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 دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان 
 

هامون و دیگر دوستانی که دفتر خاطرات شهید احسان را پس از اعدام او از  توضیح: با سپاس از 
ات احسان،  زندان مرکزی سنندج خارج و سپس اقدام به تایپ و آماده سازی آن نمودند. دفتر خاطر

. مدتی هم به صورت امانت نزد من بود و پس از ترک سنندج، به سایر همراهان سپرده شد  
 

ادداشت  ی یادگاریك یدهد را مثل ین دوران رخ م یكه در ا یتمام اتفاقاتكنم ی م ین دفتر سع یدر ا
.كنم  

 
صورت  ن مدت رخ داده است بهیع را كه در ایام تمام وقا سال است كه شروع كردهكیامروز درست  

صورت  ن است كه بهیاش الیدانم از كجا شروع كنم دلیقا نمیاورم. دقین دفتر ب یك خاطره در ای
. كنم كه بتوانم جبران كنمی ام؛ اما تمام تالش را مموقع دست به نوشتن نزدهبهمداوم و   

خ  یسر بردم. در تاراطالعات به یهاماه در سلول ٣ر شدم و به مدت یدستگ  ٢٩/٤/١٣٨٧خ یمن در تار
ورودم متوجه شدم   ی دم. در لحظهیمنتقل گرد  ٢شدم و به بند پاك یوارد زندان مركز ٢٧/٧/١٣٨٧

نداشتند و در   یآنچنان  یهابرند. البته آنها حبسی سر مشناختم در زندان بهی كه قبال م را یكسان
كه با   یم. تا مدتیخرج در كنار هم گذراندصورت هم م و بهیكه در زندان بودن با هم بود یآن مدت
  سر به و  شدند آزاد یكیی كی كه یمدت از بعد ی ول.   كردم تجربه را یخوش اوقاتبا یم تقر یهم بود

  آن رفتن. شدم یاتازه جو   وارد و  شدم  ملحق  «ی»كاول  و »مامو« به هم من بازگشتند خود یزندگ
گر احساس تنهاشدن كردم چون نسبتا ید ی طرف  از  و  آورد  فراهم را  من یخوشحال   یطرف از دوستان
مسابقات فوتبال را    یسركیم زندان یم. در آن مدت كه با هم بودیدا كرده بودیهم پبه یوابستگ

را من و  نفر آن  ٣نفربود،  ٦م شامل یكرده بود و هر ت یمعرف ٢كه پاك یمیبرگزار كرد كه از آن ت
مسلط نبود   ی لیرش و مسعود بودند و البته مسعود خیگر هیم، آن دو نفر د یبودل دادهیدوستان تشك

  آن  در ق یهامیاز ت ی كیتوان گفت ی م و میم بودیآن ت یدیكنان كلیرش جزئ باز ی من و ه یول
  یادیز مدت چون  نبود بد دركل یول   م؛یشد حذف اول  یمرحله در یبدشانس با كه میبود تورنمنت

. بودمنكرده یباز فوتبال به كه بود  

گذراندن وقت درنظر گرفته بودم.    ی را برا یگذاندم و فراغت خوبی م یخوبزمان اوقات را بهدر آن 
ون.  یزیتلو یهالم یتئاتر و تماشاكردن فی بودند از جمله باشگاه، آمف یمختلف  یهای سرگرم

طور نبود كه درواقع آن  یاحساس تنهاشدن كردم. ول  ی هرصورت بعد از آزادشدن آنها من تا حدودبه
ط مسلط شدم.  یمن پر كردند تا دوباره به شرا یآنها را برا یتازه جا  یكردم چون رفقای من تصور م 

شدن در آن كمتر احساس  و خسته  یكنواختیگر بگذرانم كه ید  ی كردم اوقات فراغتم را به نحو یسع 
كتاب   یراستخواندن اختصاص بدهم ؛ چونكه بهشتر اوقات را به كتابیم گرفتم بیكنم. تصم

م یل ترمیدلكردم كه به ورزش كردن هم ادامه بدهم كه به  یكند. سع ی ه كمك میالعاده به روحفوق 
كم شد    یلیالت نوروز آمار بند خیل شد. دوران تعطیرات باشگاه تعطیساختمان بند و زندان و تعم

الت نوروز تا  یكردم دوران تعطیدر داخل بند حاكم شد. قبل از نوروز من فكر م  یبیو آرامش عج 
بود.   ی[ بود چون واقعا دوران خوبی]غلط یكامال تصور غلت  ی لر باشد ویگتواند حالی چه حد م

خود سال را به تمام  ینوبهم و هر كس بهیل همه دور هم جمع شد یتحوسال  یدرست در لحظه
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ها تراكم داخل  یاز زندان یرفتن بعضی علت مرخصگفت. بهیك میشان تبریهاها و خانوادهیزندان
  یرا برا ی جالب یهاون هم برنامهیزیوجود آمده بود و تلوبه یتوجهبند كم شده بود و نظم قابل 

را فراهم آورده بود. البته دو روز بعد از   یام خوب و خوشی ام انتخاب كرده بود و در كل این[ ای]ا
س مشغول  ی ن زندان وارد بند شد و در آن لحظه من داخل سرویاز مامور  یكیشروع نوروز  

منتقل كنند. البته  ٥ن اتفاق باعث شد كه من را به بندین شد و همدن بودم كه متوجه میگاركشیس
كه به  یانیموافقت كرد. بعد از نوروز زندان٢با برگشتنمن به پاك یرستم  یبعد از سه روز آقا 

ش یبا شلوغ شد و آمار بند افزایل سال زندان تقریواش برگشتند. اوایواش یرفته بودند   یمرخص
شد. باالخره  یبند احساس م یهان بچهیدر ب  یو هماهنگ ی و همكار   ك نوع نظمیبه   یازیافت. نی

اج هست.چونكه  ین احتیقوان  یسركیآرام به  ی ك زندگی یاد برا یبا نفرات ز یك مكان عمومیدر 
ل بند و معاونش خارج بود یكه بحث شد از دست وك یاد بود و كنترل بند و نظم و همكاریتعداد ز

ت معطوف به یعنوان شورا انتخاب شده تا تمام مسئولن كس بهیگرفته شد كه چند یماتیتصم
ن  یم باشند. ایخود بتوانند در مسائل داخل بند سه ینوبهل بند تنها نباشد و شوراها هم به  یوك

م موافقت كردند. نوبت به انتخاب  ین تصمین با ایافت و مسئولین زندان انتقال یم به مسئولیتصم
اشخاص را   یریگی صورت راتوانند بهی ها میت كه خود زندانین صالحیشورا بود كه ان یعوامل

ن جلسه اشخاص خود را  ید. در چندیواگذار گرد ٢ن به بند پاكیانتخاب كنند از طرف مسئول
ن  یچن یهیشنهاد شد كه من عذر خود را آوردم چون واقعا روحید كردند، به من هم پیكاند

  یشروع شد و هركس به شخص مورد نظر خود را  یریگی را نداشتم. باالخره مراسمات را یتیمسئول
كردند كه مسائل داخل بند را حل و فصل كنند یل بند كمك مینفر بودند كه به وك ٤داد. شوراها  

بودند.  ی ستم خودكفا راضین سین زندان هم از ایموفق بودندو مسئول  یادیز یلیكه تا حدود خ
ن زندان یان و زندان كردو بعد از نوروز بود كه مسئولیبه زندان یبود كه خدمت یركتهرحال حبه

به ظاهر زندان و بند انجام   یزندان شدند و در حد توان خود توانستند خدمت  یم كلیبه فكر ترم
.باشگاه و بند  داخل  یهاینقاش  و [ دوریر در]كیبدهند مثل داخل كل  

ا سقز به  یوان یكه از زندان مر یاشغال كرده، مثال كسان یكوچك ار یبس ی فضا  یالبته زندان مركز
ن بند یا ی فالن زندان سه برابر هواخور ی طور مثال هواخوركردند كه بهی آمدند اظهار مینجا میا

كردن   یازیفوتبال   یبرا ییجا  یم ول یكن یبال بازیم والی توانستی م یاست. ما در داخل هواخور 
  خصوصبه یامیا  در كه دهند انجام توانستندی كه م ین تنها كارینبود كه در آن مورد مسئول

 بند یهواخور   مسابقات نیا مكان كه كنند برگزار …و شطرنج بال،یوال فوتبال،. …… یمسابقات
  كه بود دهیرس دستور بندها داخل راتیتعم از بعد.  داشت یمناسب  اریبس یفضا  كه بود نظام

اورند كه این باعث شد  یاجرا درباخل زندان بهد  را  جرائم كی تفك كه هستند موظف  زندان نیمسئول
ند  ی این بند بیگر به اید ی گر منتقل شوند و كسانیم به بند دی كه با هم بود ی قانیاز رف یسركیكه 

