سوزان نيکزاد ازفراز قله ای،به حقارتشان چشم دوخته بود
با تاکسی وارد کوچه نسبتا باريکی شديم که پراز خانه ھای مسکونی بود و در يک طرف کوچه
ماشينھا تنگاتنگ پارک کرده بودند .تاکسی در مقابل يک خانه کلنگی ايستاد او به سرعت از تاکسی
پياده شد تا از خانه مادرش دستگاه تايپی را که از مدتھا پيش و بعد از پاکسازی ھنوز باقی مانده بود
بياورد و من در تاکسی ماندم.مدتھا بود که به اين خانه رفت و آمد نميکرد  .شب بود  .من به ماشينھائی
که روبروی ما پارک کرده بودند نگاه ميکردم ھمه خالی به نظر ميرسيدند .ماشينی از پشت سر آمد در
روشنائی نور اين ماشين به نظر رسيد که سايه ای دريکی از ماشينھای روبروی من تکان خورد ولی
سريع محو شد در ھمان لحظه صدای مردی از بيرون شنيده شد .خانم سوزان نيکزاد  ...مردی مسلسل
را ميان دوکتف سوزان فشار ميداد و در ھمان لحظه  ٢نفر مسلح به درون تاکسی که من در آن بودم
ھجوم آوردند .راننده تاکسی به  ٢مرد مسلح اعتراض ميکرد و ميگفت کسی اينجا کار خالفی که نکرده
...چرا اين جوری حمله ميکنيد ..اين خانم کاری نکرده .
سوزان را بدرون ھمان اتومبيلی بردند که چند لحظه پيش سايه ای در آن تکان خورده بود و به کف
ماشين خزيده بود .ماشينھا که با تاکسی حداقل  ٣تا ميشدند حرکت کردند .با سرعتی که گويی در حال
پرواز بودند .با التر از چھاراه سيد خندان برای لحظه ای  ٢تا اتومبيل در موازات ھم قرار گرفتند .در
صندلی پشت راننده ،سوزان را ديدم .مصمم و نترس و مشت گره کرده اش را به من نشان داد در کنار
او مرد مسلح و در ھمان لحظه سايه خزيده را ...آه  ..او بود ھمان دختر جوانی که  ۴ساعت پيش سر
قرارش با سوزان نيامده بود اومرا ديد ولی نگاھش را از من دزديد .چيزی در او تغيير کرده بود انگار
که قوز در آورده بود  ..به چشم من  ،قوزی بر شانه ھا و گردنش آمده بود.ياد ورزشکارانی افتادم که
روزگاری در تلويزيون ديده بودم .يک نوع ورزش اروپائی که آنموقع عجيب به نظرم رسيده بود .آنھا
لباسھای مخصوصی ميپوشيدند که سرشانه ھا و پشت کتفشان خيلی برآمده بود تا در بازی بتوانندمرتب
بھم تنه بزنند و رقيب را به اين طرف و آنطرف پرتاب کنند .بازيکنان ھاکی روی يخ  .آن  ٢نفر مسلح
در تاکسی مرتب به من فحش ميدادند .در سرباالئی اوين تو سرو کله و صورت من ميزدند و ميگفتند
ميدونی کجا ميريم؟ از اينجا راه برگشتی نيست ..عمودی ميری ..افقی برميگردی فالن  ...فالن شده
...و در ھمانجاھا بود که به من چشم بند و دستبند زدند.
ھمه چی با سرعت پيش ميرفت .بازجوھا عجله داشتند که صيد خود را به مسلخ ببرند .دستان و کتفم
را،برای بستن قپانی کشيدند،يک دست از باالی سر ودر جھت مخالف دست ديگرم را از پشت بھم
رساندند وپشت گردنم بشکل ضربدری بستند .اسمت چيه ؟؟ اسم رابطتت چيه ؟ محل قرار...و  .....در
ھمانحال صدای فرياد سوزان را شنيدم و منرا از سقف آويزان کردند .باورم نميشد که چنين دردی ھم
وجود داشته باشد .بند بند پيکرم در حال از ھم گسستن بود ،انگار که ماده ای اسيدی سراسر بدنم ،
ذرات وجودم را می سوزاند و از ھم پاره ميکند.
