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 زيست نخواهم را تو يا  زندگی،
 آراست خواهمت آزادی با يا

 زوهاب رواگنج :هدنسیون                                                             
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 بخش اول

 

 آشنایی با یک اسطوره

بود که من را از زندان مهاباد به  8811سال 

در دوران کودکیم . زندان اوین تبعید کردند

چند باری اسم زندان اوین را شنیده بودم اما در 

روزی من را به  گنجید که یک تصورم هم نمی

هم با این وضع قریب، چهار  آن. اینجا بیاورند

مأمور سپاه طوری وحشیانه دست، پا و چشم 

ای طرف  مرا بستند که انگار با یک قاتل حرفه

ها حین دستبند زدن،  بماند که آن. بودند
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های طول  خواستند تقاص تمام عقده می

ای بیچاره. شان را از من بگیرند زندگی

 !ای عقده

دانستم که  اوین زندان بزرگی بود و من می

جا هستند؛ اما  چند نفر از رفقایم در همین

که من علت انتقالم به زندان را  ازآنجایی

حکم عقل، بااحتیاط برخورد  دانستم، به نمی

تاکمی محیط اطرافم، زندانیان و . کردم می

تر  زندانبانان را بشناسم که با خیالی آسوده

بعد از . دوستانم شومبتوانم جویای حال 

گذشت بیست روز با حسن آشنا شدم، او هم 
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از حسن . مثل من کرد بود و محبوس در اوین

من تا آن . درباره فرزاد کمانگر سؤال کردم

زمان رفیق فرزاد را ندیده بودم، اما نامش را 

اش از اخبار شنیده بودم و  گیری واسطه دست به

ر رزم برادرش بودم د البته مدتی هم هم

ای خبرساز  دانستم که به چهره می. کوهستان

شناسمش،  آره می: حسن گفت. شده تبدیل

خانه است و در حال مطالعه  معموالً کتاب

توانم ببینمش؟  سؤال کردم که آیا می. کتاب

االن  چراکه نه، همین: حسن با اطمینان گفت

چه حس خوبی بود آن . روم دنبالش می
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تمام . زاد بودمای که منتظر آمدن فر چنددقیقه

تصورات ذهنیم در موردش جلوی چشمانم 

مردی قدبلند با قامتی تنیده و . مرور شد

اصطالح خودمان از بناگوش  هایی به سبیل

دررفته که صورتش را از آنی که هست 

چقدر کمبود واژگان را . دهد تر نشان می خشن

کنم برای به قلم کشاندن  اکنون احساس می

 !قه انتظارشور و شعف آن چند دقی

آید با جوانی که  حسن را دیدم که دارد می

ای  چهره. کامالً در تضاد با تصورات من بود

ظریف با تبسمی بر لب که مهربانی را در 
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با لبخندی که برای من . زد صورتش فریاد می

مهربانانه مرا بغل کرد و . پر از آرامش بود

کجایی تو پسر، من االن بیست روز : گفت

گردم، تلویزیون روژ گزارش  میاست دنبالت 

انتقالت به زندان اوین را داده بود، از آن موقع 

گیرم ولی خبری ازت  من دارم سراغت را می

دلیل آفتابی نشدن خودم را برایش گفتم . نیست

تری برای  و اینکه چرا منتظر شدم زمان مناسب

 .دیدار با او را پیدا کنم

هفت بند . ما در بند هفت زندان اوین بودم

طبقه بود با شش سالن که فرزاد در سالن  سه
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وآمد  رفت. شش بود و من در سالن یک

های دیگر ممنوع بود ولی ما  زندانیان در سالن

وجوی فرصتی بودیم که بتوانیم هم  در جست

چقدر دنبال فرصت گشتن برای . دیگر را ببینیم

دیدن فرزاد من را یاد دوران کودکیم 

و اشتیاقی دنبال  انداخت که با چه عشق می

 !گشتم هایم می بازی هم

چقدر خوشحالم با معلمی آشنا شدم که فریاد 

فرزاد . آزادی درنامه هایش زبانزد همه است

هایش گفت و از  برایم از شکنجه

های کرمانشاه،  گرهایش در زندان شکنجه
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سنندج و اوین؛ و از اینکه چطور مقاومت او 

