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  لهوسی عــمر بــگذشت بـه بيــحاصلی وبوا
  ای پسر جام می ام ده که به پيری برسی 

         حافظ                                                

    

          

  حجاب چهره جان می شود غــــــبار تنم 
  خوشا دمی که از این چهره پرد ه برفکنم

   قد س  عالم چگونه طواف کنم در فضای
  ! تنم ند ب  تـــــخته  ترکيب چودر سراچۀ

   

   

   

   

  ...تخته بند تن

   

   

گوی مٌدور وزراگندۀ خورشيد،در آسمان خفه وخاکستری تهران،اندک اندک اوج می گرفت و جـا مـی    
افتاد،کریدور رفته رفته گرم تر می شدو اندکی دم می کرد،کولری کوچک درانتهای راهرو در کـار بـود    

   مـــجذوب بند گی وخرمی می تــراوید،در جان که از آن رنگ وبــوی زند وهوای خنک و مرطوبی را

از پنجرۀ سمت شرقی کریدور ،تابستان غمگين وآتش بـه جـان زده رنـگ وبـو وغـنج ودالل                    .می دميد 
 و ُهرم هـوا کـه بـا شـعاع سـيمين آفتـاب بـه بـاال تنـوره مـی                        خود را ،بر درو دیوار بند فرو می ریخت        

بای سبزینه و ازکم آبی به زردی روی گـشودۀ          کشيد مخروط شکيل و جاذبی رانمایان می ساخت ق        
  کاجی

نه چندان سالخورده،با مخروط های آبنوسی آن از پشت پنجره با خشونتی معطر جلوه می فروخت                
.  



سـحر  «: از بلند گوی زندان که صدای رادیو را پخش می کرد،آوای جادوانه ی دلكش که مـی خوانـد                    
  »صحرا که دل بهر خداش پر ميزنه که از کوی بلندجام طال سر می زنه بيا بریم 

  به گوش می رسيـد و مستی و شيـدایی را در رگ های سلول های بند

تزریق می کرد،تازه بساط چای وصبحانه را بچه ها برمی چيدند،بوی خوش کـره ومربـای بهـار نـارنج                    
 در بنـد     ا نشاط آور و گنگ زندانيان،رایحۀ مطبـــو عـی ر           تازه ، از اتاق ها استشمام می شد،حرکات       

   و صالی  می پراکند

  .رعشه آور زندگی را درگوش فلک می نواخت

یوسف سفرۀ مـشّمع سـلول را،کـه بـر زمينـۀ سـپيد و کادرهـای مربـع الجوردی،گـل هـای ارغـوانی                         
 پرچم های زرین و برگ های زمردین داشت، و اندکی مستعمل و رنگ ورو رفتـه مـی نمود،بـا ابـر                        با

  .باخته ای،به دقت پاک می کرداسفنجی پسته ای رنگ چهره 

معموأل در زندان،رسم بر این بود که با خمير نان های سفيد زندان که از کارخانـه هـای نـان سـازی                        
ایـن ابـر    –ارتش بيرون می آمد،سفره هاراتميز کنند،اما دراین سلول بر حسب کدام اتفاق نمی دانم               

  . زهوار در رفته خود نمایی می کرد 

دن سفره آن را جمع کردو درسه گوش دیوار ،محاذات ميله های لعـابی رنـگ و                 یوسف پس از پاک کر    
 کریدور جدا می ساخت،در جای هميشگی اش ، قـرار داد و ابـر                ماسيده ای که سلول رااز    –چرکی  

  .را کمی آن سو تر

نظافت وشستشوی سلول وظرف ها،بنابر معهود هـرروز بـه دوسـه نفـر از زنـدانيان واگذاشـته مـی                     
  .شد

  . ترتيب آن ها کارهارا بين خود قسمت کرده بودند بدین

اما یوسف چند بار خواسته بود که خارج از نوبت ـ هر روزه ـ در رفت وروب اتاق وشستـشوی ظـروف     
آن هـا از یـک طـرف پـاس          . دلسردی ديگران روبرو شـده بـود      " این با مقاومت و احتماال    . شریک باشد 

