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 نام و مشخصات خود را بنويسيد؟  س:
، بيكار، چريك.  … مصطفيج:

 طريق آشنايي خود را با مرضيه شرح دهيد؟  س:
 با دوستم حسن براي پخش اعالميه سر كوچة فشاري قرار روزانه داشتيم. شيوة قرار طوري ج:

بود كه مثل جوان هاي دخترباز لباس مي پوشيديم و سر كوچه مي نشستيم. 
روز دومي كه سر كوچة فشاري نشسته بوديم، صحبت از آن بود كه اعالميه ها 
در يك مسافرخانه با پلي كپي دستي چاپ شود ؛ كه يك ماشين شخصي به ما 
شك كرد. دوستم حسن احتمال داد گشت ساواك باشد. براي رد گم كردن به 

 "دستة دخترهايي كه از دبيرستان بر مي گشتند نگاه كرد و به من گفت 
 سرم را باال آوردم و به ظاهر به "مصطفي نگاه كن تا وضعيت عادي شود.

 يك " تخلية چاه، فوري "دخترها اما در واقع به نوشتة ديوار روبرو نگاه كردم. 
شرم ذاتي و ميل به مبارزه، احساسات ديگر را در من تحت الشعاع قرار داده 

بود. دخترها رفتند و ماشين شخصي هم رفت. در حالي كه آدم هاي تويش تا 
آخرين لحظه به ما برّ و برّ نگاه مي كردند. روي سكوي يك مغازه نشستيم. 

 پارچة ململ براي چاپ دستي بهتر از چيت است. مركب پلي "حسن گفت 
كپي راحت تر عبور مي كند. اعالميه هاي بار پيش خوب از كار در نيامده. 
دوباره صداي توقف يك ماشين آمد. من سرم را باال آوردم كه ببينم همان 

ماشين نباشد ؛ يك تاكسي مسافرانش را پياده مي كرد. از كنار تاكسي متوجه 
دختري شدم كه به من نگاه مي كرد. براي يك لحظه نگاه ما در هم گره خورد. 
دختر دو سه قدم دور شد اما برگشت و يكراست به سمت ما آمد. طوري به من 

نگاه مي كرد كه انگار مرا مي شناسد. حسن هم متوجه دختر شد كه داشت 
كتاب هايش را از دست راستش به دست چپش مي داد. بعد بي مقدمه يك 

 خجالت نمي كشي؟ چرا "سيلي به صورت من زد. حسن جا خورد. دختر گفت 
 حسن بلند شد، "دست از سرم برنمي داري؟ مي گم بابام  پدرتو در بياره، 

 من " دختر گفت " خانوم اشتباه گرفتي."جلوي دست او را گرفت و گفت: 
 و رفت.  "اشتباه گرفتم؟! يك ماهه دنبال من مي افته.

 " مي شناختيش؟"كمي شوكه شده بودم. از خجالت تا گوش هايم سرخ شد. حسن گفت 
 معلومه وضع ظاهرمون خوب " خنديد و گفت " به جان تو نه، عوضي گرفته. باور مي كني؟"گفتم 

  "به دختربازها مي خوره.
ولي دلچركين بودم. به خودم گفتم  نكنه حسن فكر كنه من هنوز جذب مبارزه نشدم. اينه كه 

 " گفتم " مي ترسي بازم بياد سراغت؟ " حسن گفت " از فردا ديگه اينجا قرار نگذاريم."گفتم 



حوصلة اين حرف ها رو ندارم. محل مناسبتري نمي شه براي قرار داشت كه از اين حرف ها پيش 
 "نياد.

فردا سر كوچة صفاري قرار گذاشتيم. باز وسط هاي صحبت بوديم كه همان دختر پيدايش 
 باز اومد "شد. كمي از دور نگاه كرد. دو سه قدم رفت،  باز برگشت و به سمت ما آمد. به حسن گقتم 

 دختر جلوي ما ايستاد. كتاب هايش را دست "خودتوكنترل كن." گفت  "اين دفعه جوابشو  مي دم.
 خانوم " بلند شدم ايستادم. حسن منو نشوند و گفت " چرا ولم نمي كني؟"به دست كرد و گفت 

 هيچم عوضي نگرفتم. اين هي دنبال من مي افته كه " دختر گفت "ديروز گفتم كه عوضي گرفتي.
 حسن اين لباس قرمساقيو تو " گفتم "عاشق چشم هاي سياهتم. مي خوام تورو بدزدم با خودم ببرم.

