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به بهانهٔٔ افتتاِح موزهٔٔ کمیتهٔٔ مشترِک ضِد خرابکاری )زندان کمیته(

من هیچ گاه به زندان نرفته ام، زندانی نبوده ام. مجرم چرا، اما زندانی نه! تا دمِ درِ زندان رفته ام امّا داخل اش نه!

از بچگی می  شنیدم که پدربزرگ، پدر، دایی، اقوامِ دور و نزدیک، دوستان و آشنایان می  روند زندان و برمی گردند. برمی گشتند اما جورِ دیگری.

هفت ـ هشت ساله بودم که گذارم افتاد به درِ زندان . اواخرِ دههٔٔ چهل، اوایِل دههٔٔ پنجاه شاید : زنداِن قِِزل قَلعه .

جایی مثل بازداشتگاه های نازی های آلمانی. آن سوی سیم های خاردار، در دوردست، پدربزرگم، تاشده و محزون قدم می زد تا ببینیم اش. برایش دستی 
تکان می دادیم، با فریاد سالمی می کردیم و می  رفتیم. امروز شده است میداِن تره بارِ امیر آباد. بعدتر ها سر از آستانهٔٔ زنداِن دیگری درآوردیم و باز هم برای 
دیدن پدربزرگ و البته دایِی بزرگم : زنداِن قصر. ما مالقات کنندگان، این سوی میله های آهنِی راهرویی بلند می  ایستادیم، "مالقاتی ها" مقابِل ما و در 
میانه پاسبان هایی که قدم می زدند تا مبادا کالمی ممنوع رد و بدل شود. هیاهو آن چنان بود که صدا به صدا نمی رسید. پدربزرگم کالفه می  شد، نمی شنید 
و با التماس از ما می خواست که برویم. می  رفتیم و باز برمی گشتیم و در هر رفت و آمدی او را نحیف تر و درهم کوفته تر می  دیدیم. امروز قرار است در هم 

کوبیده شود.

آن ها را گرفته بودند تا پدرم را گرفته باشند. همین طور هم شد. او آمد، ساکش را برداشت و رفت و باز ما راه افتادیم و در جستجوی زندانی دیگر از 
کمیتهٔٔ مشترِک ضد خرابکاری )زنداِن شهربانی( سردرآوردیم. به مدت دو سال، هفته ای یک بار می  آمدیم و می  رفتیم و ساعت های طوالنی پشِت درِ آهنِی 
بازشدِن دریچه ای کوچک  زنداِن کمیته در یکی از انشعاباِت خیابان کوشک، ما خانواده های زندانی ـ زن و بچه ـ از همه نوع، از همه طیف، در انتظارِ 

می  ماندیم تا نامِ ما را بخوانند.
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خالصه این که نوجوانی، جوانی و شاید هم کهولِت نسلی )حداقل بخشی از آن( گذشت و گذشت به این کشف و شهود بی وقفهٔٔ زندان ها، آستانهٔٔ زندان ها، 
احواالِت زندانی هاـ  از همه نوع، از همه طیفـ  ، تجربهٔٔ جان فرسای گشوده شدِن دریچه ای به آن سوی دنیای زندانی. دنیایی که هی پُر شد و خالی، دریچه ای 

که مستمر هم چنان باز شد و بسته شد به این سوی دنیای "آزاد"ها.

زندانی، سال ها خواندم و خوانده ام خاطراِت آدم هاِی زندانی را ـ از همه نوع، از  و... من که هیچ وقت زندانی نبوده ام و به قصد فهم و درِک محضرِ 
همه طیف ـ دور و نزدیک، آن زمان و این زمان، وقتی که شنیدم دریچهٔٔ کوچِک درِ آهنِی زنداِن کمیتهِ مشترِک ضِد خرابکاری، تازه سه سال است که 

بسته شده و درِ آن باز و برای عموم، برای"آزاد"ها، آزاد. وقتی که شنیدم زندان ـ یکی از زندان ها ـ موزه شده، بیایید وببینید! ...، رفتم.