از سوی دیگر می خواستند مشغول باشند وایـن روزگـار           احترام وبيماری یوسف را نگه می داشتند و       
وانفسا رازودتر ازسربگذرانند، می خواستند احساس مفيد بـودن بکننـد، مـسؤليت آن هـا راسرشـار                  

  .می کرد وزنده نگه می داشت

یوسف با درد کمر و پا و سـوء هاضـمه و یبوسـت مـزمن وخـون وچـرک بواسـير و هـزار درد و عيـب و                
دیگـران بـه    .قهرمانی شکوهمنــد بلکه سالخورده ای وآماده درپيشگاه زمانـه بـود            مرض دیگر نه تنها     
از او بـسيار سـالم تـر وزبـر     . ـ یوسف تازه در آستانه شصت سالگی قدم نهـاده بـود     این سن وسال
  .وزرنگ تـربودند

    سی سال زنــدان از سرداب های نمور و عفن فلک االفالک تا سلولـهای 

یيده وفرسوده کرده بـود و در انتظـار رهـایی از تختـه بنـد تـن وسيروگـشت در                     شرجی خارک اورا سا   
  .فضای عالم قدس ، جان را منٌو ر می داشت وبه عشق وشرار می گداخت 



به هر حال یوسف قامت برافراشت وهمانطور که دست چپ را به کمر دردنـاک وخـسته ومانـده اش                    
ا چهره ای گشوده واز غم نتابيده به سوی کریدور قدم           قائم کرده بود ،لنگان لنگان بدون آه وناله ای ب         

  نا سالمتی .بر گرفت 

اما چه سود ،عشق است وانـسان را      ...او دیسک کمرداشت ونباید دوال وراست وخم وچم می شد           
  :به قول شاعر شيدایی .با آن هماوردی نيست 

  عاشقی شيـوۀ رندان بالکش باشـد 

     !ناز پرورده تنعم نبـرد راه بـه دوست

   

یوسف پارا از سلول هشت فرا گذارد ودر سمت شمال کریدورکمی دورتر از در نرده ای سلول ، آرام                   
وبا طمأنينه و اعتماد به نفسی کـه برازنـدۀ ایـن پيـر دریـادل بردبـار وبـه شـعلۀروزگار نگداختـه بـود ،                           

 ، پيرمرد چـون     همۀ حرکات او نرم بود ، اودر عين تاب و شتاب بخود سيطره وکنترل داشت              .نشست  
او بر دیوار تکيه زد ودست چروکيده ، سبز ه گون واندکی فربه             .آهن سـخت وچون موم نرم شده بود        

خود را که در آن رگه های زرد وبنفش رویيــــده بود ولی با این همه زیبا و مهـر انگيـز در چـشم مـی                         
ی که از ميان نـصف      همچون طالبی رسيده ا   .یکی روی دیگری    . نشست بر کاسه زانوی چپ گرفت       

در ایـن حـيص و      ...کرده ،دل وروده اش را خورده پوست های دو نيمه را بر یکدیگر سوار کرده باشـند                  
 کهنگی ماندۀ خود برگرفـت وبـا         بيص بود که یوسف اندکی دیدگان از دست های زهوار در رفته و به             

  ...پرداخت عاطفه و رنج به دیوار رو به رو خيره شده وبه نشخوار خاطرات گذشته 

   

پيرمرد مانـده و فرسـوده بـا زبـان اژدهـا فـش حقيقـت ، شـکاف هـا و سـوراخ سـنبه هـای زریـن                              ....
وشنگرفين خاطرات خویش را مز مزه می کـرد و امـواج شـعله کـش زنــدگی را در شيارهــــای مغـز                       

