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 خاطره نویسی سال های وبا...

به تصوير کش يدن وقايع و رويداد های فراموش انشدین است    ،  خاطره نويس  خالق ترين ويژگی های

   .حافظه دارد اي جای مشخص در ، که خاطره نويس  داش ته ها و برداشت های عيین از يک وقت و

  ی ی ها و دلشادگروال اکر آ نگاه دلچسپ و جمذوب کننده ميگردد که چگونگی رويداد ها اب مهه دلگزيد 

  ، رفيق گرامنايه کبريتویخ اب نگارش ) خاطرات زندان ( ارمغان آ ورده است   ۀ، آ چنه خام  هايش نقایش شود 

     .که اين ويژگی ها را دارد زساوار توجه متجيد و خور در اکريست دشوار مگر

ای وطنپرست    جان هزارها هزار آ زادخيواه  اي فرسايشگاه جسم و  ،  آ ن شکنجه گاه هجمنی  زندان پلچریخ

مضحک    تلخ و  ۀهزارها هزار قص  ،رژمي سفاک کوداتچی های خلقی و پرمچی  ۀبند کش يد  ريان در، اس 

مهه اين قصه های درد انک و   ،تريابران  مرگ و خطر  ۀهملک  هر زنداین رس ته از   .فراموش انشدین دارد

 اندوهبار را خباطر دارد ....  

و عاشقان ميهن را ازهس یت و    آ ن زندان که وطن فروشان مزدور تالش داشتند ات دلباختگان آ زادی   در

هول از   اسارت و حیت  انسانيت و خالقيت عاری بسازند ، بودند کساین که مرارت روزگار    هويت ، از 

نثاری در تنوير اذهان زنداین های گمکرده راه  ن  مرگ را به خسريه گرفته هرازگاهی اب بلوغ خرد و جا

از اير و ايور ) يعین یب پايواز ( پای در   می ش تافتند که دور  ئ اي به ايری آ هنا  مکرمهت می بستند و
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های گوانگون شامل هريک ميگرديد که    زجنري داشتند ، اين انديشه و توجه بدون درنظرداشت تضاد

 ، البته به اس تثناء خودفروخته های زبون .  بنحوی نيازمند ايری و دستياری بودند

ی چپ انقالیب آ راس ته اب ايده ) م ، ل ،  اين مهه تالش برای خدمتگزاری ، تنها مودل تفکر والای رفقا

 که خدمت توده های یب اتب و  ئ  که منش انساین و مشی آ زادخيواهی داشتند ، آ هنائ م ( بود ، آ هنا

خود مايه ميگزاردند و در    زار مبارزه از   اکر   که یب هراس درئ توان را دين خويش ميدانستند ، و آ هنا

رس می دهند ... آ هنا در زندان انن ، لباس ، پول ، دارو    س مت اس تعامر و استبداد  از   راه آ زادی انسان

ير  ذانپ  » اين يک حقيقت اناکر ، را بيدريغ اب نيازمندان قسمت ميکردند  ، کتاب ، آ گاهی و وقت خود

مصون نبود ، چاکران سوس يال امپرايلزيم   آ ن روزگار ترس و ترور هيچ کس   است ، مهه ميدانند « در

تضاد اب آ هنا قرار دارند ، و    حنوی دره  و هریک را که بو می بُردند بسايه ای هراس داشتند ،    هر  از 

به تري و زجنري می    ،درفش مبارزه را خباطر رهایي وطن شان از چنگال اشغالگران تزاری بلند کرده اند 

،  پای افتاده از سال ات پريمردان  ردخُ حتا از زنداین منودن اطفال  ،، آ ن وجدان مرده های یب رشمبستند

مرد انبينا و    ،مجع زنداین ها  ، يقني دارم کساین درمرد و زن عار نداشتند  امع از   ،مهيشه دردمند  باميران

چشم انبينا بود از مکتب انبينااين   شاشهيد را که از هردو ۀجذامی را مه ديده اند ... قاری شفيع ابش ند