در عين حال که فقط نوک انگشتان پايم به زمين ميرسيد با وسيله ای که شايد کابل و يا شالق بود
برگردن و شانه ھا و کمرم ميزدند.چشم بند داشتم و ھيچ نمی ديدم در آن لحظات گاھی به نظرم ميرسيد
که اين ضربات آنقدر منظم ھستند که اگر بتوانم خودم را تکان بدھم شايد ضربه بعدی به من اصابت

نکند ولی ھربار که تالشی ميکردم حلقه دستبند تنگترو زنجير کشيده تر ميشد گاه حواس و ھوشم را از
دست ميدادم ولی ھر بار که به ھوش بودم فرياد سوزان را ھم ميشنيدم.ساعتھا ميگذشت شکنجه بود و
و فرياد و بدو بيراه شکنجه گران که نمی خواستند وقت از دست برود .در آن ميان صدای آن دختر را
ھم شنيدم .با درد ميگفت
" منکه گفتم ..چرا دوباره ميزنيد."...نه آنھا سير نميشدند تصور ميکردند که تازه صيد را بدام انداخته
اند  .روزھای متوالی با قپانی  ،شالق و يا مشت و لگد گذشتند .بارھا در پشت در اتاق شکنجه منتظر
نوبت نشستم وآنوقت فرياد سوزان و صدای نفس نفس چند مرد،شيھه بازجوھا ..حرف بزن سليته...کجا
قرار داری ...ھرزه ...رابطتت کيه؟  ...و صدای تازيانه ھائی که فضا را ميشکافت  ،روز و شب و
ساعتھای متوالی ،چقدر طوالنی....سوزان را لحظه ای رھا نميکردند وسوزان از ته دل فرياد
ميزد،فقط فرياد ميکشيد  ،فريادی که تمام وجود را ميشکافت ودر اعماق روح دردی عميق به جا
ميگذاشت،دردی که ھرگز التيام نيافت .آه رفيق من چه کشيدی ،چگونه فشرده رنج تاريخی انسانھای
ستمديده بر پيکر و روح مھربانت متراکم شد.
متعلق به نسلی بوديم که رژيم سلطنت را با ھزاران اميد و آرزو سرنگون کرده بود .مردمی که در
آرزوی دنيائی بھتر و دور از استثمار از جا برخاسته  ،مردمی که در شرايط انقالبی طعم ھمبستگی
وھمدلی را چشيده بودند .جوانان آرمانگرائی که سکوت در برابر بيعدالتی ،تا آنجائی که در قدرت
درکشان بود را پذيرا نبود ند و اکنون حاکميتی که وادارت ميکرد که به ناگھان ساکت پشت در به
انتظار نوبت خود بنشينی و به فريادھای رفقا وھمراھانت زيرشالق شکنجه گوش دھی.رنج و خشمت
را در سکوت قورت دھی .آنچه در زندان بر ما ميگذشت متراکم شدۀ ھمانی بود که به مرور در کل
جامعه پيش ميرفت.اجبار به سکوت در مقابل خشونت و شقاوت ،رواج سرکوب و افقشان عادت دادن
جامعه به عادی ديدن آن.