د؛ و آن دم گرها را به ستوه درآورده بو شکنجه

این را چه خوب احساس کردم که او توانسته 

هایش  های زیبا در نامه بود درد را با واژه

هایی که من سراپا شوق بودم برای  نامه. بنویسد

 .هم با صدای خودش گوش دادنشان، آن

دانستم که علی حیدریان با کد سوران، در  می

که در  4002علی را از سال . زندان اوین است

سراغ او را از فرزاد . شناختم ن بودم میکوهستا

. علی در سالن شش است: فرزاد گفت. گرفتم

یک روز روی . چقدر دوست داشتم ببینمش
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تخت اتاقم مشغول مطالعه بودم که از بلند 

. گوی سالن اسم خودم را شنیدم، هادی امینی

. وقتی از اتاقم بیرون آمدم علی را دیدم

اش  دهم یا اندازهتوانم خوشحالیم را شماره  نمی

نه، بهتر . را بگویم، شاید به وسعت دل مادرم

علی هیچ تغییری . است فقط بگویم بسیار بسیار

سال پیش دیده  5نکرده بود، همانی بود که من 

گویا این سالهای دوری چهره مرا عوض . بودم

ولی آن دوران . کرده بود که علی مرا نشناخت

ها  مکان ها و من به ثابت نبودن تعریف واژه

هر چیز بد الزاماً همیشه بد . ایمان پیدا کردم
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زندان اوین این لحظه برای من مثل . نیست

من دوست قدیمیم را . زیباترین مکان دنیا بود

 .اینجا توانستم ببینم

دادند ما همدیگر را  در زندان اجازه نمی

همه اشتیاق  شود این مالقات کنیم ولی مگر می

روزی یک . گرفتدیدن دوستان را نادیده 

 .کردیم دیدار را با هر دوزوکلکی بود جور می

از علی شنیدم که در زندان خود را با هنر 

کاری مشغول کرده است؛ و من اغلب  معرق

روزی علی باعجله . خواندم اوقات کتاب می

اند باید  پیش من آمد و گفت من را خواسته
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چه غوغایی که در دل من برپا نکرد این . بروم

دانستم که حکم اعدام او، فرهاد و  یم! حرف

سراسیمه خودم را به فرزاد . فرزاد قطعی شده

آرامش . خبر را برایش بازگو کردم. رساندم

مثل همیشه با لبخند . فرزاد جای تحصین داشت

زیبایش گفت، جای نگرانی نیست اگر برای 

. بردند اعدام بود، هر سه تایمان را باهم می

با بیرون زندان تماس . بودنگرانی امانم را بریده 

گرفتم و گفتم که علی را به مکان نامعلومی 

چقدر برای نگرانی هم مثل . اند انتقال داده

 .توانی عدد دهی خوشحالی نمی
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رفیقم طوفان . شب که شد، علی برگشت

باوجود ممنوعیت، . درونیم را حس کرده بود

ی  آن لحظه. گفت، برگشتم. به دیدنم آمد

المثل آب  ی را، فقط ضربدیدن دوباره عل

درنگ  بی. تواند توصیف کند روی آتش می

از من : گفت. علت بردنش را پرسیدم

اند که مصاحبه کنم وگرنه اعدام  خواسته

قطعاً مشتاق شنیدن جواب علی به . شوم می

من هم گفتم که راهی که : گفت. ها بودم آن

اش نترسیدن از  من به آن وارد شدم، الزمه
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ام برای مرگی  هرلحظه آمادهمرگ است، من 

 .که ارمغانش آزادی باشد

انتظار اعدام نتوانسته بود عشق به زندگی را در 

فرزاد سخت مشغول . علی و فرزاد کم کند

آماده کردن خودش بود برای شرکت در 

خواست  لیسانس و علی هم می امتحان فوق

 .امتحانات دیپلمش را بدهد

فرزاد،  پشتکار، مهربانی، متانت و بردباری

فرهاد و علی در زندان محبوبیتشان را بین دیگر 

این را زندانبانان . ها دوچندان کرده بود زندانی

کارشان  منفور خوب درک کرده بودند؛ و راه
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مثل همیشه محدود کردن روابط دیگر زندانیان 