  خاکستــرین و خون زدۀ خویش 

يد ،بـه آن دورهـا ودورهـا ، انگـار همـين             او به گذشته هـا مـی اندیـش        .به ارتعاش و ترنم در می آورد        
دیروز وپریروز بود، او با فروغ رازیابی وجمال وآتش حقيقت پویی ومردم دوستی همچـون پلنگـی تيـز                   

کوه هـا وجنگـل هـا ی کــــردستان وحـشی      ...چنگال وآهنين عضله در عرصۀپيکار مردم می خراميد     
وراهوار می سپرد ، در رودخانه های کوچـک ،          وآزاده را زیر پامی گذاشت وبه زیر سم اسبان تيز تک            

  طوفان زده وبر جوشيده آن که برف آب هایشان 

  .هزاران تاج مروارید فشان پرتوی خورشيد گون برمی فکندند شنا می کرد 

  چاشتگاهان به زیر درختان خرم وسایه انداز از بلوط بــه فــراغ بال بساط 

  ـد وآنگاه در پرتو یاقوت فام می گسترد واطراق می کرد ،لختی می آرميــ

  وکبودین خورشيد غروب که به حریری منقش به ارغوان وطال می مانست 

  .آوازهای دلنشين کردی را با صدایی شورانگيز وآتش گون می خواند 



پير مرد از جوانی ماجرایی یاد می آورد ، آن زمان که باشوری آتشين وجانی چون خورشيد به جمـع                    
، وبعدشکـست خـوردن وبـه پيمـان دشـمن           .....بـستۀقاضی محمـد پيوسـته بـود         یاران به خون عهد     

  .نيرنگ ساز دل سپردن وتسليم شدن وتارانده شدن به مغاک خون بيزان شاه

سر ...مثل انکه دیروز بود   ....نخستين صحنه های اسارت هنوز پيش چشم یوسف روشن وجاندار بود          
  :ریاد زدگرد ممتاز بازجوی رکن دو با سبعيت چندش آوری ف

مـن مـادرت رو بـه       ....تو یک خائن بی وطـن هـستی         ....شما قصد تجزیه کردستان رو داشتين       ...«ــ  
تو نمی تـونی منـو گـول بزنـی ، مـن اگـر شـده تيـزابم تـوی گلـوت بریـزم همـۀ                           ...عزایت می شونم    

اب واو باچـشمان خـون گرفتـه امـا خونـسرد و خـوددار در جـو                » .اطالعاتتو موبه مو بيرون می کـشم        
افـراط کـاری هـایی هـم کـه شـده نتيجـۀ              ...من نمی گم اشتباهات وتندروی هایی نشده        « : گفت  

  ظلم وجـــور وقساوت هــزاران ساله است، ما 

  تا حتی شماها هم ....می خواستيم ایــــرانی آزاد وسرافـــراز ایجاد کنيم 

  ل ندادید قو بتونيددر شرایط انسانی تری زندگی وکار کنيد ، تازه مگه شما

وعــده وعيــدهای اعليحــضرت همــایونی چــی  ....کــه اگــر مــا تــسليم بــشيم مــارو عفــو مــی کنيــد   
سرگرد با خندۀ سياه ودهشت انگيزی که دنـدان هـای مشعـشع ومـسواک زده امانـا مرتـب                    ».شد؟

  :وگرازواراورارومی کرد ودر ته چشمهای بيننده می نشاند باز در جواب با کرشمه ای گفت

  تازه،...سته متجاسرین چه خيال ها تو سرش می پرورونه سر د! به به «ـ

  »... قاضی محمد را تير بارون کردیم  دیشب!حضرت اشرف 

  :یوسف آمد دومرتبه پاسخی بدهد که سرگردبا دریدگی رذیالنه ای داد زد 

  و بدون آنکه او را » ! من وقت زیادی نـــــدارم .دیگه چاک دهنتــو ببنـــد «

و تقریبـًا شـصت سـاله ای کـه کنـار       رو کرد به استوار کوتاه قد ،خپله ،گـشاده رخ   شکنجه ای بدهد    
  :ميز عتيق باز جویی ایستاده بودو گفت 