 و دختر را كشيد كنار با او حرف زد و او را دست به سر " آروم باش." حسن گفت "تن من كردي.
 حسن ديگه حوصلة چنين محمل شريفي رو ندارم. مي خواي عادي سازي كني، با يه "كرد. گفتم 

چرخ طوافي حاظرم لبو بفروشم، تا صحبت كردن ما توي خيابون جلب توجه نكنه. اما اين جوري شو 
 "ديگه حاضر نيستم.

روزهاي بعد من لبو مي فروختم و حسن مي آمد به هواي لبو خوردن البالي مشتري هايي كه 
رد  مي كردم قرارو مدارش را مي گذاشت و مي رفت. روز پنجم دختر آمد. ايستاد تا يك مشتري 

 سرمو بلند " پس كي مي خواي منو با خودت بدزدي و ببري؟"لبويش را خورد و رفت. بعد گفت    
كردم و با عصبانيت تو چشماش نگاه كردم. مي خواستم با لبوهاي داغ توي سرش بزنم. ديدم دارد 

گريه مي كند. چشم هايش برق غريبي داشت. دستم را گرفت و بوسيد. عاشقش شدم.  
 آيا منكر اين هستيد كه رابطة شما يك رابطة سياسي بوده تا يك رابطة عاشقانه؟ س:

 مرضيه در رشتة ادبيات درس مي خواند و من برايش اهميت يكي از عشق هاي اساطيري ج:
را داشتم. ليلي و مجنون، شيرين وفرهاد. اما من براي زندگي كردن ساخته 
نشده بودم. ديدن فقر يك گدا در گوشة خيابان مرا بيشتر متأثر مي كرد تا 

زيبايي يك دختر. اما منكر نمي شوم كه من هم عاشق معصوميت دو چشم او 
شده بودم. آدم مذهبي اي هستم. به چشم هاي او حتي با اكراه نگاه مي كردم. 
چون مي دانستم ازدواجي در كار نيست. اما چشم هايش در خيالم مرا راحت 

نمي گذاشت. سعي مي كردم او را تحريك نكنم. ابتدا او برايم نامة عاشقانه مي 
نوشت و من به او اعالميه مي دادم. بعدها او از من اعالميه مي خواست و من به 

 شاه خيلي بد است، چون مانع ازدواج "او نامة عاشقانه مي دادم. او مي گفت 
 وگرنه او هيچ وقت يك عنصر سياسي نبود. اگر من يك ساواكي بودم "ماست.

او طرفدار شاه مي شد. در واقع او يك دختر احساساتي بود كه به جاي غذا 
قطعات ادبي مي خورد.  

 اگر رابطة مرضيه با تو فقط عاشقانه بود، چطور پايش به خانة امن باز شد؟ و چرا در همان خانه س:
دستگير شد؟ 



 آدرس را من به او ندادم. مرا تعقيب كرده بود. يك روز زنگ زدند و من ترسيدم. چون هيچ كس ج:
حتي دوستان مبارزم آدرس خانة امن را نداشتند. كلتم را آماده كردم و پشت پنجره سنگر گرفتم. 

بارها زنگ زده شد. خودم را به پشت بام رساندم تا فرار كنم. فكر مي كردم آن جا هم محاصره شده 
باشد ولي خبري نبود. از لب پشت بام نگاه كردم، ديدم مرضيه است. يك دسته گل توي دستش بود.  

 آيا رابطة نا مشروعي در آن خانه با هم داشتيد؟  س:
 من اين نوع احساسات را در خودم مي كشتم. او به پاي من مي افتاد. دو بار هم موهاي سرم را ج:

 تعدادي از نامه هاي ما دست " من شيفتة موهاي شوريدة تو هستم."نوازش كرد. هميشه مي گفت 
شماست و هر چيزي را دربارة رابطة من و مرضيه توضيح مي دهد. نامه هاي مرا از كيف مرضيه و 

نامه هاي او را از كشوي كمد من برداشته ايد. 
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نامة پنجم: 
مرضية من! 