آمدند. باالخره یكه م یرفتند، چه آن كسانیكه م  یهردو طرف مشكل بود چه اون كسان یكه برا
  هر . بودكرده دایپ رییتغ  بند ّ  جو یی جاجابه ین روزها یشد كرد. در اولینم ی چ كاریدستور بود و ه

  در  …و اسلحه  ،یتیامن ،یمال جرائم  كه بود نیا از قرار. شدندی م آشنا دی جد یهاچهره با طرف دو
  یلهیوسه به ك مخصوص جرائم از متشكل یبند هر . صورت نیهم به گرید  یجرائم  و بمانند بند كی

م  یصورت گرفت و دوباره با هم بتوان ییزداهرحال جرم ن مشخص شده بود جدا بشوند. بهیمسئول
جرائم   یبه تمام یحاتیل بند محترم جلسه گرفت و توضیم كه وكیدر داخل بند حاكم كن ینظم
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را در كنار هم   یحترا یم زندگیآوری وجود مكه خود به  یو خوش یداده شد تابتوانیم به خوب
.میباش داشته  

 
 

كه دارد. افراد   ییهاتیخود با محدود  یاست برا یاتوان گفت جامعهیاست! م ییزندان عجب جا
نجا هم  یا ینیبیت میجور شخصك جامعه همهینكه در یك اجتماع است، با تمام ا ی همان افراد 

ها در  یهستند كه بعض یفراوان یهامتفاوت. در جامعه متهم یاهیاكثرا با روح یهمان جور؛ ول
و   یاا حرفهی: ینیبیف مجرم م ینجا دو طیر نخواهند افتاد. ایبار گكی یبرا  یشان حتی طول زندگ

د از وقوع جرم مصون  ی نظر من جامعه را باد. بهید ی در آن نخواه یچ توازنینظر من ها آماتور. بهی
ن شاهكار  یكند، ایر میشود و دولت آن را دستگی مجرم، جرم را مرتكب م نكهیكرد نه ا ینگهدار

م علت  ی د بدان یم.بایكن یشناسبیم و آن را آس یم بگردیدنبال منشاء جراقا بهید عمیست.پس با ین
شدن یا با زندانیرود؟ آیگر دنبال خالف نمیشد دیا مجرم با زندانیست! آین همه خالف چیا

دنبال  د كارشناسان بدهند و بهیها را بان پرسشیماند؟ پاسخ به ایف بازممجرمان جامعه از خال
 یتوان توقع آنچنانیشه برطرف كنند. البته نم ی ن معضل را از ریبلندمدت باشند تا ا یك برنامهی

د دنبال یحوادث را كرد. با یبعض یریشگیتوان پی م یتاحدود یرخ دهد. ول یاداشت كه معجزه
 یابیشهیل را ریكرد و آن دال ییرود را شناساین مسائل مینچنیدنبال اص بهرا كه شخ یلیدال

كرد و بعد   یزندان یا بلندیمدت كوتاه نكه طرف به اتهام سه مورد خالف مشابه را به  یكرد؛ نه ا
از   ین مورد كارین مورد فراوان است كه من در ایهمان آش و همان كاسه. صحبت در ا ی از آزاد

صورت  د بهیبا یاند ولن مورد كار كرده ین هم در ایدستم برنخواهد آمد. ناگفته نماند كه مسئول
كه از آن   یشرطتواند باشد؛ بهی م یجالب یر كرد. زندان تجربهیگین موارد را پیا یتری جد

، به یكن  یدر زندان تلق یاز زندگ  یخواندن را جزئكتاب  یتوانیکرده مثال م ینه ایبه یاستفاده
...  و  یت استفاده را بكنیفراهم كرده نها  انیمددجو یكه زندان برا ییهاكالس  

د  یشا یافتادیكه اگر به زندان نم  یهست یدر حال زندگ یمتفاوت یهاتجربه، با انسان نیترجالب 
مثبت د ی د به دیكرد. باالخره بایبرقرار نم ین ارتباطیكوچكتر ییهان انسانیتا آخر عمرت با چن

  یهیحخود را كامل و رو ت ین فرصت,شخصین مدت و از ایكنم در ای م یه نگاه كرد. من سع یبه قض
  ی برد ولیسر مرم. درست است كه جسم داخل زندان بهیاد بگی  یادیز یزهایت كنم و چی خود را تقو

بهتر خودم  شتر خودم و یکنم و ب ی د خودشناسیبرد. بایسر نمت در حبس بهیت، ماهیت، ذهنیفكر
. پس  دمر از خویستم غین یعهده ندارم و سرپرست كس را به  یت كس یرا بشناسم. خوشبختانه مسئول

كنم ذهنم را به  ی م ین باشم. سع یبد خوشیشود و بای از به نفع من حساب م یك امتین یا
ن لحظات  ینجا بهتریذهنم را مشغول مسائل پوچ نكنم؛ چون در ا یخودیها روشن كنم و بتیواقع 
  نیا ارزش  كه برسم ییزهایچ  به یجوان و  وقت گذر نیا  یازا در دیبا و كنمی م یم را سپریزندگ

د اگر یبا بود، شایكردم كه چه زی را داشته باشد. امشب از پنجره به آسمان تماشا م نهیهز مهه
ش  یان كنم. پیدانم احساس خود را چگونه بیقا نم یبا نبود. دقیز نقدهین آسمان ایرون بودم همیب

  میگوین را كه میله نباشم. ایكه پشت م ی گر نتوانم نگاه آسمان كنم در حالید دیم شایگوی خود م
به مرگ ندارم،  یت باشد. من توجهیك واقع یتواند یهرحال مبه ی ست ولیبد من ن یهینشان از روح 

نجا هستند واقعا سخت  یكه ا ییهازدن در مورد آدم كنم. حرف یم یافكارم را متمركز به زندگ یول
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باشم داشته ید با هركدام رفتار بخصوصیبا یاظهارنظر كنم ول یشخص یاست. دوست ندارم درباره
كنم كه  یرفتار م   یوركند. من ط یجاب مین را ایط ایباشم بلكه شرا یتینكه فاقد ثبات شخص ینه ا

  فكر  من  یچهره  دنید با یبعض.  محتاجم آرامش بهدا یبه آرامشم نخورد چون شد یاچ ضربهیه
اصال   كهی رصورتد اند؛داده من به اعدام حكم  نكهیا از  ناراحت و  هستم  ناراحت شهیهم كه كنندیم
 نیا لشیدل همآن  شوم،ی نم یقاط  معروف قول  به و  پردازمینم  یشوخ به یهركس   با. ستین طورنیا

  دچار  یتوان ی م مشكل نیكوچكتر با من نظربه نجایا در نجای ا در چون   هستم؛ یمغرور  آدم كه است
زندان حاكم است   در كه  ی ّ  جو لیدل  به و  خواهدخورد هیروح به یبزرگ یضربه  كه یبشو  یای حاش

ش یهمراه چند تن از دوستان پط نرمال خود برگردد. انمروز به یتواند به شرای م یآدم به سخت 
 شیهاحرف ریتاثتحت م. من به شخصا یكردن آن]او[ گوش دادم و به درد دل یان نشستیاز زندان یكی

  یبدنام آدمبا یتقر بود، زیانگ غم  شیهاحرف  واقعا  بكنم قضاوت  یاحساس نكهیا بدون. قرارگرفتم 
  ی دل. دهدی م  انجام زندان داخل در كه ییكارها علت  به است یمنفور  یچهره بند نی ا در و  است

  آن به  مجبور  من كه گفتی م. كرد منقلب  را ما داد كه یحاتیتوض با آنهم میدیپرس  را كارها  آن
ط دست به یاز شرا یضبع  در  انسان هاست؟یبدبخت نیا  تمام یجوابگو یكس  چه. هستم  كارها
شود.  ی دادن آن م مجبور به انجام  ی به آن ندارد ول یلین میزند كه خود كوچكتری م ییكارها

مانند؛ چون اظهارنظر كردن  ی عاجز م ین مواردیعقلم از نوشتن و فكركردن در چن یدستانم و حت 
مسئول   یكس. چهتن معضالیست از ایما كم ن  یمن خارج است و در جامعه ین مورد از عهدهیدر ا

است؟  ییاین قضایچن  یو جوابگو  

 
قه یك دقیبعد از   ی دم. ولیماه بود كه پدرم را د ٨ك به ی( بعد از نزد١٣٨٨نیفرورد ١٥)شنبه  امروز

و   یرا قطع كرد و گفت كه مالقات ممنوع هست ی ن آمد و گوشیبه داخل سالن كاب ی افسرنگهبان
 شده، دیسف  شیموها تمام بود، شده شكستهدا یگر نگذاشت كه به صحبت ادامه بدهم. پدرم شدید

