آخوند شجونی و علم الهدی امام جمعه فعلی
مشهد يادم ماندە است .شجونی ميخنديد و ميگفت تا حاﻻ  ١٣بار دستگير شدەام و هربار که از زندان
بيرون رفتهام ٥ ،﷼ به نرخ روضه خوانيهايم اضافه کردەام؛ خوشا به حالش! نکند همين  ٥ريالها
بود که جمع شد و توانست در دورە امام اللهی نصف کرج را صاحب بشود! يکی ديگر از آخوندها
که در سالهای اخير شهردار تهران هم شد ،موقع نماز سوت ميزد .من ماندەبودم که سوت هنگام نماز
چه ثواب عظيمی بايد داشته باشد و اگر چنين است چرا ديگران از آن بيخبرند ،تا اينکه دريافتم او در
تلفظ يکی از حروف عربی که ميخواست غﻼظ و شداد تحويل خدا بدهد ،صدائی از بين دندانهايش
خارج ميکند که تبديل به سوت جاهلی ميشود .علم الهدی که حاﻻ هيکلش به کمتر از آيت ﷲ العظمی
نميخورد ،قد بلندی داشت و از آن ارتفاع باﻻ آيههارا ميخواند که حتما زودتر هم به هفت طبقه باﻻی
سرش ميرسيد .هيکل او )محتويات جمجمهاش هم( بيشتر بدرد پيشنمازی مسجد بی منبر يک روستای
دورافتادە داخل کوير ميخورد تا روی منبر منبت کاری شدە مسجد مشهدالرضا که از آنجا برای همه
ايران خط و نشان بکشد و تکليف تعيين کند!
در قصر بودم که نسخه روزنامه کيهان را با تيتر درشتی در مورد خبر ترور زندەدياد بيژن جزنی و
همراهان فدائی و مجاهد او ،به بند  ٢و  ٧آوردند .سکوت سنگين و مرگباری فضارا فراگرفت،
بچهها اعتصاب غذا کردند و حرکات ورزشی با ياد شهدا انجام شد.
قانونا بايد در پايان پنج ماه از زندان قصر آزاد و به خانه برميگشتم .ولی دوسه هفته پيش از اينکه
روز آزاديم فرا برسد ،آسمان تپيد و خبری در داخل بند پيچيد :همه آنهائيکه در چند هفته اخير آزاد
شدەاند بهجای رفتن به خانه ،مستقيما به اوين بردە شدەاند! نگرانی همه را فراگرفت و در روزهای
بعد مسأله جديتر شد؛ به تلخی دريافتيم که همه راهها به اوين ختم ميشود! اما چرا چنين شدە بود؟
کسی از ما نميدانست .حتما دوبارە پايههای تخت طاوس لق شدە بود و ما نميدانستيم.
برای من هم چارەای جز روبرو شدن با واقعيت نبود .بايد به اوين برميگشتم.
مهمانی دوم ،ملی کشی:

تشريفات قانونی آزاد شدنم از زندان قصر ،در يکی از اتاقهای دفتر زندان انجام شد ،آنگاه من و دو
سه نفر ديگر از آزادشوندگان بالقوە آنروز را به اتاق ديگری بردند .مدتی نشستيم و انتظار کشيديم تا
مينی بوسی آمد و مارا سوار کرد .مقصد از پيش معلوم بود :اوين.
وقتی وارد بند عمومی اوين شدم ،چهرەها کم و بيش آشنا بودند -همانهائی که روزانه در قصر ميديدم.
از مﻼقات و هواخوری خبری نبود ،کتاب و روزنامهای هم در کار نبود .ميگفتند رسولی سر بازجو
که ظاهرا همهکارە اين برنامه ملی کشی همو بود ،گفتهاست آزادی بی آزادی! اينک ما زندانيان ابدی
بی بازجوئی و محاکمهای بوديم اسير دست ساواک و شاه ايران و انيران )که خريداران غربی نفت
ايران باشند!( .صدای اعتراض از جائی برنميخاست .ترازوی عدل دادگاه نظامی کفهای در اوين و
يکی در آسمان چهارم داشت .انتظار و انتظار ،پرسش و پرسش :چرا؟ چگونه؟ تاکی؟ اما پاسخی
درکار نبود.
پس از مدتی سروکلهی يکی دو مﻼقات خانوادگی پيدا شد و موجی در حوضچه آرام بند افتاد.