تو آتشي هستي كه ماههاست در من روشن شده، شدت گرفته و حاال ديگر جانم را مي 
سوزاند. يك احساس فراموش شدة انساني، در من با تو بازگشته است: عشق، عشقي نه چنان كه 

بخواهد با ابتذال سكس فروكش كند. احساس مقدسي كه روح مرا مشتاق پاك ماندن ابدي مي كند. 
بزرگترين گناه و دلمشغولي من وقتي است كه به تو نگاه مي كنم. از يك فاصلة دو سه متري ؛ چنان 

كه به يك تابلوي نقاشي خيره شوم. تابلويي دربارة آب كه تشنه اي به تماشا نشسته باشد. اما حتي 
بوسيدن و لمس كردن او چارة كار نيست. خوردن تابلوي آب را مي ماند به جاي نوشيدن آب. من هر 

لحظه عطشم از تو بيشتر مي شود. اين عشق، يكسره تشنگي است. حاال تازه مي فهمم كه من به 
تشنگي محتاج ترم تا رفع عطش. به عشق نيازمندترم تا به وصل. به دوري تا رسيدن. دوري، اما نه 

 مرضيه عشق "چنان دوري اي كه بي قرار و رسوايم كند. همان چند قدم فاصله. اسم خوبي يادم آمد 
 دلم مي خواهد ساعت ها بنشينم "تلخي است كه من عمرم را با سه قدم فاصله از او طي خواهم كرد.

و در چشم هاي تو ـ كه هميشه خودم از خودم دريغ مي كنم ـ خيره شوم و در يك خلسة غريب گم 
شوم. اما به جاي هر درهم پيچيدني، هر بوسه و هماغوشي اي، هر تماس مهربانانة دستي، تنها 

روبرويت بنشينم تا نگاهت كنم و چشمهايت را رو به من باز نگهداري تا مستقيم به آن دو ني ني 
معصوم سياه و كوچك كه هالة سفيدي آن را از قاب مژگانش جدا كرده نگاه كنم. به آن دو ني ني 

معصوم و خمار و وهم زده كه مرا از عالم واقع به دنياي خيال هاي قشنگ مي برد ؛ چنان كه گويي 
پاهايم بر ابر راه مي روند و تنم مورمور مي شود. خدايا من از مرضيه نا تمامم، مرا از او تمام كن ؛ اما 
فقط بگذار رختخوابِ زميني وصل اين عشق آسماني، تشك چشم هايم باشد. خدايا يك ذرة كوچك 
و نا چيز از هستي تو آنقدر زيباست كه مرا اين چنين مشتاق و از خود بيخود كرده است. در مقابل 

همة زيبائيت چكنم؟ مرضيه، مظهري از زيبايي توست در حوصلة فهم من. ستايش من از زيبايي 



معشوقم، ستايشي از توست. اين ني ني چشم هاي معصوم، قداست و پاكي و منزهي توست. مرضيه 
تويي خداي من. 

 " مصطفي "
 

نامة نهم:  
عزيز دلم مصطفي !  

   چرا هر چه بيشتر به دنبالت مي گردم كمتر تو را مي يابم؟ اي كاش ترا نديده بودم. اي 
كاش تو مبارز نبودي. اي كاش من همسر تو بودم تا شب ها كه خسته از بيرون به خانه مي آمدي، 
سرت را بر سينة من مي گذاشتي و همة آن چه را در روز كرده بودي، شنيده بودي، گفته بودي، يا 

آرزو كرده بودي، برايم بازگو مي كردي. اي كاش لب هايت را كنار گوشم مي گذاشتي و از حرف هاي 
دلت برايم نجوا مي كردي و من مي شنيدم و موهاي شوريدة ترا نوازش مي كردم  و از آن چه آرزو 

داشتم برايت مي گفتم. آرزويي كه همه اش خودت بودي. آن چه داشتم تو بودي و آنچه باز مي 
خواستم تو بودي. 

 " مرضيه "
 

نامة سيزدهم:  
زيباتر از زيبايي، مصطفاي من! 