 بعـدأ حـسابامونو بـا هـم          این آقا پسر و ببر به سلولش تا مثل مردار بوی گندش همـه جـارو بگيـره                 -
تـو یـک پهلـوون    «-: و هـزل گفـت   در بين راه استوار رو کرد به یوسف و بـه لطـف          ... تسویه می کنيم  

 مـی   این ممتـاز مثـل یـک سـگ هـار و دیوونـه          ... هستی ،نباید بيدی باشی که از این بادها بلــرزه          
مـن کـه عمـرم قـد نمـی ده امـا یـک روز ميـشه کـه شـماها امثـال اونوبچـسبونيد بـه دیـوار                              ...مونه  

ر را تـرک مـی کـرد بـا خـود مـی       باألخره به سلول رسيدند واو در حالی که با شعف و مهر اسـتوا       »...
  ....وقتی یک گزمه درباراینطور فکر کنه ،از پس شب قيرین،صبح زر آیين خواهد درخشيد:اندیشيد 

... بزودی او را به حبس ابد محکوم کردند و به زندان یـزد فرسـتادند واو تـازه رزم را آغـاز کـرده بـود             ...
رین ذهـن سـوخته ،شـيدا و رازجـوی او را تـسخير              گذشته مانند ماليخوليایی ارغوانی ،درد آلود وزنگا      
مـصدق شکـست    ... اواخرسـال سـی وسـه بـود         ...می کرد ،چند سالی از بازداشت او گذشته بود          

مـدتی بـود او را بـه زنـدان قـزل      .همه جا را دود و مه نوميدی ویأس و حرمان گرفته بـود           ... خورده بود   
 اول ورود بــه قــزل قلعــه بوضــوح در مقابــل  حــوادث یکــی از شــب هــای ... قلعــه انتقــال داده بودنــد 

پس ازشام بـا سـياوش   ...انگار درست االن از بيخ گوشش می گذشت.چشمانش شکل می گرفت    



سـياوش از جوانـان عـضو سـازمان بـود کـه بعـداز               .رفيق قبل از زنـدانش در راهـروی بندقـذم مـی زد              
لـذا در مـتن     .اده بـود     دستگير نـشده و تـا سـال سـی وسـه بـه فعاليـت ادامـه د                   ١٣٢۵حوادث سال   

او دچار آشفتگی شدید روحی شـده بـود ،آیـا او هـم ماننـد      . جریانات سياسی نهضت ملی نفت بود  
خيلی ها عليه سازمان انقالبی تنفر نامه بنویسد وراحت شود یـا قهرمانانـه مقاومـت کنـد و زیـر بـار                

  :؟ یوسف ضمن صحبت به سياوش گفت ...این عمل شنيع نرود 

این کـار تـو اشـتباهه       ...حتمأ اطالعات قابل توجهی داری      ...یانات این چند سال بودی      تو تو متن جر   «
ممکنه زیر شکنجۀ سيستماتيک طوالنی نه تنها از تو تنفرنامه بگيـرن            ...که سرسختی به خرج بدی      

اصـوأل  ...بهتره تو تنفرنامه بنویسی     ...بلکه اطالعات مهمی هم کسب کنند که به جنبش لطمه بزنه          
  ...یط فعلی حفظ سازمان باالتراز حفظ حيثيت اونهدر شرا

اما من چون سالهاست از گود دورم اطالعات مهمی ندارم بنابراین مقاومـت مـی کـنم شـاید بتـوانم                   
 آن شب با سياوش خيلی گرم شد و باالخره یوسف توانست او را قـانع        صحبت...تنفر نامه ننویسم    

بایـد در برابـر منطـق سـخت زنـدگی تـسليم       .شان ندهـد   بنویسد و سرگرانی زیـاد نـ      کند تاتنفرنامه 
 حلی بود کـه درایـن دو سـه روزی کـه واردقـزل قلعـه                  این راه »جایی که راه نيست باز ایستاد     «شدو