خانوادەها هم گفته بودند که نميدانند چرا و تاکی .مادر و برادر من هم يکبار به مﻼقاتم آمدند .در زير
چادری در حياط زندان بمدت نيمساعت ديدار تازە کرديم .مشکل اين بود که بايد به فارسی صحبت
ميکرديم و مادرم نميتوانست .من ملغمهای از کوردی و فارسی ميساختم و تحويل ميدادم تا صدای
نگهبان عبوس در نيايد .مادر بيچارەام تنها نگاهم ميکرد و ميگريست .جدای از مسأله زبان ،صحنه
آمدن من با نگهبان سبيلوی اخمو ،زبانش را بسته بود .برادرم پيشتر از او وعدە گرفته بود که هنگام
مﻼقات ،گريه نکند اما کدام مادری ميتواند پذيرای چنين عهدنامه ترکمانچايی باشد هنگامی که پسرش
را پس از مدتها انتظار ،در آن قيافه تکيدە با چنان لباس ژندە و دمپائی بدون جوراب ببيند که ناگهان
وارد چادر چهارسو بستهای در ناکجای حياط اوين ميشود؟ هيچ نيروئی نميتوانست جلوی اشکهايش
را بگيرد .طفلکی ميگريست و ميپرسيد چرا آزاد نشدی؟ نازانم! کی ميآيی؟ نازانم! جوابی برای گفتن
نداشتم .فقط بوسيدمش تا رفتند.
برادرم گفت ميوە زيادی برايت تهيه کردە بوديم ولی اجازە ندادند بيش از يک کيلو با خود داخل
زندان بياوريم .همان يک کيلورا به من داد و گفت  ١٠٠تومان هم به دفتر زندان سپردەام که اينجا
خرج کنی .دست مريزادی گفتم .شايد در خياﻻت خود ميديد که برروی تپههای هتل اوين ،آنجا که ١١
قهرمان دورە شاه )و بعدها هزاران قهرمان دورە خدا هم( اعدام شدند ،مرکز خريد بزرگی برايمان
باز کردەاند و تأسفش اين بود چرا اجازە ندادەاند پول بيشتری به دفتر بسپارد تا خرج خريدهايم را
تأمين کند!
در مراجعت به بند ،ميوەهارا -يکی دوتا سيب و گﻼبی و چند حبهی انگور ،به بچهها سپردم .آنها
ابتکار جالبی به خرج دادند .چند دانه ميوە را که نميشد بين  ٦٠ – ٥٠نفر توزيع کرد ،همهرا با ته
ليوان داخل ظرفی کوبيدند و از آن معجونی ساختند ،آنگاه دورە چرخاندند تا هرکدام يک قاشق
چايخوری از آن بخورند .من هم خوردم .مزە آن پس از ماهها حسرت ميوە کشيدن ،چسبيد!
بعدها پس از آزادی دريافتم که گويا وقتی مادرم و برادرم پس از مﻼقات من ،پای پيادە از اوين به
طرف اتوبان ميرفتند تا در آنجا تاکسی ای پيدا کنند و به تهران و از آنجا به بوکان برگردند ،مادر
پيرم پايش از جا در ميرود و ناچار کنار جادە روی زمين می نشيند تا برادرم برود و تاکسی بياورد.
در همين فاصله ،رسولی سربازجو با ماشين از آنجا رد ميشود و مادرم را که ساعتی پيش در زندان

ديدە ،اجازە مﻼقاتش را صادر کردە بود ،بازميشناسد و می ايستد .از او پرسيدە بود که چرا در کنار
جادە افتادەاست؟ مادر بيزبانم دست التماس برداشته بود که غم مرا نخور ،فقط پسرم را آزاد کن!
نميدانم مادرم اين کلمات را چگونه بيان کردە بود و رسولی ايلياتی چه اندازە از آنرا فهميدە بود ،اما
دو سه ماهی نکشيد که مرا صدا زدند و همراه با يک زندانی مذهبی اهل اصفهان )يا حوالی آن( ،آزاد
کردند .صد تومان سپردە مادرم و برادرم را به او دادم که هزينه کامل برگشتن به شهرش را نداشت.
دونفری به تهران آمديم ،من در ميدان ان قﻼب پيادە شدم و او به شمس العمارە رفت .هرکدام راهی
راهی شديم :او به اصفهان و من به بوکان .اوی نمازخوان ،بعدها احتماﻻ بازجوی اوين اسﻼمی شد و
من مرتد ،همان مهمان بالقوە هتل باقی ماندم!