اگر بدانم ده روز مرا نمي بيني، بي تاب ديدن يك لحظه ام مي شوي، ده روز دوري ترا با خون 
جگر تحمل مي كنم تا آن يك لحظه بي تابي ات را ببينم. االن ياد وقتي افتاده ام كه روسري ام را باز 

كرده بودم و تو مي توانستي صورت و گردنم را در يك نگاه ببيني و نمي ديدي. دلم مي خواست تو 
به اين تصوير نگاه كني و من به چشم هاي تو. اما تو چشمهايت را از خجالت چشم هاي خدا 

دزديدي.  
اكنون ترا ندارم اما سينة كاغذ گوش توست و نوك قلم، زبان من و حرف هاي دلم چون نسيم 
از ميان گردن و موهايت مي دود. ولي به جاي آن كه تن تو مورمور شود، تن نسيم مورمور مي شود. 
بادي كه به تو  مي وزد، خودش را از تو خنك مي يابد. آفتابي كه بر تو مي ريزد، خودش را روشن و 
گرم مي بيند. حاال ياد انگشتانت افتاده ام وقتي با آن ها موهاي سرت را شانه مي كردي. ياد شلوار 

وصله دار سربازيت افتاده ام كه به ياد مردم مي پوشي. اي كاش مردم نبودند و تمام تو مال من بود. 
من هم از تو ناتمامم تو براي من غزلي هستي كه يك مصرع از آن را خوانده ام. داستاني هستي كه 
يك شماره از پاورقي اش را خوانده ام. شماره هاي ديگر آن مجله را همه گم كرده اند. بقال ها توي 

اوراق آن قصة بلند، پنير پيچيده اند. و لبو فروش ها الي اوراق آن مجله لبو به دست بچه هاي 
دبستاني داده اند. دلم لبو مي خواهد. لبويي كه تو پخته باشي. دلم مي خواهد به جاي نامة عاشقانه 
برايم اعالميه بياوري، تا بدانم شاه بد است. مسخره ام نكن كه مي گويم شاه خوب است. اگر او نبود 



تا مانع ازدواج من و تو باشد، آيا عشق ما اينقدر بزرگ مي شد؟ حسرتم از تو ابدي است عشق شيرين 
من.  

 " مرضيه "
 

نامة هفدهم:  
جان من، مرضيه!  

از پيكرم به در شو. گفتي كه ديگر طاقت اين بازي قهر و آشتي را نداري و مرا ترك مي كني. 
 شكايت كني.  " سه قدم فاصله با معشوق "مي روي تا پيش دوستت از تئوري 

بيهوده كوشيدم تا برايت استدالل كنم كه اين كار صالح نيست. صالح همان است كه دل تو 
گواهي مي دهد. من ترا به عشق آينده ات بخشيده ام. براي من دفاع از آزادي تو كافيست. مي داني 

كه عادت ندارم قناري هاي قشنگ را در قفسي از ميخ اتاقم بياويزم كه زيبايي را به اتاقم آورده باشم. 
تو جان مني، اما اگر خواستي چون نسيم كه از صبح باغچه مي گريزد، بگريز. همين كه از عشق تو 

جان من بزرگ شد، مرا كافي است. من آبستن يك آدم ديگري هستم از خودم. دير يا زود آن 
مصطفاي ديگر به دنيا مي آيد و من از پيش تولدش را جشن گرفته ام. حتي انقالبي كه در درونش 

تو دست هايت را در باغچة دل من كاشته "هستم اين اندازه مرا متحول نكرده است كه تو كردي.  
 و دو بوتة ياس آن توي دلم گل داده است و همة فضاي جانم را معطر كرده. همة در و ديوار اين "اي.

خانة امن، بوي ناامني عشق ترا گرفته. فكر مي كردم بوي باروت آن را پر كند. از اين پس هزاران نامة 
 صميمانه ترين نامه ها، آنهائيست كه "ديگر براي تو خواهم نوشت اما خودم آن را خواهم خواند. 

 از روي عشق خودم به تو، عشق "براي هيچ كس نوشته مي شوند. راست ترين نامه ها همين هايند.
به انسان را آموختم. و بي پرواي از هر چيز از روي همين مدل آن را به همة سمپات هايم خواهم 

آموخت. ديگر كسي را كه تجربة عشقي ندارد، عضوگيري نخواهم كرد. عشق هاي بزرگ را از عشق 
هاي كوچكتر بايد بنا گذاشت. عشق به خدا، عشق به مردم و عشق به مبارزه را از همين تمرين ها 

بايد شروع كرد. به ياد تو دو گلدان ياس سفيد و يك چراغ روميزي خريدم تا نور و بوي ترا استشمام 
كنم.  

 " مصطفي "
 

هجدهمين نامه:  
جان من! 