عمـر رنـج و     خـاطره ا یـن گفتگوهاکـه حاصـل یـک            .شده بود به یکی دو نفر دیگر نيز توصيه کرده بـود             
  گدازدر زیر مهميزخون فشان استبدادبــود هــرگز از ذهن پــر درد و داغ یوسف زدوده

  نمی شد بعد ار گفتگو با سياوش،یـوسف بـه سلول خــویش باز گشت و 

  ...خوابيد ،اماتازه ماجراشروع شد

نـده و سـبز   در آن شب سرد ویخ آجين یوسف گرما گرم خوابی دهشتناک بودودر ميان پتوی چندره پ        
بـا وحـشت    .وسرخ خود مانند هيزم در تنورمی گداخت که ناگهان لگدی تيز بر ساق پایش فرود آمـد                  

بـاالی سـر خـود سـرباز نکرۀبلنـد قـامتی رادیـد کـه انـدامش ماننـد درختـی بـرگ وبـار                          .ازخواب پریـد    
و لوچـه ای     عقاب گون لـب        ونامتناسب زیر پایش سنگينی می کرد و روی زغالين او را بينی             ریخته

نازک و بی سایه و چـشمانی گـود و سـبز وصـله پينـه مـی زد چکمـۀ سـربازی بـــراقی کـه ماننـــد                             
  شمشير ابن ملجم مرادی 

سـرباز بـه محـض اینکـه        . را در ميـان خـود مـی فـشرد             می درخشيـــد پاهـای گنـده و بـی قـوارۀ او           
طوری که دنـدان هـای    شده است خندۀزشت وچندش آوری بر لبانش نقش گرفت ب         دیدیوسف بيدار 

زرد و پلشت او را مانندنخودهای زغال اندودی به نمایش گذارد و به مسابقه با چراغ کـم نـور سـلول               
این خندۀ نچسب ومتعفن دوگوشش را با قاچ هندونه ای که بـه شـکل هـالل                 . دود گرفته فرا خواند     

ه با آن شـکل و شـمایل ابـدأ    سرباز بال فاصله با صدای زیر و ظریفی ک      .بریده باشند به هم وصل کرد       
کپۀ مرگت را گذاشـتی ؟بـد مـصب چـه خـوش خـواب هـم هـست یـاال بلنـد                       «تناسب نداشت داد زد   

یوسف بامتانت وخونسردی شایستۀ یک قهرمـان       » ! جناب سروان می خواد بهت آب نبات بده       ...شو
قامـت زیبـای او     ...دخلق پتوی رنگين اما رنگ و رو باختۀ خود را به کناری زد و به آرامی قد راست کـر                   

بلند نبود اما درآن ا عتدال پر معنای به چسم می آمد سرو بوسـتانی را مـی مانـست کـه خورشـيد               
زیبایی مردانه وپر شکوه یوسف در چشم گاه سرباز یالغوز و بـد ادا مـصٌور                .جمال بر فراز آن بدرخشد      

برابـر شخـصيت و قيافـه و        سرباز کـه در     .او خيره خيره و با شعف به نگریستن یوسف پرداخت           . شد  
مجموعۀروحيات وسکنات یوسف خلع سالح شده بود دیگر سکوت اختيار کرده بـود ماننـد برقـی بـود           

راهروی طـویلی را  . یوسف به دنبال سربازبه راه افتاد   ...که در برابر خورشيد رخشان آب شده باشد       
 بـسته ای    چيـل وسـياهی  که چراغ های مهتابی آن را روشن می کرد پيمودند،از پله هـای چـرب و      

که از عبور دیگهای غذا خبر می داد گذشتند و سر انجام در طبقه زیـرین بـه در گـاهی رسـيدند کـه                         



از پــس پــرده صــدای گفتگــو بگــوش مــی  .پردۀچــرک وپلــشت ســبز حنــایی رنگــی بــرآن آویــزان بــود  
شـد یوسـف را   سرباز پرده را کناری زد ومثل اینکه رگ سـگی اش دو مرتبـه بجـوش آمـده با            ....رسيد