يکشب بعد از اينکه شکنجه من تمام شد و اتاق منتظرين بازجوئی پر بود من توانستم در کريدور
بزرگی در کنار چند نفر ديگر دراز بکشم  .از زيرچشم بند و پتوی سربازی سعی ميکردم به اطراف
نگاھی بياندازم .غلغله ای بود .پاھای برھنه سياه و ورم کرده بود که برزمين کشيده ميشد اسيران يا پا
برھنه بودند و يا دمپائی پالستيکی داشتند و آنانی که کفش بپا داشتند بازجوھا و زندانبانان بودند که در
رفت و آمد بودند .يک نفر را ميزدنند.آنکه ميزد ،فرياد ميزد  ..بی شرف ..مادر فالن ....بگو چه کسی
رو ميخواستی بکشی ...ميخواستی منفجر کنی ..ھا ؟ با ھمين مواد دھنت رو منفجر ميکنم.
و آنکه ميخورد ميگفت..آی..آی ...نزن ...بابا من ماھيگيرم .من کارم اينه ...اينارو تو آب منفجر ميکنم
بعد کلی ماھی گيرم مياد .به چی قسم بخورم که قبول کنيد من نميدونم در مورد چی حرف ميزنيد؟ برين
از ھمسايه ھا بپرسيد .ھمه مرا ميشناسند.
نه ......بازجو وقت پرس و جو از ھمسايه ھا را ھم نداشت .سرش شلوغ بود و ابزارش شکنجه تا
مرگ.
 ....ھمينجا دھنتو ....اينقدر بخور تا بميری ...نميگی ..نه؟

خسته وخرد و خمير بودم.به حرفھای مرد جوان فکر ميکردم.آيا واقعا ماھيگير بود؟ راستی چه بر سر
راننده تاکسی تلفنی که ھمراه ما دستگير شد آمد آيا او ھم االن در حال تحمل ضربات شالق بود ؟؟
صدای نعره بازجوئی ديگر با صدای زوزه تازيانه در فضا پيچيد حرف بزن دختره پتياره  ...کجا
قرار داری؟ ..و دخترکی با صدای بسيارجوانی جيغ ميزد مامان ...مامان...
آه  ...او مادرش را ميخواست ...طفلک در کجای اين دنيا ايستاده بود ؟ چند سال زندگی کرده بود که
حاال گذارش به اين سرزمين وحشت افتاده بود ؟ و واقعا چه ميتوانسته انجام داده باشد که اينچنين جسم و
روحش را تکه تکه ميکردند؟؟ ...و دوباره فرياد يا زينب بازجو با صدائی که از چرخيدن تازيانه در
ھوا به ھم می پيچيد .
يک زندانی را با برانکارد دستی آورند و در کنار من خواباندند.پاھايش که از زير پتو بيرون بود باند
پيچی و خونی بود ،دستانش ،پيشانی و سرو صورتش وبر باندپيچی روی بينی اش ھنوز خون تازه بود.
سوزان بود .از زير چادر دستش را گرفتم بزور لبخند کوچکی زد .با حالتی که به نظر ميرسيد به
سختی حرف ميزند پرسيد تويی ؟؟ پچ پچ کنان گفتم..آره  ..آروم...اينا اينجان  ...با صدای بلند تری
گفت  ،نتونستند چيزی از من در بيارند ..نگفتم....نتونستند....از فاصله  ٢٠قدمی ما ،کفشھائی شروع به
جلو آمدن کرد به نظرم رسيد که سوزان کامال ھوشيار نيست با صدای بلند تری به سوزان گفتم ما که
چيزی نداريم بگيم ..ما ھيچی نداريم که بگيم  ....و آن کفشھا بر سرو کله من کوبيدند کفشھای بازجو
روح ﷲ بود و فرياد او با فحاشيھای رکيکش.
آيا من و سوزان از دو دنيای متفاوت ھر چند در کنار ھم ،حرف نميزديم ؟ دنيای من ،که من درآن
امکان انکار را ميديدم و دنيای سوزان ،که خود را لو رفته يافته بود و جائی برای انکار نميديد.