بدان كه بي قلب نخواهم رفت. با عشق تو با كس ديگر زندگي نخواهم كرد. دوست دارم آن 
هيچ كسي باشم كه نامه هايت را برايش مي نويسي و اي كاش آن هيچ كس اجازة خواندن نامه 

هايت را داشته باشد. تو به من آموختي كه عشق با عشقبازي متفاوت است. عشق دست خود آدم 
نيست. بي خبر و بي اراده مي آيد، اما عشقبازي دست خود آدم است. من از آن چه دست ساز آدمي 

است بدم مي آيد. عشق مرا چنان بزرگوار كرده كه نمي توانم راضي باشم مثل ديگران در بستر 



معشوقم بخوابم. من و عشقم يك وجوديم. ما در هم  مي خوابيم. دلم براي آن هايي مي سوزد كه 
پايبند عشق هايي هستندكه با عشقبازي اثبات مي شود. من عشق را يافته ام، معشوق بهانه است. 

اگر تا هفتة ديگر طاقت نياوردم به خانه ات مي آيم.  
 " مرضيه "

 
نامة بيست و سوم:  

بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم.  
همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم.  

شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم.  
شدم آن عاشق ديوانه كه بودم.               

در نهانخانة جانم گل ياد تو درخشيد. 
باغ صد خاطره خنديد.  

عطر صد خاطره پيچيد.  
يادم آمد:  

كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم (كوچة صفاري را يادت هست؟ ) 
پر گشوديم و در آن خلوت دل خواسته گشتيم.  

ساعتي بر لب آن جوي نشستيم. 
تو، همه راز جهان، ريخته در چشم سياهت  

من، همه محو تماشاي نگاهت.  
آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام.  

خوشة ماه فرو ريخته در آب.  
شاخه ها دست برآورده به مهتاب.  

شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ.     
يادم آمد:  

تو به من گفتي از اين عشق حذر كن.  
لحظه اي چند بر اين آب نظر كن.  

آب آئينة عشق گذران است. 
تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است.  

باش فردا كه دلت با دگران است.  
تا فراموش كني چندي از اين شهر سفر كن.  

با تو گفتم:  
حذر از عشق ندانم  

سفر از پيش تو هرگز نتوانم، نتوانم.  



روز اول كه نگاهم به تمناي تو پر زد،  
چو كبوتر لب بام تو نشستم. 

تو به من سنگ زدي من نرميدم، نگسستم.  
باز گفتم:  

كه تو صيادي و من آهوي دشتم.  
تا بدام تو در افتم، همه جا گشتم و گشتم.  

حذر از عشق ندانم، نتوانم.  
سفر از پيش تو هرگز نتوانم، نتوانم.  

اشكي از شاخه فرو ريخت.  
مرغ شب نالة تلخي زد و بگريخت.  

اشك در چشم تو لرزيد.  
ماه بر عشق تو خنديد.  

يادم آمد كه دگر از تو جوابي نشنيدم.  
پاي در دامن اندوه كشيدم.  

نگسستم، نرميدم.     
رفت در ظلمت غم، آن شب و شب هاي دگر هم.  

نگرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم.  
نكني ديگر از آن كوچه گذر هم.  

0Fبي تو اما، به چه حالي من از آن كوچه گذشتم

a .
 " مرضية بي مصطفي "

 
 

بيست و نهمين نامه:  
بيستون ماند و بناهاي دگر گشت خراب  

اين در خانة عشق است كه باز است هنوز  
او رفت و من،  

زين پس با ياد او به خواب مي روم، خواب او را مي بينم و با ياد او از خواب برمي خيزم. نه 
من، كه دو گلدان اين اتاق، به ياد او گل خواهند داد. و ياس هاي سفيد بوي او را در فضا منتشر مي 
كنند. نور روشني او را گسترش خواهد داد. و سكوت سنگين اين اتاق، سكوت او را فرياد مي كند. با 

شاه مبارزه مي كنم نه براي فقري كه آورده، نه براي آزادي هايي كه گرفته، به خاطر همة عشق 
هايي كه به هجران نشانده است.  

رفت  
و نمي دانست كه بي او،  



براي بوييدن يك گل، براي خواندن يك شعر، براي شنيدن يك آواز و براي شليك يك گلوله 
چقدر تنها مانده ام.  