یوسف بـا سـر بـه زمـين     .درگاه قدری بلند ترار سطح راهرو بود .باهادار دو دور به داخل اتاق هل داد    
  .خورد وکاسۀ زانویش از پس شلوار سبز زیتونی زندان خراشيد ولی بر خود مسلط شدوبرخاست 

مان ميـشی   مرد قوی هيکل ومتوسط القامه ای که دماغ قلمی ولپ های مانند چاه فرورفتـه وچـش                
  وفراخ او در نخستين لحظه از شمایلی نسبتًا 

  : مطبوع خبر می داد به سرباز روکرد وبا صدای درشت وخشنی گفت 

  »این یوسف عزیزیه ؟« ـ 

  :سرباز پاسخ داد

  .»بله، جناب سروان شاهين بال خودشه « ـ 

  سروان ناگهان چهره اش مانند نيلوفر بنفش ورگ های گردنش مانند ساقۀ

  :رجسته شد ، چشم هایش را در چشم های یوسف چپاند وداد زدمو ب

شش هفت سال زیر سایۀ اعليحضرت خورده وخوابيده وآب تو پوستش           ....توده ای بدبخت راباش   « ـ  
یادت رفته دورۀ پيشه وری چوب تـو آسـتيناتون کـردیم رنـگ ورو همـه تـون مثـل گـه شـب                         .... افتاده

حــاال هــم رهبراتــون ...ننــه مــن غــریبم ســر دادیــد .....ادیــد بــه عزوالتمــاس افت....مونــده شــده بــود 
تـو ام نـشون بـدم کـه تـوده ای بـازی               به شرطی که بـه      ....یاپابفرارگذاشتند یا به گه خوردن افتادند       

  ؟...یعنی چی

   

جناب سروان همچنان اوج می گرفت کـه ناگهـان یوسـف بـه سـوی اوخيـز برداشـت وماننـد پلنگـی                        
  :خشمگين فریاد زد

رنـگ بازجوماننـد    » !من فرزنـد زحمـتکش هـستم        . حق ندارید به من وآرمان من توهين کنيد          شما«ـ  
  : کرد خویشتن داری اش را حفظ کند ، دادزد گچ سفيد شد ودرحالی که سعی می

وبالفاصله رویش را به سوی سـرباز دیگـری کـه آن سـوی اتـاق                » ! خفه شو توده ای مادر سگ       « ـ  
  :ایستاده بود کرد وگفت

  »....راببرین اون اتاق بابچه هایک کمی نوازشش بدید تامعلوم بشه قهرمان کيه ....این زن « ـ 

سرباز غول پيکری که باموهای پر جعد وشکن ولب های کلفت مثل پوست خربـزه بـی شـباهت بـه                     
صخر جٌنی نبود پس گردن یوسف رابا خشونت وتوٌحش گرفت وکشان کـشان بـسوی اتـاق پهلـویی                   

خون از کنار گونه و لـب یوسـف         .عت سه سرباز با مشت ولگد بجان یوسف افتادند          مدت نيم سا  .برد  
  .راه باز کرد ، گل های کبود بر صورت وهيکل اورویيد 

بعد از نيم ساعت جسد نيمه جان اورابه اتاق اول آوردند وبر تخـت چـوبی لکنتـه و لـک و پـيس دار و                      
چنـد بـار    .ساعت ها اورا شـالق زدنـد        .ند  پراز خون مردگی که در سمت چپ اتاق قرار داشت ، بست           



روزهـای بعـد    .اورا که بيهوش شده بود با آب سرد به هوش آوردند ووادار کردند که دور تخت راه برود                   
 بيـضه هـایش    هم اورا رها نکردنـد ، اورا تنقيـه آب داغ کردنـد ، نـاخن هـایش را کـشيدند و وزنـه بـه              

  .امااو تسليم نشد .آویزان کردند 

مارستان شهربانی اعزام کردند و بعد از یک ماه مرخص کردند وسر انجام بعـد ازهـشت مـاه           اورابه بي 
  .اورابه قلعۀفلک االفالک فرستادند

  .این حوادث جلوی چشم یوسف رژه می رفتند ، مثل اینکه دیروز بود.....