مبادا که دیگران بیش از این . ها بود با آن

از هرکدام . ها شوند مجذوب فکر و سخنان آن

ما را در بخش زندانیان مالی پخش کردند تا 

 .مانع دیدارهایمان شوند

شده بود با تظاهرات جنبش  زمان آن دوره هم

زندانیان زیادی را به جرم سیاسی به اوین . سبز

از فرزاد شنیدم که گویا روزی . انتقال دادند

گوید  ها رو به فرزاد می یکی از همین زندانی

د چقدر در نظرم جواب فرزا. تو تروریستی

فرزاد در جوابش گفته . شکن و زیبا بود دندان
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بود سبز بودن مهم نیست، سبز اندیشیدن مهم 

سبز اندیشیدن با جان فرزاد عجین شده . است

بود؛ و این واقعیت بر من و خیلی از زندانیان 

دیدم که فرزاد  وقتی می. دیگر مسجل شده بود

ه پاس هم دردی با مردمش گرسنگی را ب به

دیدیم که به چه  وقتی می. داد سیری ترجیح می

شتافت؛ و این  شوقی به یاری زندانیان جدید می

هر . ماند از چشم جالدان اطالعات دور نمی

کردند؛ و  بار او را احضار می پانزده روز یک

ولی او . دادند که نامه ننویسد هشدار می

گفت هنوز الزم  طور که خودش می همان
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. هایش به دست مردم برسند دانست که نامه می

. تواند استقامتت را توصیف کند ای می چه واژه

کدام کلمه را پیدا کنم که تو را تعریف کند 

 !ای قهرمان

روزی . بند زیستیم هفت ماه باهم در یک

اوین منتقل  850خبر من و فرهاد را به بند  بی

آن روز هر چه دنبال فرزاد گشتم . کردند

که حداقل از او هم نتوانستم پیدایش کنم 

خوب شد علی را . خداحافظی کرده باشم

انگار احساسم . گرم در آغوشش کشیدم. دیدم

به علی . دانست که این آخرین دیدار است می
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گفتم به فرزاد بگوید چقدر دلم دیدارش را 

من و فرهاد را از رفقایمان جدا . خواست می

چقدر سخت است جدایی از رفقیان، . کردند

 81. ماند یشان یک مادر میمثل دل پر

را برای  اردیبهشت، آن روز شوم که رفیقانم

غوغای دلم را به . همیشه از من گرفتند

خورم راهتان را  قسم می. زنم سوگندم پیوند می

فرزاد من، آرام بخواب، . ادامه دهم تا پای جان

رسانیم حتی اگر  رسالتت را به انجام می

های درس تو را در غارهای کوهستان  کالس

پای هر درخت بلوط را . کردستان بر پا کنیم
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نیم برای آموزش درس آزادگی ک کالسی می

 .و انسانیتت

 !راهتان جاوید خواهد ماند
 

 بخش دوم

 

 دم اعدام سپیده

انگار . غم بزرگی تمام وجودم را فراگرفته بود

ساعت پنج عصر . ای دیگر درراه بود فاجعه

قطع تلفن برای ما . های داخل بند قطع شد تلفن
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کاری برای درز  گر اعدام بود و راه تداعی

 .خبر به بیرون از زنداننکردن 

نزدیک . هیجده روز از اردیبهشت گذشته بود

غروب و زمان سرشماری زندانیان، همه را 

یک نفر کم ... شمارش کردند، یک، دو، سه

 ...بود

مکث مأمور آمار با آن صدای زبر و خشنش 

...  هنگام خواندن نام رفیقمان فرهاد وکیلی

نگاه رفقا نگرانی مرگباری در ! پیکرم را لرزاند

مان ازآنجا بیشتر  نگرانی. به همدیگر هویدا بود

دانستیم رفیق فرزاد در یک تماس  بود که می
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اش گفته بود که هر آن  تلفنی به خانواده

 .احتمال اجرای حکم اعدام وجود دارد
 

 اوین ۰۵۳ بند

خوب . اردیبهشت بود ەچند روز قبل از نوزد

 یادم هست با رفیق فرهاد وقت هواخوری در

خواست از  فرهاد می. زدیم حیاط زندان قدم می

احتمال اعدامش صحبت کند، حرفش را 

گنجید و  نه در باورم می... اعدام رفیقم... بریدم

چندین بار خواست . قبول بود نه برایم قابل
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صحبت کند و هر بار من بحث را عوض 