نظر نكه من خودم بچه ندارم. بهیل ایاست به دلتوانم درك كنم كه چه به روزگارش آمدهینم من
م بخصوص در  یكه دار  ییهااز ضعف  یكیان یرانیاشتباه است و ما ا یزیبه هرچ  یمن وابستگ

هر  ا در یرانیبرخوردكردن ما ا یم. احساس یالعاده وابسته هستن است كه فوق یا یعاطف ینهیزم
  از من.  تیاكرده لی تبد فیضع  یهاانسان به  را  ما … و ی، برخورد اجتماعیكار، زندگ ،یاهنیزم

  طوربه  است آمدهشیپ من یبرا  كه ی شكل نیا با است  نیا دارم  كه یتوقع  تنها خود یخانواده
ان یرانیبرخوردكردن در تمام ما ا یاساحس  فرهنگ نیا ی ول . یاحساس نه كنند برخورد یمنطق

به عهده دارد و خود انتخاب    یافه یوظ یدر زندگ یاست. هركسدا كردهیرواج پ انهیمطور عابه
م كه هدف خود را  یكن ید سع یپا خواهدگذاشت. پس با یاو در چه عرصه  ی ریكند كه به چه مسیم

در راه  یشناسفهیجه تعهد و وظیم. در نتی ر دچار تزلزل نشویم و در آن مسیدرست انتخاب كن
. است یمسئله در زندگ ن یترمهم دن به هدف یرس  

ك نوع یرفت. من از ته دل خوشحال شدم و  ی( شاهرخ به مرخص١٣٨٨ن یفرورد ١٦شنبهكی)امروز
ه خواهد داد. حداقل در مورد من  یگر روحیان دیبه زندان یك[ زندانیرفتن ]  یبود. مرخص یدلگرم

  دگرگون عتمیطبمن دست داد؛ اصال  به یبیدن پدرم حال عجیروز با دیكند. دی ه صدق مین قضیا
  چشمانم  ی جلو پدرم سره كی امروز  و  روزید.داد قرار  ریتاث تحت را من اشخوردهشكست   یچهره . شد

  ی منطق آدم  دارم  پدرم به كه یشناخت از . شوم  مسلط  اعصابم و  افكار به توانمی نم و شودی نم محو
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 هاست كه بر تمام آن همه مقاومت و تجربه غلب ی ن چه حسیكنم كه ایفكر م  یست؛ ولا ی محكم و
 یهین قضیكردم كه با ای وجودآمده بود تصور مپدرم به  یكه برا یكرده است. با تمام آن مشكالت

 تا  پدرم كنمیم  احساس. بودم اشتباه درنكه كامال یمثل ا ی كنار خواهدآمد؛ ول یراحتمن به
  ریگ یطی ن شرایكند كه مقصر او بوده است كه من در چنیكند و فكر مید را سرزنش م خو  یحدود
  یهاه است صددرصد دچار توهم شده است. من در تماسی ن قضین برداشت او از ایام. اگر ا كرده
ه  ینه ندارد و مدام روحین زمیدر ا  یچ نقش یكنم او را قانع كنم كه هی م یكه با او دارم سع  یتلفن

از نظر   تواندیط غلبه كند مین شرایط مسلط شود. اگر او بر ای ن شرایدهم كه نگران نباشد و بر ایم
. دارم  اج یاحت او سرحال و  سالم  وجود  بهار كمك بكند چون واقعا یه به من بسیروح  

به زندان آمده بود. من به مالقاتش رفتم كه مالقاتم   ی زارع ی ( آقا١٣٨٨نیفرورد ١٧)دوشنبه امروز
 سال١٠ به یبدو دادگاه  در من . میكرد صحبت هم  با قهیدق ستیببا یام آزاد كند. تقررا با خانواده

  یآقا. كردند لیتبد  اعدام به  مرا  حكم دنظریتجد دادگاه به اعتراض در كه  شدم محكوم  حبس
د ین قرار بود كه من باینداشتم. خبر از ا یچ اطالعیبود كه من در مورد آن ه ی خبر ی حاو یزارع

ن بود كه دادستان استان موافقت  یامد اینكه حكم من به اجرا درنیل ایشدم و دلیروز اعدام مید
حكم   نیاد یببرد كه شا یوان عالیل به دیله وك یلم نوشته كه به وسیوك  یبرا یانكرده و نامه

  یچ سخنیه  یبرد ولی رنج م یزیش كه پدرم آمد احساس كردم كه از چ ی ند. دو روز پدا ك یر پییتغ 
ه باخبر است. من فقط ناراحت پدرم  ین قضیشك نكردم كه پدرم از ا ین مورد نكرد و من حتیدر ا

بكند]كرد[ و من   یستم كه بشود كارین نیباون دردناك است. البته من خوش یهستم كه چقدر برا
تواند ی نظر من فكركردن به مرگ از خود مرگ م حكم هستم. به  ی منتظر اجرا ی طور جدبار بهنیا

ام ام. بارها گفتهخود را آماده كرده ی ت است؛ و من از نظر روانیك واقع ین یا ی تر باشد ولسخت 
از دست   ی دودهم تا حن ر از خودم كه آیستم به غیمتعهد ن یخوشبختانه تنها خودم هستم و به كس

 بهخوب كامال   یكمبودات و اشكاالتم ول یسركی یهستم.درست است كه دارا   ی خودم راض
ب است.  یپر از فراز و نش ین بود. زندگیمن هم ین مسئله برایتری بند بودم كه اصلیاتم پا اعتقاد

ده یده شد]كشیخواهد كش  ییهاخواهدشد و به چه راه  یاست كه آدم وارد چه عرصه یمعلوم ن
بند باشم: شرافت و  یبه دو اصل مهم پا یتالش كردم كه در زنذدگ یل یمن خ یخواهد شد[؛ ول

. ك باشمین دو مهم نزدیبه ا  یلیكردم خ ی سع  یصداقت؛ و تا حدود  

 

  ی ن مدت كشاغل فكریل ننوشتن ]در[ ایفتم. دلینوشتن بفكر خاطرهماه گذشت تا من دوباره به دو
ن كتاب را مطالعه بكنم و ماه رمضان هم  یكرد. البته توانستم چندی بود كه مرتب به مغزم خطور م

 یها آزاد و ]بعضكس ی لیما را دچار اختالل كرده بود. خ  یروزمره یروند عاد یكاف یبه اندازه
طور  ر بهی چند روز اخد شد و در یفال شاكر به كاشمر تبع د شدند: از جمله ههی گر[ تبع ید
د  یبه تبع  یو بهمن توتونچ ین مراد یزاده، كاوه جوانمرد، فردیب جواد علیرمنتظره به ترتیغ

  دمش خویوجودآورد. پ خاص خود را به یهاخود ناهنجار  ینوبهن مسئله هم بهیفرستاده شدند كه ا
ا دوباره با آن رفقا برخورد خواهم كرد؟یكنم كه آی فكر م  

اورم. اكثرا ی دست مبه ییك خبرهایكنم و دور و نزدیتلفن م  یمیدوستان قد  یراب یگدارگاه
م كه گذر زمان چه  ن ی بی م  و كنمی م مرور خودم شیپ را گذشته خاطرات .  هستند التیتحص مشغول
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شتر زجر  یر در نبود من بین تمام افراد خانواده امیرود. بیش میپع و با تمام سرعت بهیسر
  یاز زندگ یادوارم هرچه زودتر وارد عرصهیبه من دارد و من ام یدیشد یچون وابستگ شدكیم

.رنگتر جلوه بدهدش كمیبشود كه نبود مرا برا  

ه سوق  یمرا به سمت حاش یكلاند كه بهمسائل دسته به دست هم داده  یسركیر یچند روز اخ در
رغم  یا علین قضاین مسائل نكنم. ایوارد اچ وجه خودم را  یكه قرار بود به ه یتیدهد! در صوریم
طور  ن است كه بهیبه آن ندارم. مهم ا ین رغبتید كه خودم كوچكتریآی وجود مبه یل باطنیم

شود. آنهم  ی اوقات كنترل اعصابم از دستم خارج م ین مسائل برخورد كنم. البته گاهیبا ا یافه حر
ن یدوارم هر چه زودتر از ایك فاجعه هستم. امیام است كه هر لحظه منتظر ل روند پروندهیدل

ن لحظه كه مشغول ی دور از جنجال خارج شوم. در او به یام به خوب ت كه من دچارش شدهیوضع 
كنم. امروز با  یافكارم از دستم خارج شده است و به زحمت فكرم را متمركز م یهستم رشته تننوش

كند یدش میتهد یسختگفت مرگ به ی در( بود كه م ید حیاز آقا)س ی صحبت كردم كه حامل خبرر یام
كم ناراحت   یتا حدود  ی م حالم دگرگون شد ولیتوان به صراحت بگو یاند. نمو دكترها جوابش كرده