عد از سال هـا     زندان فلک االفالک با آن سلول های سرداب ماننــد و نـــمور و غذاهای بویناک هنوز ب               
  از ميان خاطرات ....موی بر تن سيخ می کرد 

  .زندان فلک االفالک قضيۀ بایکوت کردن خليل ملکی روح اورامی سوزاند

اورا در انـزوا وتنهـای مطلـق رهـا سـاختند وبـه اوتـوهين کردنـد         .زندانيان خليل ملکـی را طـرد کردنـد         
اختالف عقيده ، اوراانسانی دوسـت داشـتنی   یوسف عليرغم همه باب گفتگو رابااو باز کرد وباوجود      .

  .یا فت 

در آن راهـرو بنـد     ...سيمای موقر پيشانی بلند خليل همچون وسواسی بی رحم اورا رها نمـی کـرد                
هشت زندان قصر ، دراین خياالت نفس گير غوطه می خورد که ناگهان دسـتی پرحـرارت وخودمـانی       

ایی کـه دسـت از آنجـا فـرود آمـده بـود بـر                بر پشتش نواخته شد ، سرش را به سمت چـپ وبـاال جـ              
  گرداند وچهرۀ خندان خسرو را دیــد که بـه آرامی خم شـده در کنارش 

،سـبيل  »دریاچـه سـما  «خـسرو جـوانی بلنـد بـاال،فراخ شـانه ،بـا چـشمانی بـه رنـگ                .می نشـست  
  خرمایی رنگ انبوه ودر مجموع بسيار دلپذیر ووجيه

 پروابود وبه سبب هواداری از چریک ها برای ابد به زندگی            بود از لحاظ اخالقی مهربان،صميمی وبی     
  .در محبس شاه محکوم شده بود

وبا وجود اختالف عقيده ،هـر دو       .بعد از چاق سالمتی صحبت یوسف وخسرو مانند هميشه گل کرد            
 مـرداد   ٢٨بـاز صـحبت از      .دوستان بـسيار خـوب وصـميمی بودنـد وعميقـًا یکـدیگر را درک مـی کردنـد                  

  :خسرو گفت.نفدراسيون به ميان آمد وسياهکل وک

من نمی دونم تو که با سی سال مقاومت در زندان یک قهرمان ناب هستی ،چطور بـا ایـن همـه                  «ـ  
  ؟.....خيانت ،به این رهبران اعتقاد داری

  :یوسف گفت

 شکست ها یی که پـيش اومـده  . من به این ها اعتقاد ندارم ، بلکــــه بـــه حقيقت اعتقــاد دارم           «ـ  
ناشی از ذات بغرنج مبارزه و بافت پيچاپيچ وهزار توی اجتماعی بوده که این رهبران هم محـصول آن                   

رئـيس نماینـده هـای      ...اما تازه از کجا که این رهبران هـم جاسـوس امپراليـسم نباشـند                ....هستن  
لـوم  بلشویک در مجلس دومای تزار بعد ها وقتی که اسناد پليس تزاری بدست بلشویک ها افتاد مع     

بـاز  » ...وقتی لنين را سال ها گول زدند می خوای مـا گـول نخـوریم    .... بود       شــد کــه پليس تزار   
  :خسرو در جواب گفت 



آخـرش نظـرت رو صـریح       ...سياهکل ومبارزۀ چریکی چی می گـی کـه مـردم رو بـه حرکـت درآورده                «ـ
  » ...نگفتی

 چـشمان نيلگـون خـسرو نگریـست ودر     یوسف با دیدگانی که از آن عـشق ورزم نـور افـشان بـود بـه               
  :پاسخ گفت 

  ...اونا خيلی گواراهستند...من قهرمانان سياهکل راتقدیس می کنم « ـ 

مـن در لحظـۀ   .....قهرمـانی اونـاخيلی واجـب وضـروریه     ....اونا تأثير ماوراء عظيمی بر مردم گذاشـتن     
  فعلی مبارزه مسلحانه رو شيـــوۀاصلی مبارزه 

 کنار اون مبارزات دانشجویی وکارگری وساماندهی انقالبی وانواع مبارزات دیگه           می دونم که باید در    
  .»به کار گرفته بشه ...همۀ اشکال مبارزه ....