  .کردم می
 

  ایام انتظار

زد،  هر وقت افسرنگهبانی فرهاد را صدا می

دیدم که فرهاد چطور باعجله صورتش را  می

با تبسم . دلیلش را از او پرسیدم. کند اصالح می

هر وقت که اسمم : اش گفت و وقار همیشگی

درنگ لحظه موعود و  شنوم بی را از بلندگو می

خواهم  شود، می طناب دار در ذهنم تداعی می

بگذار بشاشیت و . باشم مرتب و آماده



22 
 

قبوالند که من ایستاده ام به دشمن ب سرزندگی

میرم و باافتخار جانم را درراه آزادی فدا  می

و اگر پیکرم را : کنم؛ و با لبخند ادامه داد می

ها  خواهم آن ام تحویل دادند، می به خانواده

بدانند که من چقدر امیدوار بودم و عاشق 

زندگی و با ترس و نگرانی به سحرگاه اعدام 

 .ام گام ننهاده

ی از دادگاه به بند سیاسی آمده و از بار هیئت یک

فرهاد خواسته بودند که اظهار ندامت و 

تقاضای عفو کند تا حکم اعدامش لغو شود؛ 

از صالبت و قهر رو  ەاما فرهاد با نگاهی آکند
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به استقبال طناب دار : به قاضی کرده و گفته بود

روم ولی از کرده خود که رسیدن به آزادی  می

کنم، بهایش را هم هر  یاست ابراز ندامت نم

دهم اما تن به  پردازم، سر به دار می چه باشد می

قاضی با عصبانیت از جایش بر ...! ذلت هرگز

خواسته و باعجله بند زندان را ترک کرده 

  ...بود

عشق به زندگی در فرهاد را، از صحبت 

اش در مورد همسر، فرزندان، باغ و  همیشگی

هایش  حبتاز شوق در ص. دیدم اش می مزرعه

در مورد نامه فرزندش که امسال کالس اول 
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است و آرزوی دوباره دیدن پدر را دارد و 

با زبان  ەچگونه کودکش حرف دلش را ن

زبان  ەاحساسش را ب ەترجم ەکوردی، بلک

 .بود ەفارسی برای پدر بازگو کرد

زندگی، یا تو را نخواهم »: فرهاد با شعار

دوباره  «یا با آزادی خواهمت آراست. زیست

همیشه . زیستن را در خود نهادینه کرده بود

گفت زندگی زیباست و زیبا زیستن با  می

« آزادی»ولی هدفم . ام را دوست دارم خانواده

 .تر است چیز برایم باارزش از همه
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شب نوزدهم اردیبهشت، هنگام 

 اوین ۰۵۳ خاموشی بند

بعد . خفقان و فضای سنگینی در بند حاکم بود

. کس لب به غذا نزده بود هیچاز سرشماری 

ریخت، یکی دیگر  یکی زیر پتو آرام اشک می

نگرانی من ... جوید هایش را می از استرس ناخن

نگرانیم دوچندان . فقط برای بند خودمان نبود

فرزاد )که یاد رفقایم در بند هفت  شد، وقتی می

شیرین )، بند نسوان (کمانگر، علی حیدریان

( زینب جاللیان)و نه و بند دویست ( علم هولی

این . به اعدام بودند افتادم که همگی محکوم می
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دانستم که شیرین، فرزاد و علی را به  را می

  .سلول انفرادی منتقل کرده بودند

در بند نسوان شیرین را به بهانه اشتباه گفتن نام 

شنیدم که . پدرش به بیرون بند انتقال داده بودند

سمت درب شیرین را در حین انتقال به 

دانسته که  شیرین می. خروجی هول داده بودند

آخرین شب حیاتش است، با صدای رسایش 

که عجین در روح مبارزش بود، شیر زنانه 

آورد که حداقل مرا فرصتی دهید  بانگ برمی

لباسم را بپوشم، مبادا که لرزش بدنم از سرما را 

حساب ترسم از مرگ بگذارید و یا دمی  به
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هایم خداحافظی  بندی م از همکوتاه که بتوان

کنم؛ اما او فقط فرصت نگاه کوتاهی پیداکرده 

بار دوستانش بیندازد،  بود که به چشمان اشک

اش که همان روز حکم اعدامشان  بندی دو هم

 .لغو شده بود

ناپذیری است امشب،  چه شب توصیف

گذرد، چرا  دانم چرا ساعت انقدر کند می نمی

این شب تمامی  چرا! شده است زمان متوقف

کردم اآلن کاری برایتان  چقدر آرزو می. ندارد

خواست با  چقدر دلم می. توانستم انجام دهم می

توانستم  چنگ این چهاردیواری لعنتی را می
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چقدر . خراب کنم و خودم را به شما برسانم