زندان ،عجب پديدای سنگين و پيچيده ای !حتی اگر اتفاقی دستگير ميشدی کافی نبود که بازجوھای
جنايتکارچيزی از تو ندانند،خودت زير شکنجه تاب بياوری ،فريب بلوف ھای آنھا را نخوری ،ھيچ
اطالعاتی به آنھا ندھی و ھمه را به تمامی بدون لحظه ای ترديد حفظ کنی .مقاومت و سکوت ياران و
آشنايان دور و نزديکت نيزبود که تو را حفظ ميکرد .پيکرخرد شدۀ رفيقت در کنارت بود.عزيزت
،دوستت ،ھمکارت  ،ھمه آنھائی که داغ گرفتن اطالعات را بر سينه بازجويان ميکوبيدند بود که
چھارچوب امکانت را فراھم ميساخت .واقعيت اين است که چندين ھزار انسانی که به دست رژيم
جمھوری اسالمی اعدام شدند ويا جوانی و زندگی خود را در اسارت سپری کردند،اکثريت آنھا
اسرارخود را با دشمنان تقسيم نکردند در تنگناھا جا عوض نکردند ودرکنار ستمديگان جھان باقی
ماندند و اکثريت آنھا در گمنامی باقی ماندند! راستی جای آن زندانی که در لحظه ای شکسته بود و
امکان گيرانداختن انسانی را به قاتالن رژيم داده بود واز طرفی نگاھش را ازنفر ديگر ميدزديد وآن
نفر ديگر و بقيه راحفظ کرده بود کجا بود؟
روزھای نخست آذر ماه سال  ۶٠بود .شعبه  ،محلی در زندان اوين که آنھائی که زير بازجوئی بودند را
به آنجا ميآورند
روزھا ميگذشتند.اينبار در اتاق انتظار بازجوئی بودم .در آن اتاق جا تنگ بود  .بيشتر از  ۵٠نفر با
چشمبند در اتاقی به ھم فشرده شده بوديم ولی در آنجا بيشتر ميشد چشم بند را دستکاری کرد و گاھی
بدون چشم بند ،ديگران را ديد و گاھی حرفی زد .ھمه شکنجه شده بوديم و در انتظار ادامه آن ،بوی

خون مانده و چرک فضای اتاق را پر کرده بود در آنجا کمتر کسی را با پای سالم ميديدی فقط پاھائی
ورم کرده ،بنفش  ،سياه مثل چرم و با ترکھائی که از آن خون جاری ميشد .در آن جا دختران قوز دار،
با قوزی پھن و بزرگ که از گردن و بازوان و دستھا گرفته وتا کمر امتداد پيدا ميکرد ھم کم نبودند
گاھی ھم خون از ترک اين برآمدگی جاری ميشد ..برمچھای دستتانشان نيز گودی عميقی ھمراه با
زخمھائی عميق و گاھی چرکين ديده ميشد.نه اينان بازيکنان آن ورزش اروپائی به نام ھاکی روی يخ
نبودند.دختران قپانی شده بودند .سوز سرما بدنھای خرد شده مارا ميلرزاند .ولی روحيه ھا خوب بود.از
دخترھای جوان ١۴ -١٣ساله تا زنی باوقار که حدود ۶٠سال داشت .ولی اکثريت جوان بودند.در کنار
در ورودی اتاق که ھميشه باز بود يکی دو نفر که به سرعت تواب شده بودند از جمله مينو مشھدی
باغبان،دختر سيه چرده ای که بعدھا برای اثبات تواب بودنش ھر چه ممکن بود انجام داد به ھمراه
زن زندانبانی نشسته بودند .
مينومشھدی باغبان با وقاحت يک کودنی که ميدانی برای اثبات حقارت خود يافته با چاپلوسی برای زن
زندانبان تعريف ميکرد که به ھمراه برادران بازجويش به خانه سوزان نيکزاد رفته ،ميگفت اين فالن
فالن شده تا تلفن زنگ زد گوشی را برداشت وبا پروئی گفت مريضم ،اسھال دارم و گوشی را گذاشت.