باالخره رفتم آن سوی دیوار. آن سوی یکی از دیوارها. آن سو، زمان که راکد مانده، این سو، زندگی که ادامه دارد. این همسایگِی غریِب اسارت و آزادی. دیوار 
به دیوارِ یکدیگر. به نمایندگِی یک زندانی ـ شریعتی ـ و به نامِ زندانیانی بسیارـ از همه نوع، از همه طیف ـ به نامِ همهٔٔ آنانی که رفتند پشِت دیوار و هرگز 
برنگشتند، آنانی که برگشتند اما جورِ دیگری، رفتم. با تردید، هراس. هراِس یک آدمِ آزاد در رویارویی با دنیای بستهٔٔ زندانی. هراِس روزِ حشر. حشرِ همهٔٔ 
خاطرات، همهٔٔ قصه ها که خوانده ای و شنیده ای، حشرِ همهٔٔ رفتگان، همهٔٔ از دست رفتگان. همهٔٔ آنانی که پشت کردند به زندگی و نیز آنانی که پشت کردند به 

زنده ها. همهٔٔ آنانی که سرسپردند به آزادی و همهٔٔ آنانی که از آن کینه گرفتند.آنانی که شالق خوردند و بخشیدند و آنهائی که شالق خوردند وشالق زدند.

و من، این ُمراجِع آزاد امروز به دنیای اسارِت دیروز، در این رفت و آمد نفس گیرِ میاِن آزادی و اسارت، در این کشف و شهود در سرگذشت و سرنوشِت 
زندانی نیز، فهمیدم که چرا شکنجه ُسفله پرور است. تَوّاب پرور است. جالد پرور است. قهرمان پرور نیز شاید. فهمیدم که چرا شریعتی ـ یکی از زندانیاِن 

"مجرد" کمیتهٔٔ مشترِک ضد خرابکاری ـ پس از آزادی نوشت :
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" ...ای آزادی، تو را دوست دارم، به تو نیازمندم، به تو عشق می  ورزم، بی تو زندگی دشوار است، بی تو من هم نیستم، هستم، اما "من" نیستم، یک 
موجودی خواهم بود توخالی، پوک، سرگردان، بی امید، سرد، تلخ، بیزار، بدبین، کینه دار، عقده دار، بی تاب، بی روح، بی دل، بی روشنی، بی شیرینی، 

بی انتظار، بیهوده، منی بی تو، یعنی هیچ!..."   مجموعه آثار 2 ، ص 118

"...ای آزادی، من از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم!..."   مجموعه آثار 2 ، ص 118

از پیامبر نقل است که در دو حال به گورستان برو : به هنگامِ سرخوشی و به وقِت اندوه نیز. و من به تقلید از نبی می  گویم : برو به موزهٔٔ کمیتهٔٔ مشترِک 
تو می گردد ،و چه آن وقت که  ضد خرابکاری. چه آن هنگام که سرمستی از قدرت، سرخوشی از پول، سرکیفی از آزادی و می پنداری که جهان بر کامِ 
خسته ای و نومید، در هم شکسته و فراموش شده. برو به خلوِت یک زندانی. هم برای حافظهٔٔ جوانان خوب است که از آن محروم اند و هم برای پیرترها که 
کم حافظه اند. هم برای شهرونداِن در جستجوی جامعهٔٔ مدنی خوب است و هم برای سیاستمدارانِ مدعِی مردم ساالری. هم برای اهل بازو خوب است، هم 

برای اهل بخیه. هم برای شکنجه شده خوب است، هم برای شکنجه گر. برای این حافظه های نَم برداشته شده، مُثله شده، خشکیده.

موزهٔٔ زندانِ کمیته، آتش است. آئینه است، آب است. برای اینکه جالد را و شکنجه را بشناسی، در هر لباس و با هر نامی. زندانی را از هر فرقه ای بر نتابی.
باور کنی که هیچ مصلحتی برتر از آزادی نیست و هیچ موهبتی باالتر از آن. برای آنکه زندان را بسپاری به تاریخ، آالِت شکنجه را بسپاری به موزه. 

ای شهروند عصرِ سازندگی : برو، ببین، به یاد آور، ببخش امّا فراموش مکن!

و امّا شما ای ساکنیِن سابِق این دیوارها ! آیا این توریسم، این گشت و گذار در هزارتوهای خونیِن اسارِت خود را بر ما "آزاد" ها خواهید بخشید؟ 

ببخشید!
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