تان از اعدام  دوست داشتم برای رهایی

چقدر احساس عجز . توانستم کاری بکنم می

دانم چرا امشب زمین و  نمی. ی استچیز بد

دانم چرا  نمی. زمان با من سر ناسازگاری دارد

امشب چندین بار . خورد ای گول نمی دلم لحظه

آرام برایش توضیح دادم که این هم مثل 

دفعات قبل فقط سناریوی اعدام است، ولی 

 !دهد گوش که نمی

هوا ! سکوت امشب چرا انقدر سنگین است

گوشم را . شود روشن میکم دارد  دیگر کم
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ام به امید  کنار پنجره کوچک اتاقم تیز کرده

شنیدن صداهای . اینکه هیچ صدایی نشنوم

آور پایان یک زندگی  ناآشنا در سحرگاه، پیام

چه قدر ! هیچ صدایی نیست. دیگر است

چند نفر از ! سکوت گاهی خوب است

ها، برای کسب خبر به بهانه رفتن به  بندی هم

وقتی برگشتند . بیرون بند رفتندبهداری به 

گفتند که صحبت از اعدام پنج نفر در سحرگاه 

! چه حس قریبی در بند حاکم بود. امروز بوده

. کسی دیگر نای صحبت کردن هم نداشت

فرزاد . اخبار ساعت دو نام هر پنج نفر را خواند
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کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی 

  .حیدریان و مهدی اسالمیان
 

 !یاران همه اعدام شدند

توانم روزی را  رفیق من فرهاد، من چگونه می

کردند تا به  که وسایل شخصیت را جمع می

آن روز . ات تحویل دهند فراموش کنم خانواده

. که نامه پسرت هوراز اتفاقی به دست من افتاد

ای که تو با چه اشتیاقی بارها از آن صحبت  نامه

اش نوشته  در نامههوراز ! کردی و با آن زیستی

و « به امید اینکه هر چه زوتر آزاد بشی بابا»بود 
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جای تو  من چقدر آن دم آرزو کردم کاش به

مرا اعدام کرده بودند تا شاید چشمان منتظر 

علی جان، . فرشته کوچکت دمی آرام گیرند

بخش  تو هم که نیستی تا چهره آرامت، آرامش

 شیرین جان، حتی سالم. دل طوفانیم باشد

فرستادنم برای تو در بند نسوان را هم از من 

اند این دشمنان آزادی،  چرکین چه دل. گرفتند

معلم عشق و صالبت فرزاد ! عشق و زندگی

مهربان، دیگر تو چرا مرا در این شب تنها 

دانستی گوش دادن  تو که خوب می! گذاشتی

ات را  به طنین زیبای صدایت وقتی نامه
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ناپذیری  فخواندی چه آرامش توصی می

من محتاج اندکی صدایت، تبسم زیبا و . داشت

 .بخشت هستم آرامت و نگاه زندگی

رفیقان من، شهیدان زنده راه آزادی، روز اعدام 

من به . شما روز سوگند من به انسانیت بود

انسانیت به آزادی به شرف و به خون شما 

سوگند یادکردم که خواب را از چشمان 

ند یادکردم تا جان سوگ. دشمن آزادی بستانم

. دار پیام و پیمان شما باشم در بدن دارم طالیه

دمی از تالش بازنایستم مگر اینکه رسالت شما 

را به انجام برسانم و یا قهرمانانه مثل شما جانم 
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من شما را و . را درراه آزادی تقدیم کنم

دهم که  انتظاران آزادی را بشارت می چشم

چون من  (االنوهه)اکنون من و هزاران رفیق 

های سر به فلک کشیده کردستان  در کوه

. ای برای ادامه راه شما تأمل نخواهیم کرد لحظه

کوهستان را از اراده پوالدین دوست دارانتان 

هایتان را  کنیم؛ و دشمنان شما آرمان متحیر می

 .نادم

دم برای همیشه در ذهنم  خاطرات شب سپیده

  بدرود رفقا... زند جوالن می

 


