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مقاالت
فرھنگی
عادلآباد ،رنج ماندگار
زندان جھانگير اسماعيلپور( ٧ ,آبان ١٣٨٩
ت
اسد سيف )نگاھی به خاطرا ِ
ِ

جان شيفته را يک دم ر ھا نمی کرد ".درون
"رھايی! اما چه تلخ و آزاردھنده بود اين رھايی ،رھايی ج سم ...گذ شته
ِ
ت خويش زندانی ست بزرگ ،آزادی چه مفھو می میتوا ند دا شته با شد؟ دو سال پس از
جام عهای که خود در و سع ِ
آزادی ،آنگاه که بسياری از دو ستان و ھمب ندان را ک شتهاند ،با ذ ھنی انبا شته از درد و ز خم سالھای ب ند ،از ک شور
میگريزد.
شھرزادنيوز :در درکِ ان سان از گذ شته ،خاطرات ن قش بزر گی
نش ما ست در درک م فاھيم از و قايع گذ شته.
دار ند .خاطرات دا ِ
فھم ماست از حقيقتی که که به آن باور دار يم .روا يت ما ست از
واقعيت.
خاطره بيان می شود و به کتا بت در می آ يد تا يادما ندهھای ذ ھن
ت تاريخ درآي ند و بدين سان
از گز ن ِد فرامو شی ر ھا گرد ند ،به ث ب ِ
ت ا مروز درآ يد تا در
گذشته به نقد و بررسی کشيده شود ،به خدم ِ
روندی تاريخی به آينده وصل گردند.
خـــاطرات مـــی تواننـــد جعـــل گردنـــد ،مصـــادره شـــوند ،مـــورد
بھره برداری قرار گرف ته يا از آن ھا سوءا ستفاده شود .خاطرات
ـش بــر تــاريخ گردنــد ،تجربــه بــه حســاب آينــد و يــا
میتواننــد نقـ ِ
گوش تاريخ شوند.
ضدخاطره گردند و به عنوان ضدتجربه آويزه
ِ
خاطرات میتوانند به فانتزی آ لوده شوند ،شور گذ شته باز سازی
کننــد ،زنــدگی امــروز سرشــار کننــد و بــه انســان نــيرو بخشــند.
خاطرات میتوان ند ع قده گرد ند ،چ نگ بر ذ ھن زن ند ،آرا مش از
آدم بگيرند و روان پريش کنند.
خاطراتی که ري شه در سرکوبھای تاريخ دا شته با شند ،سرا سر
ت ز ندان نيز چن ين ا ست،
درد است و رنج ،چيزی که میتواند از فرد گذشته ،جمع و يا جامعه را شامل گردد .خاطرا ِ
تاريخ خونين يک کشور است ،يادماندهھای يک نسل در بطن تاريخ اجتماعی آن.
راويان خاطرات در بيان روايت متفاوتند ،ھر کس از نگاه خويش به ج ھان مین گرد ،در ھم ين راب طه در يادما ندهھای
ذ ھن د خل و ت صرف میک ند .در روا يت خويش از گذ شته ،به جن بهھايی می پردازد که برای او م ھم بوده و در ا ين
عرصه ،آن سخنان بر زبان میراند که نفع خود در آن میبي ند .ھ ستند خاطرهنوي سانی که از خود میگذر ند ،از " من"
ت و يژه ،بی ھ يچ
خويش "اعترا فات" می آفرين ند ،درون به بيرون میپيوند ند ،احسا سات درو نی خويش در آن لح ظا ِ
د ستکاری و حذف بر ز بان میران ند ،از ظاھر ا مور به ورای آن ن قب میزن ند ،خود را نيز به ھ مراه تاريخ به ن قد
پيش نگاه خواننده قرار می دھند .چنين خاطراتی اندکاند.
میکشند و ِ
ت ز ندان ا ست .فاج عه
يکی از بزرگترين دستآوردھای ما رانده شدگان از ک شور در ا ين سالھای سياه ،ث بت خاطرا ِ
ت ز ندان در خارج از ک شور منت شر
اگرچه ميان ديوارھا رخ داد ،اما پنھان نماند .تا ک نون ب يش از پن جاه ک تاب خاطرا ِ
شده است .طبيعیست اين روند ادامه يابد ،و اين چيزیست که محتاج آنيم .تا چه ا ندازه ا ما از ا ين سالھای خ شونت و
وحشت ،از اين روزھای ھراس و درد توانستهايم برای آيندهای بدون خ شونت و جام عهای دمکرات يک تجر به بي ندوزيم،
بعدھا معلوم خواھد شد.
ت ز ندان ج ھانگير ا سماعيلپور ا ست که در ھم ين را ستا ،ا خيراً از سوی انت شارات
"عادلآ باد ،ر نج ما ندگار" خاطرا ِ
باران در سوئد منت شر شده ا ست .نوي سنده از واب ستگان به سازمان "چريک ھای فدايی خ لق" بود که در سال 1361
ت
بازداشت و بعد به ده سال ز ندان مح کوم می شود و تا سال  1367در ز ندان می ما ند .ز مانی که دوران محکوم ي ِ
خويش در زندان عادلآباد شيراز میگذراند ،کشتار بزرگ زندانيان سياسی آغاز میشود .او تجربه قتل عام ز ندانيان را
ت سر میگذارد ،ھشيارانه ،شانس میآورد و از مرگ میرھد.
پش ِ
جان شيفته را يک دم ر ھا نمی کرد ".درون
"رھايی! اما چه ت لخ و آزاردھ نده بود ا ين ر ھايی ،ر ھايی ج سم ...گذ شته
ِ
ت خويش زندانیست بزرگ ،آزادی چه مفھومی میتواند داشته باشد؟ دو سال پس از آزادی،
جامعهای که خود در وسع ِ
آنگاه که بسياری از دوستان و ھمبندان را کشتهاند ،با ذھنی انباشته از درد و زخم سالھای بند ،از کشور میگريزد.