 " مصطفي "
 
3 

روايت حسن از سلول شش بند سه كميتة مشترك ضد خرابكاري:  
روزي كه مرضيه را به سلول كنار سلول ما آوردند، من هنوز بازجوئيم تمام نشده بود. شالق 

زيادي خورده بودم. و پايم پانسماني بود. علت لو رفتن گروه را نمي دانستم. اما 
كم كم متوجه شدم كه همة كساني را كه من مي شناخته ام و مرتبط با گروه 

بوده اند دستگير كرده اند. مرضيه ساده ترين سمپات اين تشكيالت بود. من 
حتي از اين كه مصطفي توانسته بود او را جذب جريانات سياسي كند، تعجب 

مي كردم. بخصوص با آن آشنايي مضحك خياباني. مي توانستم بفهمم كه 
 "قضيه بيشتر يك حالت عاطفي دارد. چند بار هم به مصطفي گفته بودم 

 خيلي دلم مي خواست از مرضيه علت " مواظبم " و او گفته بود "مواظب باش 
دستگيري اش را بپرسم. اما وضعيت بند طوري بود كه نمي توانستيم از اين 

سلول به آن سلول حرف بزنيم. حتي اگر كسي قرآن يا آوازي را با صداي بلند 
مي خواند، تنبيه مي شد. چند بار از اين طريق اطالعات رد و بدل شده بود و 

نگهبان ها سخت مراقب بودند. در سلول كوچكم كه يك و نيم متر عرض و دو 
متر طول داشت، سه زنداني ديگر هم بودند كه پاي هر سه پانسماني بود و از 

شكنجة زياد نمي توانستند روي پاهايشان راه بروند و هر چهار نفر نشسته، 
نشسته خود را روي زمين مي كشيديم. نگهبان ها چهار ساعت يك بار عوض 
مي شدند و هر كدام يك بار در سلول را باز مي كردند تا به دستشويي برويم. 

بعضي ها از آن سوي بند شروع مي كردند، بعضي ها از اين سمت. اين است كه 
گاهي بين دو بار دستشويي رفتن يك سلول، هشت ساعت فاصله مي افتاد. و 

تقريباً همه از دلهرة بازجوئي هايي كه پس مي داديم، دچار اسهال شده بوديم. 
يكي از ما كه پيرتر از بقيه بود، اسهال خوني گرفته بود. اما جرأت اين كه در 

بزنيم و از نگهبان هاي بد اخالق و وحشي بخواهيم كه يك بار فوق العاده اجازة 
دستشويي رفتن به پيرمرد را بدهند، نداشتيم. راستش يك بار اين كار را 

كرديم. و هر چهارنفر وسط بند شالق خورديم. چون با صداي بلند در زده 
بوديم. مرضيه اما اين حرف ها حاليش نبود. از همان لحظة اولي كه او را به 
سلول انداختند و من فهميدم كتك مفصلي هم خورده است، شروع كرد از 

نگهبان ها مصطفي را خواستن. نگهبان اول كه زندانيان اسم او را حسن 
 اما " خفه شو! بلند حرف نزن. "انگليسي گذاشته بودند، سرش داد كشيد كه 



 و او مرضيه را بيرون كشيد و با " من مصطفي رو بايد ببينم "مرضيه گفت 
كشيده و لگد به جانش افتاد. و مرضيه از رو نرفت و مدام حرف خودش را تكرار 
كرد. نگهبان بعدي او را پيش بازجويش برد و وقتي كه برگشت، نشسته نشسته 

خود را روي زمين مي كشيد. اما به محض اين كه به سلول برگشت با صدايي 
گريه دار و بلند مصطفي را صدا كرد. هرچه فكر كردم يك طوري به او بفهمانم 
كه موقعيت اين جا را درك كند، طرحي به نظرم نرسيد. دلم مي خواست مي 

شد به او بگويم نگهبان ها نه عشق ترا به مصطفي مي فهمند و نه تصميم 
گيرندة اصلي هستند. مصطفي براي آن ها يك زنداني زير بازجويي است كه 

هنوز اطالعاتش تخليه نشده و مرضيه يك زنداني ديگر. و اين دو از نظر آن ها 
تحت هيچ شرايطي نمي بايد با هم روبرو شوند. او حتي نمي فهميد كه دهها 
چريك بسيار مهم در همين بند و همين سلول ها هستند كه تا بيخ مقاوت 
شكنجه پس داده اند وهنوز اطالعاتشان را نگه داشته اند اما براي وخيم تر 