  یام. دچار حسزتر از آقا را ازدست دادهیافراد عز یلین است كه خیل دگرگون نشدنم ایشدم. دل
ن مدت آنقدر به  یدار كند؛ چون در ا تواند احساساتم را خدشهی كم نمیام كه مرگ افراد نزدشده

چگونه یوقت است كه ه  یلیتفاوت شده است. خیم بیگران برایمرگ خودم فكر كردم كه مرگ د
 روند نیاام گذاشته است. كال هیرا در روح  یر بدیكنم تاثی ام و فكر م نداشته یكیزیف تیالفع 
  میزیربرنامه در یتحوالت  و  بدهم خاتمه وضع نیا به الزمه پس. است ختهیر همبه را ستممیس
  را یمناسب لیپتانس و  امكانات. سخت عمل در است، راحت زدن  حرف در ن یا البته. اورمیب وجودبه
توانم ی رم. به جرات میگی كار مر بهیی تغ  یتالش را برا ین حال همهیكنم؛ با ایر اطراف حس نمد

ست ین  یفخرفروش ی ن گفته به معنیشوم. این نم یتام یو روان  یچگونه منبع روح یم كه از هیبگو
 هیغذن مورد تیدر ا یگریق خانواده، دوستان و منابع دی گران از طریت دارد. مثال د یبلكه واقع 

ت پرونده و حكم فوق  یستم. وضع ی مند نخانواده بهره ی ت روحیاز حما ی نجا حتیشوند. مندر ایم
ن حال یاند. با اشده  یت بحرانینوضع یگر مسائل باعث ایالعاده حساس، نداشتن مالقات و د

ن توقع را از خودم دارم و مطمئن هستم  یست و من همیدار نیدر من پد  ینی نشن حالت عقب یكوچكتر
خودم را جمع كنم    ید انرژیخواهم نوشت. در حال حاضر با یت بهتریاز وضع  یكه در صفحات بعد

اد، یدن زیگاركشیخارج شوم. س  یعصب ینهین هزیبتوانم بدون كمتر ین حالت بحرانیكه از ا
  یرا باز یخود نقش كم یره هم به نوبهیبند و غ یصوت ی، آلودگانم یجو اطراف،  یخوابكم

. اندنكرده  

  در اگر مخصوصا است؛ نیسنگ لیتعط یروزها گذشت. در زندان معموال  یو به سختجمعه بود  امروز
  خاطر  به. دمیدیم  یبیعج و آشفته یخوابها گذشته شب  چند ن یا در. باشد زمستان  و زییپا فصل

 داریب ٦ تا ٥ ساعت نیب صبحها امكرده  عادت. هستم گفتگو حال  در خودم با مدام  كه است نیا
كنم   ید سع یندارد و با ی ل موجهیچ دلیروم؛ البته به همراه استرس كه هی و به حمام م شوم یم

پرالتهاب را پشت سر بگذارم. در داخل   ین روزهایخود بازگردم تا بتوانم ا یكه به روال معمول
خود   یل باطنیچ كدام به میهم از لحاظ نوع جرم و هم رفتار. به هرحال ما ه یمتفاوت یبند آدمها

احترام به هم گذاشته  یخوشبختانه نوع یگر اجبار است ول یكدیم و تحمل یاامدهینجا نیبه ا
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من باارزش است و تالش   ین برای ام و اش گرفتهیرا درپ یشود و در مقابل من هم رفتار مناسبیم
.نوال ادامه بدهمن میكنم به همیم  

اعزام شد.   ی پرمدعاست به مسابقات قرآن در شهر سار یل یكه خ یاسی ان سیاز زندان یكی امروز
شتر به بلوغ یا بینظر من به  یمحبوس هستند؛ ول یاسینجا به اتهام سی در ا یفراوان یتهایشخص

شنهاد از  ین پیكوچكترتوان با یم  یف النفس هستند كه به راحتینقدر ضع یا ایده ینرس یاسیس
. سوءاستفاده شود ان حضورش  

.د باشدیبا یب است و قضاوت كار سختیم كه پر از فراز و نشین حرفها بگذریا از  

 

 ٢شود كه وارد بند پاكی ك سال میقه است. درست یدق  ٢٥:٦ساعت  ٢٧/٧/١٣٨٨دوشنبه امروز
ش از  یب یخوش   یكیشود: ی م یط روزگار به سرعت سپریام و زود گذشت. معتقدم كه در دو شراشده

طم بغرنج. حاال ینجا هم خوشحال هستم و هم شرایط سخت. من در ای و شرا یتلخ  یگریحد و د
آموزنده را   یهاك سال درسین یش است.در ایتوان تصور كرد كه گذر زمان چه به سرعت درپ یم

  یخود دارا ینوبهمطالعه و هم افراد مختلف كه هركدام به  یلهیوسام اضافه كردم بههبه تجرب
به   یو بلوغ فكر یخودشناس ین مكان است برای نجا بهتریات متفاوت هستند و به نظر من ایخصوص

  و  هاتیفعال و  دارد ی محدود مكان چون هستم  خود یجسمان  سالمت نگراندا یگسترده. شد یمعنا
  یمناسب را برا یك برنامهینه چندان دور  یندهیدوارم در آیستو امیك جسم نی یجوابگو هتغذی 

 داریهادگر بچهید یاست و تا ساعات ٢بكنم. امروز نوبت مالقات پاك یزیرن معضل خطرناك طرح یا
ها به  بچهنكه یهم یشود ول یدار شامل حال من نمین دیتازه خواهندكرد و ا شانیهاهرا با خانواد

  یایها جودارد و خانواده یر خوبیمن هم تاث یهیشوند در روحی روند و خوشحال می مالقات م
تفاوت  یانمان بیگران و اطرافید نسبت به دین باارزش است چون نبایان هستند و ا یاحوال زندان

شوند و  ی ها مشغول مكردن پتوها و مرتب كردن تخت واش دوستان در حال جمعی اشویم. یباش
را پشت سر بگذارند.  یادغدغهیدوارم روز خوب و ب یشوند و امی م یس بهداشتینوبت وارد سروبه

مشغول   یگاهزدن صبح اط شوم و به قدم یوارد ح یام تا به محض بازشدن در هواخور من هم آماده 
. شوم  

 ازبا یهم. تقردین صفحات ادامه میاست كه من به نوشتن ا٢٨/٧/١٣٨٨شنبه قه سهیدق ٢٥:٦ساعت
  را  خودم یی جورا كی االن نیهم  تا و  رفتم حمام به ٤ ساعت. دارمیب شب  نصف  از بعد ٣ ساعت
م گرفتم بعد از آمار  یده است. تصمش نیسنگ چشمانم خواب   فرط   از حاضر حال  در  و كردم  مشغول

و   ی]متن اصلیخوردگقلم ك خواب مفصل دعوت بكنم. یدخودم را به یایش ن یپ یبیعج دادیواگر ر
دو نفر   یك یجز ل نامتمركز بودن است و طبق معمول بهیاست[ به دل یقلم خوردگ ینوشت دارادست

ت استرس یخوابم چون با واقع یكنم، نمی م یهستند و من به آنها حسود  ی قیهمه در خواب عم
شوم. با ی ب میغرب و یعج یروم دچار كابوسها ی نكه به خواب فروم یروبرو هستم و به محض ا

  یپرندگان و خنك ین صدایشوم و همچنینخصوص مواجه م یشدن هوا ]با[ احساس آرامشروشن 
ل و همه یكند. سه چهار روز است كه فروشگاه تعطیدا میكه از پنجره به درون رسوخ پ یدلنواز

بازگردند.  كنند از مسابقات و مسافرت ی كه در فروشگاه كار م یافراد وز م كه امریگار هستیسیب
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گار كنت از  یس ین زندان چند نخیاز مامور یكی یلهیوسبه یروز بعدازظهر انور ساعدموچشید
كردم انور بود  یكر نمف  كه یكس تنها به و  نبود ینی بشیپ قابل م فرستاده بود كه اصال یرون برایب

دن دو نخ از آن  ینبود و م نفقط موفق به كش یلید، البته خیبه دادم رس یگاریسی كه در لحظات ب
م كه چطور  یدیه خندین قض یبه ا یم و كل ید تماشا كردیشدم و به همراه عدنان كه آنهم دو نخ كش

بود كه من در بازداشتگاه اطالعات باهاش آشنا شده بودم.   یاد ما افتاده. انور كسیشده انور به  
اش را ازدست داده بود و از  هیش از حد روحیبود و ب یبا پژاك بود، پسر خوب یكارمتهم به هم