نويسنده در خارج از کشور میکوشد تا ستم آن سالھا مکتوب کند و ياد آنان ،ھمه کشته شدگان ز نده ن گاه دارد .میدا ند
که "ھمه آنان و بی ھيچ اما و اگری در اعتقادات و ظرفيتھايشان ،آنانی که در گوشهی حياط خانه و باغچهی پدری به
کام خاک فرو رفت ند و آ نانی که در گور ھای بی نام و ن شان و گودال ھای جم عی در "لعنتآباد ھا" آرميدها ند ،به يق ين
ھمهی آنان در سينهی خلوتنشينان جان بهدر برده از موج حادثه جاودانند".
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در زندانھای جم ھوری ا سالمی " برای ک شف حقي قت ،ف قط شکنجه را می شناختند ".شکنجه قانون خودکام گان ا ست.
ت خويش فرا موش ک ند ،آن چيزی را ب پذيرد که آ نان میخواھ ند" .آن قدر شالق
زير فشاری مُدام ،حقي ق ِ
زندانی بايد به ِ
میزدند که ...زندانی با تداوم حس درد و ديدن زخم دُلمهبسته ،درد و تحقير ناشی از شکنجه را فراموش نکند".
زندان عادلآباد را يکی از مخوفترين زندانھای رژيم میدانند .اکثريت ز ندانيان از سازمان "مجا ھدين خ لق" ھ ستند.
آنچه در اين اثر بيش از ھمه مورد توجه قرار گرفته ،رفتار "توابين" است .توابھا "نبوغ به کار میگرفت ند ،ھر روز
شکستن ارادهی ھمه آن ز ندانيانی بود که ھ نوز در برا بر رژ يم مقاو مت
قانون تازهای ابداع میکردند ".ھدف کنترل و
ِ
میکردند.
پد يده تواب در ز ندانھای جم ھوری ا سالمی مقولهای ست که با يد به آن ،خارج از پي شداوریھای مو جود ،به ع نوان
ت
تراژدی قربانيان و چھرهای از خشونت ،پرداخت .اينکه به چه شکل در زندان و به زير شکنجه ان سانی را از ان ساني ِ
خويش تھی می کنند و خالف ارادهاش از او موجودی به نام تواب میسازند .چه بسيار تواب که در ز ندان و يا پس از
آزادی روانپريش شدند ،تعادل زندگی از دست دادند و يا خودکشی برگزيد ند .نوي سنده خود به چ ند مورد از آن ا شاره
میکند؛ "علی پس از تحمل چھار سال ز ندان آزاد شد .ي کی دو سال ب عد با خر يد  37شمع به منا سبت سی و ھفتم ين
سالگرد تولدش ،در زيرزمين خانهشان به دور از اين جھان پُرآ شوب با رو شن کردن شمعھا به دور خويش ،خود را
حلقآويز کرد".
در توابسازیھاست که شالق حرف آخر را میزند .زندانی ،ح تا آن که ھ نوز مقاو مت میک ند ،در ظاھر می پذيرد که
"ار شاد" شده و دارد به "راه را ست" گام می گذارد .پس به ن ماز میاي ستد تا ھم چون نوي سنده ا ين ا ثر ،در "غل به بر
ت" خويش "به جای آيات نماز ،شعر میخواندم و يا اينکه لبھا را تکان میدادم".
احساس حقار ِ
بر ا ساس داده ھای ا ين ا ثر ،ح ضور نماي نده آ يتﷲ منت ظری نتوان ست در مح يط خف قان و بربرمن شانه ز ندان عادلآ باد
تأثيری داشته باشد .سرانجام ھيأت سهنفره مرگ از راه میرسند ،ھواداران مجاھدين نخستين قربانيان ھستند .پس از آن
نوبت ديگران است تا به "سه سئوال زندگیساز" پاسخ گويند .نتيجه آنکه حدود  170تا  200ن فر طی چ ند ھف ته ک شته
میشوند.
نويسنده متأسفانه کمتر از "من" خويش مینويسد ،از احساسی که در موقعيت ھای گو ناگون دا شته ا ست .ح تا نمینوي سد
که در ز مان د ستگيری چ ند ساله بوده ،به چه شکل و ک جا بازدا شت شده ،چه شغلی دا شته ،موقع يت تح صيلی و يا
ت سازمانی او به چه سان بوده ا ست .از خانواده خويش چيزی نمینوي سد ،از شکنجهھا و ا بزار آن کم تر
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بازگويد .از وقايع ،از آنچه به خودش مربوط است ،به اشارهای میگذرد .به ھمين علت حجم ک تاب در ُگزينگويی ھای
او  150صفحه بيش نيست.
اسماعيلپور کتابی فراھم آورده که با آن ياد کشته شدگان و خاطره ت لخ آ نان ث بت بر تاريخ می شوند ،در ا ين م يان ا ما
متأسفانه او خود را به عنوان يک قربانی فراموش کرده است .به ھمين علت "من" در اين اثر جايی ندارد .او به خو بی
ت ھمگانی ا ين پد يده با يد آن را در ھ مهی
می داند که زندان داغیست ابدی بر ُگردهی زندانی .برای بھتر ديدن و شناخ ِ
ابعاد شناخت .در اين راه گفتن از "من" جايگاه ويژهای دارد .کاش ھمت کند ،در ادامهی اين ا ثر باز بنوي سد و ا ين بار
بيشتر.
با اينھمه" ،عادلآباد ،رنج ماندگار" اثریست خواندنی و ماندگار در تاريخ زندان.
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