نشدن اوضاع صدايشان را بلند نمي كنند.  
چهار شبانه روز تمام، هر چهار ساعت نگهباني عوض شد و همة آن ها با مرضيه كلنجار رفتند، 

او را زدند، به اتاق بازجويي بردند و او حالي اش نشد كه نبايد توي بند بلند حرف بزند. خيلي از 
نگهبان ها از عصبانيت و درگيري اي كه با او داشتند فراموش مي كردند ما را به دستشويي ببرند و 
ما مجبور شديم به پيرمرد اجازه بدهيم تو كاسه اي كه ناهار مي خورديم، مشكلش را حل كند. روز 

 اين مصطفي چه "پنجم، دوباره نوبت پست حسن انگليسي شد. در سلول مرضيه را باز كرد و گفت 
 " حسن انگليسي گفت " عاشقشم." مرضيه گفت "تخم دو زرده اي كرده كه هي صداش مي كني؟

 " تو كه مصطفي نيستي." مرضيه گفت "آدم كه اين قدر عاشق نمي شه. چرا عاشق من نيستي؟
 فقط اگه كسي مصطفي باشه، بايد عاشقش شد؟ ما دل نداريم؟ حاال "حسن انگليسي گفت 

 زكي، " حسن انگليسي گفت " من رفتم خواستگاريش." مرضيه گفت "خواستگاري ات اومده يا نه؟
 "البد مهرشم كردي! 

در نوبت آن پست هم از دستشويي رفتن ما خبري نشد و تمام چهار ساعت را حسن انگليسي 
با مرضيه حرف زد و من كم كم حس كردم، گلويش پيش مرضيه گيركرده ؛ طوري كه يك بار گفت 

 نوبت تعويض " اگه كسي حاضر بود اين قدر كتك بخوره باز منو بخواد، خودمو واسه اش مي كشتم."
پست رسيد، اما حسن انگليسي به جاي پست بعدي هم ماند. ساعت يك بعدازظهر بود كه حسن 

 اين مصطفي كه تو دوستش داري، بينم "دوباره در سلول مرضيه را كه گريه مي كرد باز كرد و گفت 
 پس چه گهي مي خواسته " حسن انگليسي پرسيد " نه." مرضيه گفت "مي خواسته شاهو بكشه؟

 حسن انگليسي گفت " مصطفي خودش شاهه، به قلب من حكومت مي كنه." مرضيه گفت "بخوره؟
 و حسن " آره." مرضيه گفت " اگه بيارمش يواشكي ببينيش، قول مي دي ديگه سر و صدا نكني؟"

انگليسي رفت و دو دقيقة بعد در سلول مرضيه را باز كرد. براي چند لحظه سكوت همه بند را گرفت 
و صداي مرضيه هم خوابيد. من احساس كردم همة زندانيان بند سه،گوش ايستاده اند تا عاقبت 



ماجرا را بفهمند. هم سلولي پيرمردم گفت « اون به مصطفي عاشقتره، تا ماها به مبارزه، جرأتش اينو 
 اول كه صداي اين دخترو مي شنيدم، ياد نامزدم مي افتادم، اما " هم سلولي دانشجوم گفت "مي گه.

حاال از اين نامزدي پشيمون شدم، اگه عشق اينه كه پس ما بايد راجع به همه چيز تجديد نظركنيم.» 
و من احساس كردم كم كم همه عاشق مرضيه شده اند و دارد يادشان مي رود كه در كميته هستند 
و زير بازجويي اند. خودم مسئول مصطفي بودم و او سمپات من بود. دروغ نگويم، آرزو كردم كاش او 

مسئول من بود و من سمپات او بودم.  
 مصطفي وقت مالقات تمومه، راه بيفت. براي من مسئوليت داره. تو اين "حسن انگليسي گفت 

 مرضيه التماس كرد كه مصطفي را پيش او "سلول ها هزار تا جاسوسه كه الپورت مارم مي دن.
بگذارد. اما حسن مصطفي را برد و در سلول مرضيه را بست. يك ربع بعد دوباره خودش پيش مرضيه 

 چرا موهاشو زدين؟ من عاشق موهاش " مرضيه گفت " حاال از من راضي شدي؟"برگشت و گفت 
 البد " مرضيه گفت " اتفاقاً خودم موهاشو زدم." حسن انگليسي گفت "بودم. موهاش كجاست؟

 نه پس فكر كردي فرستادم كاله گيس " حسن انگليسي گفت "موهاشو ريختي تو سطل آشغال؟!
 حاال از " حسن انگليسي گفت " تورو خدا برو موهاشو بيار بده من. " مرضيه گفت "درست كنند.