گار نشان داد كه ما را  یآزاد شد. اما با فرستادن س یبرخوردار بود و بعد از مدت یالت عالیتحص
ن توان نوشتن ندارم چون  یبش از ایگر بیز كرد. دیا سورپرامر یفراموش نكرده است و به نوع

  یگر مشكلیكرد وم د یریگیدر مورد مالقات حرف زدم و پ یرستم  ی . امروز با آقاآلودمب خوادا یشد
ر از  یام ین خبر برایخواهدكرد. ا ی مطمئن هستم كه خانواده كم کار یوجود نخواهدداشت. ول

به بحث و گفتگو پرداختم و سخنان   یلیامشب با مامو خ تر خواهدبود.كنندهگران خوشحالید
دوارم كه  یم كه امیشد یدو طرف ردوبدل شد. هم من و هم مامو دچار اشتباهات نیب بی ب و غریعج

شتر حواسم را جمع كنم.  ین به بعد بیكنم از ای م. حداقل من تالش میت نشوین وضع یگر دچار اید
س یبه رئ یحاتیپرسش و پاشخ شركت كنم و در مورد مشكالت بند توض یام در جلسه م گرفتهیتصم

را به عرض برسانم  یاسیان سیمطالبات بند و زندان یپخته و منطق یلید خی با بتهارائه بدهم. ال
كند نجات  ی ت میرا اذ  ی اسیس یهاكه بچه یم و از بحرانیدا بكنیدست پ  یدلخواه یجهیتا به نت

  ما. است آورعذاب  نی ا و ستین ما  مراد وفق  بهم كه اصال  یبری سر مبه یط ینك در شرایم. همیاب یب
..  …شواز جنگینكه هر روز به پیم نه ایرا متحمل بشو یم كه تشنجات كمتریهست یطیشرا  خواهان

  ما جرائم  یول  میهست مجرم  یاسالم یجمهور قولبه  ما كه درست. یكیزیف  و  ی لفظ یریدرگ ن،یتوه
  ما به را باال طیشرا زندان ستمیس  كه شودینم لیدل نیا و  است  نظام به نسبت فكركردن متفاوت

و قانون    یباشد كه قانون اساسیم  یو حقوق زندان یدور از مسائل حقوق شهروند نی ,ادكن لیتحم
 به كامال  و بوده میزندگ یشبها نیتلختر  از یكی  امشب. باشندی م واقف  امر نیا بهاداره كل كامال 

  چ یه كه است شده وارد  بهم نیسنگ ضربات  چون  گشت؛  بازخواهم  نرمال حال  به سخت  و  ختم یر هم
قت  یكه زده شده است در موردم فاقد حق ییهابشوم و امثر حرف  ین مشكلیدچار چن  نداشتم توقع

  یل منطقیچ دلیكه ه ی درآمده است، كار یجدا و به صورت انفراد  یباشد. مامو از من و آقاولیم
العاده از دستش ناراحت  زده است و من فوق  ین كاریلجاجات دست به چن یندارد و فقط از رو 

م.  یم با هم باشیمان بشود و مثل گذشته بتوانیخود پش یهرچه زودتر از كرده   دوارمیهستم و ام
ن  ید مذعن به حركت غلط خود و از ایبا یم ولیااشتباه كرده یاهركدام از ما سه نفر تا اندازه

  ی م و چشمانمان را به روینكه فقط به فكر تبرئه كردن خود باشیم، نه ایریه درس عبرت بگیقض
در   ی م ماند. من مطمئنم تا وقتیخواه  ین باشد سخت در غفلت باقیكه اگر چن می بندقت بیحق

چطور با   یاست، ول  یمعمول یل ین خیشوم كه ایم یدیم دچار مشكالت عدیبری سر مزندان به 
.نجاینظر من تا ام مهم است و بهییایار بمشكل كن  

ف عمل خواهدكرد. نظرم  یضع  ییتهاین موقع یرا پس داده است و نشان داد در چن یامتحان بد مامو
د و  یایخود بشه كند تا بلكه بهیا سه روز تنها باشد تا بتواند با خود فكر و اندین است كه دویا

  امروزن حرفها  یرد. گذشته از ایم بگ یبتواند درست تصمش آمد یمشابه پ یاه یبعد اگر باز قضمن
م و آنهم  یشان رساندیم و مطالبات خود و بند را به عرض ایس رفت یهمراه عدنان به مالقات رئبه
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را   یشد كه اقدامات  یعذر و بهانه كه به هرجهت راض  یرا به ما داد؛ البته با كم  یقول همكار
. در  كند  یعمل را شیهاگفته فرصت  نیاول در دوارمیام یول  بود شعار  حد  درانجام دهد و فعال 

م و راجع به من گفت كه  یحات الزم را ارائه دادیما سوال كرد و ما توض یهردو یمورد پرونده
.ما نشان داد ی را به هردو یم و ابراز همدردیات كردهیدرخواست عفو برا  

 

ع  یدر مورد وقا یحمام آمده و دوست دارم كمبامداد است. تازه از  ٦:١٠   ساعت   ٣/٨/١٣٨٨ امروز
كاانور هم راه به  یانیاست. با پادرم ینشدنمامو انگار حل یسم. مسئلهیادداشت بنویروز ید

ند و منهم نظرم  یك سفره بنش یسر  ی گر با من و كاولیست دینكه قرار نیم و مثل اینبرد ییجا
ك ید یورزم. شاین اصرار نمیشتر از ایب هرطور كه راحت است همان كار را انجام بدهد و تنسیا

ندارم   یچ مخالفتیش برگزداند كه من ه یش خوب باشد و اعصابش را به سرجایبرا ییمدت تنها
 به. است كنندهنگران نیا و كندیم  یتلق بزرگ  را ی اتفاق نیكوچكتر كه  است یجور  بند ّ  جو  یول
ر حرف زدم . خبر  یتماس گرفتم و با امروز با خانه یخواهدشد. د یه هم عادیقض ن یا جهت هر

ا هم به سنندج آمده بود و  ید. پوری ایآزادشدن مالقات را بهش دادم تا بتواند دوشنبه به مالقات ب
دانم حرفش تا چه  یگفت كه سه روز است كه مواد مصرف نكرده است، نمی ر بود و میش امیپ

م چون تا  یگوی ن را میكردنش باشد.اركت ین دفعهین با رآخریدورام ایام  ی ول دارداندازه صحت 
بودم  ی رون میراه ترك كرده و دوباره سراغ مواد رفته. بهش قول دادم كه اگر ب ٢٠اآلن بالغ بر  

اد یگذشته  یهام و از خاطرهیدیم و خندیبا م صحبت كرد  ینها كلیكردم. گذشته از ایراحتش م
 دانمینم  دنبالبه آنهم و  ی هدف دنبالبه  من یول میداشت هم  با را  یخوب  یهاخاطره م و واقعا یكرد
مشترك مرگ است و   یقطهن نیا.   دراد وجود  ما نیب یاشتراك ینقطه  كنمی م  فكر  و گردد؛ی م چه

م.  یهم را بشنو  یم و فقط صداینیگر را نبی كدید یم كه شایبری سر مآن به یقدمك یهر دو در 
خته شد و فكر كنم فردا  یان بند سالمت به دار آویاز زندان یك یش یپ یقهین چند دقیهم تاسفانهم

نشود.   ین مرگیچ كس محكوم به چنی نطور نباشد و هیدوارم ایگر است كه امید ی صبح هم نوبت كس
كنم و  ی شه میخود من كه حكم اعدام را پ یبرا ی ست حتی ن یه كار راحتین قضیف كردن ایتوص

خته ین چند مدت به دار آویكه در ا یان اعدام من با آن كسانیال باشم. البته جریخیب توانمینم
اند هرچند  ا تجاوز به عنف كرده یكند. اكثر آنها مرتكب قتل شده ی ن تا آسمان فرق میشدند زم

  یبارع اسفین وقای د منتظر همچیباشد. به هر صورت باینم یمناسب ینهیمعتقدم كه اعدام گز
توان توقع  ی م و نمیاست[ هست یب و هنجار]منظور ناهنجاری آس پر از  یاجامعه یچون دارا میاشب
اعدام و قصاص محكوم   به كه ی كسان از  یكسری روز  چند  نیا درم. احتماال یباشداشته یشتریب

را به ارمغان  یتواند لحظات سختی م ین روندیاورند و چنیشان را به اجرا دربیهااند حكمشده
از افراد   یل یوست و خیوقوع خواهدپبه یدادیست كه فردا چه روین ینی بشیو معلو و قابل پ اوردیب

 ین تجربهیترتواند تلخی ن میكنند و ای را در لحظه تجربه م یكردن، زندگی در زندان درحال سپر
توجه   وردم ین نكتهیو ا یل باشیدر آن دخ یتوان ی وجه نمچیكه خود به ه یاباشد؛ تجربه یزندگ