برای خودش غذا پخت ،ساالد و دوغ درست کرد و خورد و بعد ھم ھمانجا درحضور برادران بازجو
نشست و ابروشو برداشت.اصال عين خيالش نبود،خيلی بی حياست ،ما مدتھا آنجا نشستيم و کسی نيامد ،
بعد ھم با دعوا و پرروئی دوتا ساک پراز وسايل کرد و با خودش آورد،فکر ميکنه اينجا ھتله ،نميدانم
چرا برادران ھمونجا خفه اش نکردند بايد درجا اونو ميکشتند ولی برادران بازجو خيلی مھربانند.
طرفھای عصر ھمان روز سوزان را ديدم که صابون و نوار بھداشتی از ساک قھوه ای رنگش بيرون
مياورد و بين بچه ھا تقسيم ميکرد ،چند تا پتوی سبک ھم در ساک ديگری داشت و درآن حال و روز
اين پتو ھا بدنھای خسته و لرزانی را درخود پيچاندند صدای سوزان را از کريدورمی شنيدم لحنی
معترض داشت به کمبود پتو و نبود امکانات اعتراض ميکرد .مردی ) احتماال يک بازجو(ميگفت ،
چشم بند بزن  ،فکر ميکنی اشرف دھقانی ھستی ...ھا؟ اشرف دھقانی ھم باشی خردت ميکنيم  ...ھمه
تونو اعدام ميکنيم و سوزان ميگفت اگه آدمی بيا بحث کنيم  .ھمينجا!!
روزی ديگر دوباره به اتاق بازجوئی رفتم و اينبار مشت و لگد و پرت شدن بين  ٢الی  ٣بازجو بود با
چشم بسته مطمئن نبودم که چند نفرند.بعد از ساعاتی که نمی دانم چقدر بود به اتاق انتظار برگشتم و در
يک فرصت مناسب در کنار سوزان نشستم  .برايم تعريف کرد که بسته نشريه برای توزيع را از خانه
اش پيدا ميکنند و باز بطور طوالنی شالقش ميزنند تا عاقبت سوزان برای اينکه بتونه نفسی تازه کنه به
دروغ ميگه که اين بسته را زير پل حافظ قرار ميداده و کسی آنرا از آنجا ميبرده .آنھا ھمراه سوزان
می روند وبسته را زير پل ميگذارند و در اتوموبيل به کمين می نشيند .بعداز گذشت نيمی از روز و
نا اميد از اينکه کسی را دستگير نکردند ميروند که بسته را بردارند ولی بسته نشريات ناپديد شده بود .
سوزان ميگفت که انتظار در آنجا جانکاه بود نگران بودم که از بخت بد يکی فکر کنه که بسته
ارزشمندی را پيدا کرده و آنرا بخواد برداره ...وای که چه سخت بود ولی جات خالی از تمام وجود
خنديدم وقتی پاسداره با چھره وحشت زده و مبھوتش آمد و گفت بسته سر جاش نيست .بعد از آن آنقدر
سوزان را زده بودند که قادر به راه رفتن نبود.
آنشب مرا به ھمراه تعدادی ديگر به بند آپارتمانھا بردند .سوزان با ما نبود.
شايد دوھفته ای گذشت و من خبری از سوزان نداشتم.