 من موهاشو مي شناسم، " مرضيه گفت "كجا بفهمم تو يه سطل مو، كدومش موي مصطفي است؟
 مرضيه " تو سلول شماره بيسته، ته همين بنده." حسن انگليسي گفت "حاال خودشو بردي كجا؟

 آواز بخوني مي برمت پيش " حسن انگليسي گفت " آواز بخونم صدام بهش مي رسه؟"گفت 
 حسن انگليسي " اون وقت مصطفي رم مي آري پيش بازجوش تا ببينمش؟" مرضيه گفت "بازجوت.

 و مرضيه بلند شروع كرد  "ها مي بره.… خيلي پررويي. اين اخالقت به"گفت 
به آواز خواندن و مرا ببوس را خواند. حسن انگليسي هي به او تشر زد و حتي ما احساس 

كرديم رفته است توي سلول و دستش را گذاشته دم دهان او، كه صدايش هي قطع و وصل مي شود. 
خيلي عصبي شدم. احساس كردم همين حال به هم سلولي هاي ديگرم هم دست داد. خواستم فرياد 
بزنم و به نگهبان فحش بدهم ؛ اما جلوي خودم را گرفتم. دوباره صداي مرضيه باال گرفت و مرا ببوس 

 رسيد. صداي سيلي حسن انگليسي آمد "را خواند. وقتي به جملة « كه مي روم به سوي سرنوشت 
رسيد.، ديگر "وكمي صداي مرضيه لرزيد. و  وقتي به جملة «  ميان طوفان، هم پيمان با قايقران ها 

صداي كشيده و لگد حسن انگليسي قطع نشد. و مرضيه هم آواز را قطع نكرد. بلند شدم و با مشت 
به در سلول كوبيدم. احساس كردم، سلول هاي ديگر هم تك تك درهايشان با مشت كوبيده مي 

شود. حالي داشتم كه اگر مي شد، در سلول را مي كندم و نگهبان را بي بيم از هر چيز مي كشتم. 
ديگر هر چهار نفر به در سلول مي كوبيديم و همة سلول ها هم صداي ما شده بودند. حسن انگليسي 

وحشت كرد و دست از زدن برداشت، اما مرضيه دست از خواندن برنداشت. از ميان صداي درهايي كه 
با مشت كوبيده مي شد و فرياد حسن انگليسي كه بي دريغ فحش مي داد ؛ صداي مصطفي را 

 من هم با " اي دختر زيبا، امشب بر تو مهمانم ... "شنيدم كه از اين جمله با مرضيه هم آوازي كرد. 
آن ها هم صدا شدم. بعد هم سلولي هاي من هم آواز شدند. البته پيرمرد كمي ديرتر و بعد كم كم 

 را خواندند. فردا صبح زود، خبر مرگ مرضيه را همة سلول ها " مرا ببوس "همة سلول ها با فرياد 



باور كردند به جز مصطفي. براي همين از آن سوي بند، شروع كرد يكريز مرضيه را صدا كردن و مرا 
1Fببوس

a .را خواندن 
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 فريدون مشيري 1
 
 مرا ببوس، مرا ببوس.  2

براي آخرين بار،  
ترا خدا نگهدار.  

كه مي روم به سوي سرنوشت.  
بهار ما گذشته،  

گذشته ها گذشته،  
منم به جستجوي سرنوشت.  

در ميان طوفان، هم پيمان با قايقران ها ؛  
گذشته از جان، بايد بگذشت از طوفان ها.  

به نيمه شب ها، دارم با يارم پيمان ها ؛  
كه برفروزم آتش ها در كوهستان ها.  

شب سيه،  
سفر كنم.  

ز تيره ره، گذر كنم.  
نگه كن اي گل من.  
سرشك غم به دامن،  

براي من ميفشان.  
اي دختر زيبا!  

امشب بر تو مهمانم.  
در پيش تو مي مانم.  

تا لب بگذاري بر لب من. 
دختر زيبا!  

از برق نگاه تو،  
اشك بيگناه تو،  

روشن سازد يك امشب من.      
 
 

 


	مرا ببوس