چ  یبرسد كه هیدوارم كه روز یو تلخ گذراندم و ام یق ین جمالت حقیمن است. امشب را با نوشتن ا
نم كه مامو را  یرا اعدام نكردند. درصدد ا ین مسائل فكر نكند. خوشبختانه امروز كس یبه ا یفرد

  ی ول امدند یماست. بازهم به مالقاتم ن ین به نفع همهیبرگردانم چون ا یبه جمع خودم و كاول 
سن. به هرحال فردا  یند چیآی دنم نمی نكه به دیل ایدانم دلیخت. نم یهزار به حسابم رستیپدرم ب
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ت ید مبارزه بكنم، تك و تنها و بدون حمایجوره باكنم. همه ی ان را مطرح مین جریكنم و ای تلفن م
ند و  ی این قاتشمالها هست كه به ن بچهیدر ب ین[ خود قابل توجه است. كمتر كسیو]ا ی روح

نده خواهدگذاشت و  ی نها همه تاثرات خود را در آیست. اینجا نیدر ا ین فردیمطمئن هستم كه چن
برخورد    ی پردازم و جوریمبارزه م یت بغرنج به ادامهین وضع یدر ا یاچ پشتوانهینكه بدون هیا
  یبا مشكالت خاص  مدر باطن ی افتاده است. ولین  یرقابل توجهین اتفاق غی كنم كه انگار كوچكتریم

كه   یاقه ین دقیام[.. البته تا آخرمواجهم]شده   ی[ روانی]اختالالتیروبرو هستم كه دچار اختالطات
ف شده است. اگر قرار باشد كه حكمم شكسته  یك كم اعصابم ضع یكنم، فقط یزنده هستم مبارزه م

دارم.  مطلوب نگه یط یام را در شراهیتر را هم بكشم و روحن سخت یاز ا ی د انتظار روزهایبشود با
شتر[ ین ركن]بیاست كه ا یینجا جایمبارزه است و ا یدر عرصه یاصل  یهااز اركان   ی كیمقاومت 
نه  ین زمیرم. در ایكار گن اصل بهیم را بر ایروید تمام نینقش خواهدكرد. پس با ی فایاز همه ا

كه به  یی. از جمله رمانهادرو كمك كرین نیآن به ا یلهیوستوان بهیاست كه م  یموارد متعدد 
قان، فكركردن به اهداف و  یرف  یهایپردازند، و مرور كردن ازخودگذشتگی خاطرات مبارزان م

م رخ یگر برایچ وقت دید هیكنم شای و پنجه نرم م  دست آن با  اآلن كه یطیشرا.  …رهیآرزوها و غ
  دوارمیام كه( …نكهیا ای یخوبا به یشود) ی است و تمام م یت مقطع یك وضع ین یندهد؛ اما ا

. باشد درست اول ینهیگز  

 

سر  ال بهی برد و همش در فكر و خیاست.خوابم نم ١٠/٨/١٣٨٨كشنبه یبامداد  یقهیدق ٥:٢٠  ساعت
ك عدد قرص  یشب قبل از خواب یدم. دید یبینكه از خواب بپرم كابوس عجیبرم و قبل از ایم

د اعصابم را  یگر خوردم تا شاید  یك دانهیسرم را آرام كرد، و اآلنم  یخوردم كه كم  یمسكن قو 
لم  یكردن با وكزا وابسته نشم. فكركنم صحبت ین جور چ ید مواظب باشم كه به ایبا ی. ولكندراحت 
از اعدام به هفت سال   یلیدم حكم فرهاد وكیروز شن یكسر كند. د ین فشار را كمیبتواند ا یتا حد

نطور  یدوارم ایام ین خبر تا چه حد راست است وموثق است ولیدانم ایل شده است؛ البته نمیتبد
دارد و احتماال سرنوشت حكمش مشخص بشود البته  یشنبه دادگاهدم باشد. عدنان هم سه یشن هك

شده است آنمه از  مار، در روزنامه متوجه شدم كه حكمش شكسته یوا بوتینه. هین هزیبه كمتر
(  یاسیس یهابچه منظور )بود اعدام  كه یاحكامرا یل شد. خوشبختانه اخیسال تبد  ٨ اعدام به 

 كه افراد نیا از كدامچ یه چون  باشد؛  داشته  ادامه روند نیا دوارمیام  و  است  شده شكسته اغلب
ط[  ی]شرایطهایم در شرایم. من در طول زندگیستیوم مستحق اعدام نشیم  حالش شامل هم  خودم 

ن لحظه  ی بوده است كه تا ا یان تجربهیترنین و سنگیتربین عجیام، اما اسر بردهبه یگوناگون
بسته بودن است،  و دست یاریاختی ه بین قضیا ینیكنم سنگی بودم و احساس م دهیطعمش را نچش

.نكه دست و پنجه نرم كردن با مرگینه ا  

زنده بودن   ین لحظه تالش خود را برایام مرگ تا آخرها هستند كه فرد در هنگاز نمونه یلیخ
  شنا كه ی فردو مقاوم باشد. مثال  ی به خودش دارد كه تا چه اندازه قو یآورد و بستگیاجرا درمبه
  تابق پریعم یارودخانه داخل به  را خودش دیبا  كه شودیم  فراهم شیبرا ی طیشرا یول  ستین بلد

 كوشش از دست  و كندیم تالش خودش نجات یبرا لحظه نیآخر تان شخص مطمئنا  یكند، و ا
 من نظربه  اعدام یهیقض  حاال. دارد بودنزنده به یدیام یول ستین بلد شنا كه هرچند دارد؛یبرنم
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 بهظر باشد تا منت و ندیبنش دیبا فرد  چون  چرا؟ كند،یم  فرق گرید[ طیشرا]یهاطیشرا تمام با
جه یزان و كار را تمام كنند. نتیش را ببندند و طناب را به گردنش آویند، دست و پای ایسراغش ب

ن را گفتم تا به مرور اوضاع  یندارد. خوب ا ییو فرصت تقال یگونه تالشچ یه ی نكه آن فرد جایا
. مثل  م؛ چه خوب و چه اعدا یهر افاق  یام براهر حال من منتظر و آمادهباشم. به  كرده یدگیرس
ست، خواستم یام نه یل بر بدبودن روحیگم دلی كه م یینهایام. اتختم نشسته ی ن حاال كه رویهم

د و دوست دارم آن فرد و  یرس ین دفتر به دست كسیچندان دور انه یاندهید در آیح كنم، شایتشر
راحت   وعن موضیكردن ا ام.هرچند دركسر بردهبه یطیگر افراد متوجه باشند كه در چه شراید
ن كه من منتظر  ینظر خودم ات من را تصور كنند. بهیتوانند وضع ی م یباالخره تا حدود ی ست ولین

س مانم، با تمام استریدار میخواهد. بی ام جسارت مآماده كرده  یهر اتفاق ی هستم و خودم را برا
كه در   یكس ت هریبند بزنند. درنهاچ خوش ندارم در خواب باشم و بهم دست یه یو اضطراب، ول

  ی وجود ندارد ول یادیز  یه كنار خواهد آمد. هرچند روشهایط باشد به سبك خود با قضین شرایا
ن  یكنم ای سم و فكر مین لحظه از احساسات خودم بنویام كه تا آخروه را انتخاب كردهین شیمن ا

ا ی خوابند،ی ن لحظه میها تا آخرین. بعضیتواند فقط ماندگار باشد، همی است كه م یتنها تالش
خودم از همه بهتر است   یوهیروند كه من معتقدم كه شی گران هم به فكر فرومیكنند و دیمطالعه م

است و   قه چه به حالت گذشتهین دقیفهمند كه تا آخری كنند میكه دفتر را مطالعه م  یچون افراد
.نكه ماندگار خواهدماندی گر ایل دیدل  

ت ین وضع یبه زندان آمده بود و موفق شدم كه به مالقاتش بروم تا از آخر ی زارع یآقا بعدازظهر
شدت نگرانم كرد. حاال  بود كه به یناگوار یخبرها   یسرك ی یپرونده باخبر شوم. متاسفانه حاو

چگونه یه  ی دوارم كه نصریش شرح دهم، امیموضوع را برارم تا یتماس بگ ینصر  یخواهم با آقایم
ر هم حرف زدم و  یباشم. با ام ید منتظر اتفاقات ناگوارینصورت بایر اینكرده باشد، در غ یكاركم

. صحبت كردم كه یرستم ی د. با آقایایقرار شد فردا به مالقاتم ب   OK داد  یمالقات حضور  ی را برا  

 

ب یرا تكذ یزارع  یآقا یهالم تماس گرفتم و جالب بود كه حرف یوكروز با یقه. دیدق ٦:٢٠ دوشنبه
ن یشب فردیك باشد. دیقت نزدیدوارم به حقیلم داد كه امیرا تحو یاكنندهخوشحال   یو خبرها 