نزديک به يکسال بود که سوزان را ميشناختم .در زمان دستگيری حدود  ٢۶-٢۵سال سن داشت .اولين
باری که اورا ديدم در جمعی بود چند نفره  ،دختری با چشمان سياه ،چھره ای گندمگون که گيسوان
نيمه بلندش را پشت سرش جمع کرده بود تا حدودی باريک اندام با قدی نسبتا بلند  .آنچه بيشتر از
چھره و حرکاتش نمايان ميشد اتکاء به نفسش بود .روزی با ھم به خانه ای پيش مادرش رفتيم .قبال
سوزان ھم با مادرش در ھمان خانه زندگی ميکرد ولی مدتھا بود که ديگر کمتر آنجا پيدايش ميشد .خانه
کوچکی بود با روبنای گلی )کلنگی( در خيابان خواجه نظام الملک در شرق تھران .با يک اتاق و يک
فضای زير پله به عنوان آشپز خانه و يک حياط که شايد حدود  ۴٠متر بود.تا آنجا که در خاطرم مانده
از پله ھا که باال ميرفتيم يک اتاق بسيار کوچک ديگر ھم وجود داشت که اتاق سوزان بود .سوزان تنھا
فرزند خانواده بود که ھنوز با مادرش زندگی ميکرد.يک تخت و يک ميز تحرير کوچک .روتختی و
تزئينات مختصر اتاق حال و ھوای صنايع دستی را داشتند .از مادرش  ،زنی با قد بلند  ،چھره ای
مھتابی ،مھربان  ،خسته و آرام را به خاطر دارم و سوزان از پدرش ھرگز با من سخنی نگفت .سوزان
پرستار بود و در بيمارستانی دولتی در سعادت آباد کار ميکرد.دوره ھائی پيش آمد که من عمال ھم خانه
سوزان شدم البته در مکان ديگری .
در آن تابستان گرم  ،وقتی خسته و تشنه به خانه ميرسيديم ھميشه نوشيدنيھائی که سوزان متخصص
درست کردن آنھا بود"معجونھای انرژی زا و يا گياھی" آبی بود که برآتش عطش و خستگی ما ريخته
ميشد..در آن لحظات کوتاھی که از بحثھا و شرايط پر تالتم آن دوران تنفسی گيرمان ميامد ويا بعد از
بحثھائی که حول انتقادھائی که از ھم داشتيم که گھگاه به بحثھای نظری ھم کشيده ميشد ،سريع غذائی
سر ھم بندی ميکرديم و دو صدائی آواز ميخوانديم به خصوص سرود ای عشق را ...قسم خوردم بر تو
من ای عشق....که جان بازم در ره ات ای عشق ....ھر چند که سوزان صدای خوشی داشت ومن نه
،ولی نميتوانستم فرصت را از دست بدھم و ھمپای ھم ميخوانديم.
تقريبا ھم سن و ھم اندازه بوديم واين برای من که در آن دوران سرو سامان درست و حسابی نداشتم
حل يک مشکل دست و پا گير بود چون از لباسھای موجود دو تائی استفاده ميکرديم وآن البته لباسھای
سوزان بود .پر شور و سخت مھربان بود از آن دست آدمھايی بود که قلبی وسيع دارند و ھميشه جائی
برای عشق ورزی بيشتر در قلبشان يافتنی است از سر ھمين عشقش به انسانھا بود که مماشات با سلطه
گران و استثمارگران را برنمی تابيد .سنگالخھای زندگی را می ديد ولی آنھا را آنقدر کوچک ميشمارد
که سنگالخ بيچاره شرمگينانه خود را جمع و فشرده ميکرد تا از سر راه به کناری زده شود.سوزان
يک انسان دوست سوسياليست بود.
دوباره من را خواستند .چشم بسته در راھروئی در شعبه ،کنار ديوار منتظر نشسته بودم و اين انتظار
طوالنی بود .ساعتھا بود که اعالم کرده بودم که بايد به توالت بروم ولی خبری نبود تا به داد و بيداد
افتادم و عاقبت زن زندانبان آمد و گوشه مانتوی منرا کشيد و برد به توالت .در آنجا چشم بند رابرداشتم.