 ، مهچنان مرد ميان سال جذامی را از هبسود ....  آ ورده بودند 

  ۀ در يک خالء کوچک کنار درواز حمصلني    انم هناد  مزنل سوم مقابل ااتقاين مرد س متديده در بالک دوم  

رانيد ) متاسفانه انم آ ن مرد  ذ دخویل وينگ در طبقه پائني يک چپرکت شب و روز پُر از دردش را ميگ

مهيشه تنها بود ، او    و شامره ااتق خباطرم منی آ يد ( او به دليل باميری اش آ دم گوشه گري ، مک حرف و

ادابرش را در زندان    هيچ مه حصبت ، آ ش نا اي پايواز نداشت ، ما ندانستمي که او به کدام اهتام معر پُر 

 پلچریخ سپری ميمنود ؟!  
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انگشت های دستش کج ، انخن ها    را چون خوره خورده بود ،  مرض مدهش جذام نصف روی او

چهره اش را از ديد ديگران    او  شري را پيدا کرده بود ،  ۀارشده قو   و ابروهايش رخيته بود ، آ ن مرد برابد

    .اب دس امتل می پوشانيد

انگزي    اشتند که اب يک تشکر دردذمقابلش ميگ  ، چزيی ،  پویل ، خورایک   ،   نظر به توان  رفقا گاهی

 . يرفته ميشدذس پاس پ از  ازعقب هامن دس امتل ونگاه های پُر

درد مياورد ، اين  ه  دوست رفيق تویخ را بيشرت ب  انسان وضع اسفبار آ ن  زنداین مريض قلب رقيق و  

  ،مشلک ابرها توسط خامن و مهس نگر انقالیب اش ، رفيق رحميه تویخ  و  رفيق مبارز اب قبول هر خطر

دارو و دوا ميخواست و پيش پايش      برای آ ن مرد) خاطرات دردانک هشت سال پايوازی (    ۀنويس ند

ديگر بود ... اين خاطره اب متاميت وضع دردانکش يک   اشت ، اين حمبت ها سوا از معاونت هایذميگ

جوامع ديگر جذامی    شرييین خفيفی مه داشت ، مهه ميدانند جذام يک مرض ساری و هملک است ، در

در  ها و  منوده  سوا  مردم  اجامتع  از  ميشود  را  داده  اختصاص  منظور  اين  به  که  مشخص    ،ساحات 

، آ ن آ دم جذامی  دمشن خلق ، اين جانيان مزدورران  نگهداری کرده حتت مراقبت ميگريند ، مگر پرمچدا 

 تنگ زندان اب ديگران مهزجنري ساخته بودند ، زهی ددمنشی ؟!!  ۀ يک حمدود را مه در

مردم امانت    رفيق تویخ که خون رگ و رضابن قلبش را برای روز رزم و پياکر برای آ زادی ميهن و

جذام منی خواست و آ رزو نداشت اب مرض  مبريد ، من اين حساسيت را ميدانس مت ،    نگه کرده بود ، 

تشکر   ابراز  خباطر  ات  ميکردم  خواهش  جذامی  مرد  آ ن  از  ابمش  داده  آ زار  مکی  را  رفيق  آ ن  اينکه  برای 

بدين منظور دستش را بطرف او پيش ميکرد ، رفيق    دست تویخ صاحب را بفشارد ، وقیت انمربده 

درست اس بيادر ،  »انيده صدا ميکش يد :  تویخ خودش را مجع منوده به آ خرين قسمت چپرکت چس پ

  . درست اس ، هيچ رضورت به تشکر و قول دادن نيس ، برو وطندار زنده ابیش «
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 اين مه خاطره ای از آ ن روزگاران درد و داغ ...  

 خبندی اي گريه کین ؟!و مضحک  ابر  که خباطر آ ن رويداد های مصيبت  و تو منيداین

 
 

 