 هن در زندان آنجا موافقت نكردیآباد با حضور فرد خرم  یا دادستانیبه داخل بند آمد و گو یمراد
از خواب   یروز وقتین جا خواهد ماند. دیدر هم یبرگشت، و تا اطالع ثانون سبب یاست و به هم 

  یو بدون اطالع قبل  یه ناگهانین قضیبودند، البته ادار شدم عدنان را به دادگاه احضار كردهیب
 یاهان نبود و موفق به حضور نشده بود دادگیلش در جرینكه وكیل ایبه دل ی صورت گرفته بود. ول

در حال بارش  یدیموكول شده باشد. باران شد یگریرسد به روز دینظر مو بهد ؛ ی برگزار نگرد
 یشهرستان انیزندان است  ممكن كند دایپ ادامه  نیهمچن اگر  و  است نموده ترن را كامال یاست و زم

 مشكل  به ندیایب مالقات به است قرار  كه ییهاخانواده  یبرا  چون كند، ناراحت را
د. یایر را كرده است و قرار شده كه بیدن امید یهوا   یخواهدبود[. دلم بدجور]مشكل اهدخوردبرخو

ن  یكه در آخر اند. سادات، الهه و جواد هم از خارج برگشتهخانه به كرمانشاه رفته  یتمام اعضا
توان بهش دلخوش بود  ی كه م یدا كنند. تنها كسینش حضور پیپدرشان در كنار بال یلحظات زندگ

ر عاقل و  یادآور بشم؛ هرچند كه امیرا  ییهاییباهاش حرف بزنم و راهنما ید كلیاست. با  ریما
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توانم بهش ی نكات را گوشزد كنم و تا م یكسر ین حال الزم است یرسد؛ با ای نظر مباهوش به
  دارباشم”یمنتظر”ب و  است شده  روشنكه ناراحت نشود. هوا كامال  یه بدم، البته با شوخیروح

ست  یجالب است كه برق قطع شد و مشخص ن یلیكنم. خیم یشمارو تا وقت مالقات لحظه  انممیم
. رسدیف مالقات به كجا میتكل  

دن آمد و  یربه دیدا بكنم. امیراه پ یك سال موفق شدم به مالقات حضوریبعد از  باالخره
حال هنوز   نیا با یول   شده عوض  یكل اشافهیق ر كرده است و اصال  ییتغ  ی لیبود. خ یباورنكردن
دار  یدنش آمده بودند و با آنها هم دیب هم به دیف داره. در كل خوب بود. خانواده حبیبچه تشر

ر قرار داد. بهش یب مرا تحت تاثیدار با مادر حبیداشتم و با مادرش صحبت كردم. د ی كوچك
ن  یاد كه در ادی م نشان اشچهره نباشد؟ نگران تواندیمنان دادم كه نگران نباشد، اما واقعا یاطم
بح به یك تسیشده چقدر شكسته شده است. درصدد هستم كه  یتین وضع یب دچار چنیكه حب یمدت

برد و در  ی سر مبه یت بدیشاكر در وضع  الڤد كه ههیرس ییش درست بكنم. خبرها یبرا ارادگیرسم 
ه  ین قضی ها از ابهش بزنند و بچه  یبیكند كه هرآن ممكن است آسی م یك مشت معتاد زندگیكنار 

م.  یش انجام بدهید برایآیاز دستمان برنم یچ كارینجاست كه ما هیكار ا ی م و بدیناراحت هست 
م شد.  یشاكر دچار خواه الڤهه طیشرا بهب در صورت شكستن حكم احتماال یو حب انمن، عدن

د شده است. و هر  یتبع  یو به شهر بد یبین است كه در كشور غریشاكر ا الڤت هه ی وضع  یسخت
 بابا یم چون تقریا كنیخود مه یشاكر برا الڤاز هه یط بهتریم شراید بتوانیكدام از ما سه نفر شا

شاكر    الڤل ههیدوارم وكیم. امی دار یشتریب  ییآشنا یین شهرهاین چنیو فرهنگ ا  ق اخال وجود
كنم چرت  ی م ی گردد. هوا روشن شد و سع گر منتقل ید ییبكند از آنجا به جا یبتواند كار

. گه نتوانستم بخوابمیدار شدم دیچه بیبازشدن در ینكه از صدایبزنم. بعد از ا ییكوچولو  

دكتر   یاند با آقاانش توانستهیا اطراف یزدم، گوی ب حرف میبا حب یبعدازظهر تو هواخور روزید
صحبت و  ینصر ی د با آقایبا اند، فقطوكالت من جلب كرده  یف صحبت و نظرش را را برایشر  ok 

كه   ی نجا دست آن اشخاصیباشند. من از همداشته یگر همكاریكدیم تا بتوانند با یریرا ازش بگ
وطنان از  ر مدام هم یاخ ین چند هفتهیبوسم. در ای كنند را میكشند[ و تالش میزحمت]م میابر

پرداخته و اعتراض خود را نسبت به حكم   یی مایمختلف به راهپ یخارج از كشور و در شهرها
اند. ما همه متعلق به آنها  ران در آن كشورها رساندهیا ی هاب و من را به عرض سفارتیركو، حبیش

ما نگران هستند چه در   یم. آنها كه برایات دچار شدهین وضع یبه ا یهدف خاص  یو برا  میتهس
كنند. یم  ی همدرد یخاص  یوهیهر كدام به شبارند و  ناراحت و غم  ینوعران بهیخارج و چه در ا

 كه مینی بی م. ستین  انتظار از  دور نیا و برسد انیپا به رددوارم هرچه زودتر تمام مشكالت ك یام
  یاندهیآ در و هستند مسئله حل دنبالبه هیترك در  هم دایجد  و  دهیرس خود حق  به ردهاعراق ك  در
.دیخواهند رسه حق خود  ب هم  آنها دور چنداننه  

مینبست  یمانیجز بار پشم بهیم و شكستیعمر بست تمام  

میم به دنبال چه هستیدیم تا مرگ نفهمیرا سفر كرد یجوان  
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! ز یعز دوست  
ماند  ی جا مكه از آنها به ی زیكند و تنها چی ن دوستان را ازهم جدا م یدست باوفاتر روزگاز

!زیشما دوست عز یبرا یسعادت و خوشبخت  ی د آرزویاست. پس به ام یروزیخاطرات خوش د  

از از آن كوچه گذشتم یتو مهتاب شب یب  

دنبال تو گشتمره بهیتن چشم شدم خ همه  

ز شد از جام وجودم یدار تو لبرید شوق  

وانه كه بودمیآن عاشق د شدم  

ییمن تو ی ان جهان ماهرویان ماهرویم در  

! یی من تو یم خداینترسم از خدا گو گر  

ییرمایركوعلیش  

دوست قید رف یبه كاك جمش میتقد  

تیآرزوها آرزومند  

 

ام كه قرار است  دارم چون باخبرشده یبیكنم كه حال عجی ن نوشته میشروع به ا  یطیشرا در
توانم یل نمین دلی. به همیرم. جالب است از روز مرگ خود باخبر باشیبم ٢٠/٨/١٣٨٨چهارشنبه 

كه  ییامهم و قابل توجه یك نكتهیست. یكه ترس ن مطمئنم یف كنم، ولیكه دارم را توص یحال
ه بود. حاال ین قضینسبت به ا یهرگونه واكنش  یبرا یاسیرسیغ یهابچه یآمادگ عالم دارم ا

نقدر احساس یكنم كه ای آنها تشكر م ینجا از همهیخود دارد و من در ا یجا  یاسیدوستان س
نه دارم. هر  یرید  ییط سخت آشنایمن با شرا یط سخت است ول یكنند. باالخره شرای م یهمدرد

ن  یندارم. متعجب از ا یچ اعتمادیه  ٢٠/٨خ یرخ بدهد و من به تار یناگوار ق لحظه ممكن است اتفا
كه   ین ناعدالتیوانه كرده و ایها نسبت به خلقم و خاكم مرا دنهیكه در تمام زم یعدالتیهمه ب

  ین نه برایباشد كه به كرد و كردستان شده است و ایانوس میدر اق یادر حق من شده مثل قطره 
ام و منتظر ن حال دسته به اعتصاب خشك زدهین بار خواهد بود. با ایآخر یبرا هن بار و نیاول

ار دعوت  یتمام ع  یدانم مرا به جنگ روانی خواهد افتاد و خوب م ینم چه اتفاقی خواهم ماند تا بب
هستم كه بتوانم با آنها مقابله كنم و فقط    یندارم و فاقد قدرت یچ آالت تدافع یاند و من هكرده