تا آنجا که يادم ميآيد در يک راھروی نسبتا کوچکی  ٢تا دستشوئی قرار داشت و  ٢يا  ٣تا
توالت،وقتی از توالت بيرون آمدم و داشتم دستم را می شستم متوجه آينه بزرگی شدم که بر ديوار کناری
وصل شده بود .از ديدن خودم جا خوردم چھره آشنائی نبود .چشمانم قرمزوخون آلود و صورتم کبود و
ورم کرده بود .ھمه پيکرم متورم بود به نظرم فکم کج بود و  ....يک زندانی از توالت ديگر بيرون آمد
و ناگھان نگاھم به نگاه سوزان در آينه تالقی کرد .پريديم و ھمديگر را در آغوش گرفتيم .از ذوق
ھردوميگر -يستيم و از ديگری ميپرسيدم کجائی ...؟ چطوری ..؟؟ چی بسرت آوردند...؟ولی فرصت

زياد نبود .زندانبانی که در ورودی دستشوئی مرا رھا کرده بود حتما به زودی سر ميرسيد .سوزان
گفت...فکر ميکنی اينا با من چه بکنند؟؟
 -جوابی ندادم ...اعدامم ميکنن؟! ...بزودی....منو ميکشند  ....تو چی ميگی؟ ...کار ديگه ای ميتونم بکنم؟؟
 -سکوت جانگداز من..... -چی ميگی؟؟ من چی بگم .....در مورد زندگی تو ....و نتوانستم ادامه بدم ...فقط در آغوشم فشردمش.سوزان ادامه داد من لو رفتم ،اگه يک ذره کوتاه بيام اينا قدم بعدی رو ميخوان..تا آخر خط ....نه
،ھمينطوری بھتره....ھمينطوری ....بھتره
از تو چيزی ندارند  ،شايد يک روزی بری بيرون بگو که خيلی دوستشون داشتم به ..رفيق ب و...
بقيه بگو که خيلی دوستشون داشتم...
و بعد جيغ و جيغ آن کرکس سياه  ،زن زندانبان که ما را ميکشيد به سر و صورت ما چنگ ميانداخت
و مو ھای مرا آنقدر کشيد تا ما را از ھم جدا کرد و اين آخرين ديدار من با سوزان بود.
سوزان لو رفته بود آری ،ولی واقعا از او چه ميدانستند ..اينکه مسئول يا رابط آن دختر جوان بوده و
به او نشريه ميداده است و اين بدين معنی بود که او در ارتباط با سازمان چريکھای فدائی خلق ايران–
اقليت بود و در محل زيست سوزان تعدادی نشريه و اطالعيه و امثالھم پيدا کرده بودند  .آيا اين جرم
کمی بود؟ جرم زيادی بود ؟؟ آن کودکان  ١۴-١٣ساله که فقط به علت ھمراه داشتن يک اطالعيه
راھی ميدانھای تيرباران و اعدام ميشدند .مادرانی که به علت لو ندادن فرزاندانشان روانه زندان و
متحمل سختترين شکنجه ھا ميشدند و يا بچه ھای نوزاد و خردسالی که در زندان سالھا زندگی ميکردند
جرمشان چگونه بود؟؟ آن ھزاران نفر که در طی چند ماه گروه گروه اعدام شدند ..چی؟؟و آن دختر کم
سن و سالی که در زير نعرۀ يا زينب...يا زينب بازجو و يورش تازيانۀ او آرزوی آغوش مادرش را
داشت چی ؟؟ آيا ميدانست که چرا؟؟ چرا دنيا چنين است ؟؟ و او در کجای اين دنيای نابرابر و وارانه
ايستاده است؟
برای سرکوب مردمی که ھنوز تمام و کمال ھمه چی را به حکومت نسپارده و کم و بيش در ميدان
بودند و يا حداقل توقع بھتر شدن وضعيت جامعه را داشتند و فعالين سياسی  ،اجتماعی آنھا که عليرغم
بی تجربيگی ھا و کاستيھايشان در مقابل پايمال کردن آرزوھای مردم و ستم قد علم ميکردند  ،حکومت
تازه به دوران رسيده نيازمند کوبيدن قفلی سنگين به دھان ھمۀ مردم بود.منفعتش در به مسلخ کشيدن
کامل آزادی -ھای نيم بند بدست آمده بعد از انقالب  ۵٧بود .حکومت در پی آنچنان سرکوبی بود که
امکان نفس کشيدن خارج از ريتم آژير تأمين ھر چه بيشتر سود سرمايه وجود نداشته باشد .مردم گروه
گروه در خيابان و خانه و محل کار دستگير ميشدند .صدای تير و مسلسل از ھمه جای شھر به گوش
ميرسيد .از سال  ۶٠سخن ميگويم .از زمانی که ليست اعدامھای روزانه که در جرايد درج ميشد حتی
تا  ١٠٠نفر ھم باال ميرفت .تشکلھای مردمی و شوراھای کارگران و ديگر اقشار مھرو موم شدند و

فعالين آن روانه زندان  .روزنامه ھای مترقی تعطيل وآزادی بيان مثله شد .حجاب خفت برسر زنان
کوبيده شد و بيش از پيش حقوق ناچيز آنان پايمال شد و....