مهمانی سوم ،مجاهد عوضی:
سال  ١٣٦٠بود ،موج اعدامهای ﻻجوردی اندکی فرونشسته بود .در يک ماشين سواری با چند تن از
دوستان از باﻻ به طرف مرکز تهران ميرفتيم که دستها باﻻ! نگاهمان داشتند .بازديدی و پرسشی که
چرا خيابان يکطرفه را برعکس ميرفتيم و ما صد البته از آن بيخبر بوديم .جواب و توضيح سودی
نبخشيد ،مارا داخل ماشينشان کردند و بردند .السﻼم عليک يا ابا ﻻجوردی! يکبار ديگر سر از اوين
در آوردم و  ١٠روزی در يک سلول انفرادی  ٨نفرە ماندم.
کسی را که بازجوئيم ميکرد با حدس وگمان ميتوانستم از پشت روبند سفيدش بشناسم :گرچه مطمئن
نبودم ،ولی او به همان زندانی اصفهانی دورە قبل شبيه بود که از اوين تا تهران را باهم بوديم و از
آنجا هريک بسوی سرنوشتی رفته بوديم .تنها کوه است که به کوه نميرسد .آيا اين يک واقعيت بود يا
رويای روز يک زندانی؟ هرچه بود ،او بامن خوب تا کرد .ميپرسيد و ميخواست بداند در گذشته با
چه کسانی همبند بودەام .شايد ميخواست اسم خودش را بشنود اما حافظهی نداشته من هرگز نتوانست
رويداد سادە  ٧سال پيش را به خاطرم بازگرداند .اين بخش از سرگذشت من بايد به فيلمهای راج
کاپوری شبيه باشد تا واقعيت؛ اما هرچه بود ،من آنرا با واقعيت يکی گرفتم .آيا خياﻻتی شدەبودم؟
نميدانم.
مارا بعنوان مجاهد خلق گرفته بودند که آنروزها شکار و اعدامشان در بورس بود و بازار بسيار
گرمی داشت .روی اوراقم هم با ماژيک آبی نوشته بودند 'منافق' .اما اثبات اينکه مجاهد نبودم سخت
نبود و ميشد اميد آزادی داشت.
سلول انفرادی برای  ٨نفر کافی نبود و هنگام خواب مشکل جدی فضا داشتيم .اما مشکل بزرگتر از
خواب ،توالت رفتنمان بود .کاسه توالت فرنگی مثل يک دسته گل سفيد در يک وجبی ما نشسته بود و
با دماغ نهچندان کوچک من تنها چند سانتيمتری فاصله داشت .هرکس که ميخواست توالت کند ،ابتدا
دو نفر بلند ميشدند و پتوئی را پردە ميکردند تا بتواند کارش را انجام دهد ،بقيه هم دم ميگرفتند که
"حاﻻ رقص ،حاﻻ برعکس!" .اين برای من بزرگترين شکنجه بود ،سعی ميکردم غذا نخورم يا کمتر
بخورم تا نياز به پردەگيری و ترانهخوانی کمتری داشته باشم .يکباری که به حمام رفتم ،ضعف کردم
و افتادم اما بازهم به کم خوردنم ادامه دادم .سنم از بقيه بيشتر بود و نميشد از روی آنها خجالت
نکشم.

راهروها هم پر از زندانی بودند .برخی شبها صدای تيراندازی ميشنيديم و بدنبال آن تيرهای خﻼص
را ميشمرديم تا بدانيم آن شب چند نفر به عطوفت اسﻼمی سربازان گمنام امام زمان گرفتار آمدەاند.
بچهها ميگفتند ماهها پيش ،صدای تيراندازيها مهيب تر و شمار تيرهای خﻼص بمراتب بيشتر بود.
پس از دە روز از زندان آزاد شدم .چون کفشهايم را در اين گيرودار از دست دادە بودم ،در روز
آزادی ،مرا به اتاقی فرستادند تا جفتی انتخاب کنم و بپوشم .وحشتی کردم که تا دهسال بعد هم از ذهنم
بيرون نميرفت و تا امروز هم بگونهای با من است :صدها جفت کفش اعداميها رويهم تلنبار شدە بود،
بزرگ و کوچک ،قهوەای و سياه ،بنددار و بی بند ،تازە و زهوار دررفته ،يک کوه ،يک دماوند!
چشمم را بستم و بی خيال رنگ و اندازە ،جفتی برداشتم .همينکه به خانه برگشتم پيش از هرچيز
آنهارا از خودم دور کردم تا خوابم را بيشتر نياشوبند.
آيا صاحب گمنام کفشها مرا بخاطر دست اندازيم به حريم شخصيش خواهد بخشيد؟
٢٠١٥/٥/٢