ن  یا یكنند برندهیتالش م یآزاد ی كه برا یكسان یدانم كه من و همهی . و خوب مزنمیملبخند 
كه خون پاك خود را در راه وطنم نثار  یكسان یفرستم برای شه درود میم بود و همیجنگ خواه

ن روند ادامه  یاست و اشه سبز نگه داشتهیمبارزه را هم یشهیاند؛ چون خون آنها ركرده
. خواهدداشت  

یشعاع آفتاب شبانگاه نیواپس  

ست كه خواهان درنوشتن آنم ی راه یدهندهنشان  
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كه با وزش باد درحركت است]هستند[  ییابرها  

ست كه خواهان درنوشتن آنم ی راه یدهندهنشان  

میهار قدم یها در زبرگ خشخش  

ی: بگذار تا فرو افت دیگویم  

. افتی یرا بازخواه یگاه راه آزادآن  و  

“ ن زمان در  یتر مانهین فضا و صمی ترب یاكنون كه آن را در قر ی ام” حتدهیاز مرگ نهراس هرگز
ن ملت  ینه به ایریست دییشناسم؛ چرا كه آشنایم و بازش م ی بوی كنم. آن را م ی ش حس میكنار خو
افته و به طلب  ییسیت دارم.اكنون كه تاوان دگردصحبل مرگ سر ین. نه با مرگ كه با دلیو سرزم

كه از   ییاز عاقبت و سرانجام داشت؟ »ما«  یتوان باكیا میاند، آاش نمودهترجمه  یحق و آزاد
از   یك جهان بهتر و عاری ی به سو یاافتن روزنه یم در طلب یا»آنان« به مرگ محكوم شده  یسو
اند؟خود واقف   یز به كردهیا آنان نیم، آیادر تالش بوده یكشحق   

كه   ییهنانم است، آنجا یمش ورد زبان هم یكه بزرگ ییدم، آنجایرا آغاز یشهر كرمانشاه زندگ در
ناروا را بفهمم   یتیض را و وضع ید كه تبعیم كشیتطور ذهنم بدان سو ام بوده است. هنی مهد تمدن م

  ق و در ح یانسان یدر حق من چونان فرد  یا ستم بود، ستمیم كه گویو از اعماق وجود دركش نما
ستم و رفع آن به هزاران فكرم راهبر شد، اما   ییچرا ییریگی. پیانسان یامن چونان مجموعه

  ی بودند كه در داخل راهرا مهجور و سركوب كرده یطلبوااسفا كه آنان چنان فضا را مسدود و حق 
  یرگهشمهیدم: من) پیگر كوچید یگر و مامنید یبه مكان یتصنع  ییهامحدوده  یافتم و فردا ین

از آن محروم شدةام مرا بدان سو كشاند. دور شدن  كه  یتیش و هویافتن خوی ی( شدم، سودالهكومه
چگاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد.  یهرچند آزاردهنده و سخت بود اما ه یاز خواستگاه كودك

 كباریگشتم، اما ی ن می نخست یخانه یخاطرات روانه یابیدار و باز ید دیبه قصد تجد  یهر از گاه
م كردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با یریكردند؛ دستگدار را به كامم تلخ یآنان د

ك و غمناك همرزمان  یدم كه همان سرنوشت تراژیركنندگانم!! فهمیدستگ یدوستانهانسان ییرایپذ
و   پردهسرس  ی، دادگاههایسازن راه پر رهرو به انتظار نشسته است: شكنجه، پروندهیو رهروان ا

...  مرگ تینها در و  ،یاسیس و ناعادالنه كامال حكم نفوذ، تحتدا یشد  

 

( از طرف احسان به خانوادهیا)نامه  

سم تا  ینویاند م ارتباط داشته یكه با من آشنا و به نوع یكسان یخطاب به همه یانامه خواهمیم
اصول و    یهین من و آنها نباشد. بر پایب یچ نقطه كوریشتر با اخالق و اهدافم آشنا شوند تا هیب

د  ین عرصه شدم و تمام تالش و توانم را به كارگرفتم كه بتوانم خدمت مفیت بود كه وارد ایعقالن
  یكسر ینكه دچار تزلزل نشوم از یخاطر اوطن و خلقم انجام بدهم، پس به یرا برا ی و مؤثر
  یهایگ، اما وابستیدیچ تردیرا پشت سر گذاشتم بدون ه یعموم  یهایها گذشتم، وابستگیوابستگ
 یع یر طبیكردنش غاست كه فراموش  یزیغر یك مسئلهیام. آنهم  را باهاش كنار آمده ی خصوص
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كم   یلیه را طرد كند. خوشبختانه من خین قضیباشد كه ا ی شناسم كه مدعیرا نم  ی است و كس
. ل خاصیام دارم به دالبه افراد خانواده یوابستگ  

از   ین بزنم كه چه كسانیتوانم تخمی برخورد خواهند كرد. من مطرف ماجرا چگونه د آنید دیبا اما
شد از  كه گفته ین روند ناراحت هستند؛ و همان افرادیخاطر ااز خود من ( به  یشتر) حتیهمه ب

  یراكشم بی آنها خواهم نوشت كه تا نفس م یاند. و من براكینظر احساسات و عاطفه به من نزد
د باشند و با  یموفق و مؤ یزندگ یهادوارم در تمام عرصه یكنم و امی شان آرزو میو سالمت یسربلند

كانم یشنهاد به نزدین عرصه فدا خواهم كرد و پیكنم كه من جانم را در ایم ین افتخار زندگیا
.وجه نگران نباشندچ یدك بكشند و به هیرا  ی ن احساسی كنم كه آنها هم همچیم  

داشتم .  ی را م  ی آرام و موفق ین بوده است كه من زندگیخواستار اكنم كه پدرم ی هرحال درك م به
  یفه یر من وظین تفاسیش آنها باشم و تركشان نكنم. با تمام ای نكه پیبرادرانم خوشحال بودند از ا

شركت كنم و   ی آزاد یت خود و »والتم«، و در راه مبارزه برای دم كه به ملتم و هوین دی خود را در ا
دهم كه خوشحال و  ینان میغ نكنم. من به پدر و برادرانم اطمیز دریچ چین از هین بیدر ا

د  یستیشوم كه فقط شما نی ادآور مینرا یهستم و ا یوجدان راحت و پاك یخوشبخت هستم، چون دارا
شود. از پدرم توقع  ی د و تعلق من تنها به شما معطوف نمیت و سرنوشت من هستیكه نگران وضع 

ش یمند ح بدهد؛ چون به تجربه و سخاوت یح و توضیبرادرانم تشر یبران مسائل را یدارم كه ا
ستم كه  ین نفر نین و آخرید. من اولیایكنار ب یراحت ه بهین قضیدوارم خودش با ایمان دارم و امیا

د  یتوانین راه را ادامه بدهند، شما میكه ا یام و اگر كشته بشم هستند افرادن راه پا گذاشتهیدر ا
دن آنها ید با دیتوانی ر باشند. میو ام یآن اشخاص، فرزند تو پدر و برادران عل د كهیتصور كن

چون من افتخار   یدان به افرادیشه ید؛ همچنان كه خانوادهید[ و احساس غرور كنی خوشحال]شو
است. تشكر  تیمز اهید چون حایها را فراموش نكنن قسمت از گفتهیكنم ایشنهاد میكنند. پیم
ن یبرساند كه من به ا ییو بدون كمك مادر توانست من را به جا ییپدرم كه به تنهاكنم از یم

  یرویو ن  یو بدبخت یتوانم درك كنم كه با چه سختیكه فقط خودم م یدم. زحماتیمرحله رس
گذارم  یم نمونش خواهم ماند. و احترام به برادرایاست و تا آخر عمر مددهیخاطر من كشبه یجوان

ن كه در نبود من چه  یكردند. و واقفم به ای م یدر كنار من زندگ یاس دلسوز كه با چه احس
دچار   ی دوارم در طول زندگیشان هستم و امندهینگران آ یراستاند و بهمتحمل شده ییهایناراحت

و در   عراقطور كه در كردستان نی شود. هم ید ط یاست كه با ین روندینشوند. ا  یامشكالت عمده
م به  ی ما هم اگر كه بخواه ین كه مسئلهیشود و ایه به حل آن پرداخته میحال حاضر در ترك

 ینگران  یزان بوده است. پس جایآن عز یطور كه برابردار خواهد بود؛ هماننهیان برسد هزیپا
به  نیمن سرزیا یهاد و آن روز بچهیم رسینده روشن خواهد بود و ما به حق خود خوهایست، آین

كه فرزندانشان را در   ییهاافتخار خواهند كرد. پس خانواده ین افرادیچن یداشتن و ازخودگذشتگ
.ق آنها بپردازندید به تشوی نند بای بی ن راه میا  