زندانی بزرگ به وسعت سرزمينمان ساخته شد و درون آن ،زندانی ديگر که فشرده ھمان خشونتھا ،
شکنجه ھا و کشتار ھای جاری در جامعه در آن نمودی متراکم ومضاعف داشت .کابوس وحشتی برای
مردم به ظاھر خارج از زندان.

چند ماه بعد در بند تنبيھی ،بند  ٨قزل حصار بودم .چند نفر را تازه از اوين آورده بودند و طبق معمول
ھمه ما دور آنھا جمع شده بوديم تا خبرھای جديد را بشنويم .دختری بود حدود  ٢٠سال که در رابطه با
يکی ازجريانات چپ دستگيرشده بود و برايمان از اتفاقات اوين تعريف ميکرد.از دخترپرستاری
ميگفت که کمتراز  ١ماه در بند  ٣١١با او بوده ،دختری که شاد بود وبه ھمه روحيه ميداد ،از زخميھا
پرستاری ميکرد ،مواظب ھمه بود و شجاعت و مھربانيش چشمگيربود.در بازجوئيھا عليرغم شديدترين
شکنجه ھا مقاومتی حماسی داشته و ھمچنان در بند ھم ،با زندانبانان درگير ميشده از سوزان نيکزاد
ميگفت که وقتی اسمش ازبلندگو خوانده ميشود ھمبنديھايش را درآغوش گرفته و ميبوسد وبا قامتی
استوار برای اعدام از بند خارج ميشود .مقاومت اسطوره ای و وسعت مھربانی سوزان در عمر کوتاه
او در زندان برای ھر کسی که چند لحظه ای او را ديده و يا شنيده بود فراموش نشدنی است.برخورد
تعرضی سوزان با بازجوھا و زندانبانان ويژگی خاصی بود که در آن دوران کمتر وجود داشت.
ھمانروز وقتی من درخشم و اندوه در خود فرو رفته وپريشان در راھروی بند قدم ميزدم دو دختر
نوجوان که در رابطه با سازمان مجاھدين دستگيرشده بودند و ھمانروز ازاوين آمده بودند به من
نزديک شدند با شرمی خاص در روبروی من ايستادند ،خواستند که با من حرف بزنند از سوزان و
مھربانيھا و مراقبتھايی که او از آنھا بعد از شکنجه ميکرده برايم تعريف کردند.در اندوه از دست دادن
سوزان چشمانشان مرطوب و صدايشان زير فشار بغض بريده ميشد ولی به ناگاه وقتی از برخوردھای
تعرضی سوزان با زندانبان تعريف ميکردند شعفی درچشمانشان ميدرخشيد.درآغوششان گرفتم آنھا
بيشتراز ١۶-١ ۴سال نداشتند.
سوزان نيکزاد تکاپوی قھرمانانه يک انسان معتقد به سوسياليسم بود.
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