  :خسرو عجوالنه وبا هيجان در جواب گفت 

امـا هنـوزم    ...مثل اینکه بيشتر به مـن اعتمـاد پيـداکردی         ...نکات جدیدی در صحبت امروز توهست     «ـ  
تـو خيلـی پاکـدل      ....رفيق تـــــوخيلی بـی تعـصب حـرف مـی زنـی            .... موافق باشم    نمی تــونم با تو   

  .»...ونجيبی 

یوسف سرش را باال گرفت وچد قدم آن سوتر         .هردوگرم مباحثه بودند که ناگهان هياهویی برخاست        
  رئيس بخش سياسی زندان» سرهنگ بشيری «

کمی برآمـده ،باقـدم هـای سـنگين         راباز شناخت که باقد متوسط مایل به کوتاه ، انـدکی چـاق وشـ              
واستوار پيش می آمد وپشت سراو سروان عظيمی مدیر بخش سياسی ومنـصوری وکيـل بنـد بـی                   

گو اینکـه مـی خواهنـــد ادای محمــــد رضاشـاه و      .رحم وقلدر باتفرعن وغرور تمام حرکت می کردند   
ی پـای حـضرات بلنـد مـی     بچه ها در طول راهرو به رسم معمول زندان جلـو     .آجودان هایش رادرآورند    

یوسف با تـن عليـل عليـرغم روح بـزرگ           .باالخره سرهنگ بشيری به یوسف وخسرو رسيدند        .شدند  
خود توان تعرض نداشت ،بنابراین از رسم همگانی پيروی کرد وباکمر دردنـاک وپاهـایی کـه تـدریجًااز                   

هنگ نظـر دوخـت     اما خسرو از جـایش تکـان نخـورد وخيـره خيـره بـه سـر                .کار می افتاد ،راست شد      
منصوری با رگ های بر افروخته وبجوش آمده مانند بازی که گلوی قمری ای را               .ودرچشمانش زل زد    

  :بفشارد گردن خسرو را گرفت واورااز جای خود بلند کرد وفریاد زد

خسرو درمقابل کينه ورومتهور سيلی درگـوش سـرهنگ         »!یابوبه جناب سرهگ توهين می کنی؟     «ـ  
همۀبنـد بهـم    . پای اوایستاده وبا خونسردی به او نگـاه مـی کـرد ، حوابانـد                 بشيری که درست پيش   

زیـر  «بعد ازاینکـه اورا آش والش کردنـد ،بـا خـود بـه      .ریخت وعظيمی ومنصوری بر سر خسرو ریختند  
  .برنامۀ بازدید جناب سرهنگ بهم خورد زندان صحنۀ غير منتظرۀ دیگری به خود دید .بردند »هشت 

ه حدس می زدند که بعد از این ماجرا همانطور که در زندان رسم بود ، زندانبانان بـه    زندانيان با سابق  
حدود بيست دقيقه نگذشته بود که از پشت بلنـد گـو            .اقدامات تنبيهی و انتقـامی دست خواهند زد        

  فرا خواندند واعالم داشتد که همراه» زیرهشت «یوسف را به عنوان محرک خسرو به 

  .زام خواهد شداع»کميته « خسرو به

  آیا چه سرنوشتی در قتلگاه شاه منتظر یوسف بود ؟



پنج ماه بعد در یک عصر سرد زمستانی که بخاری بند گرم می سوخت در حالی که بچه ها گوشـه                     
  بگوشه نشسته مشغول گپ زدن بودند یا تدارک 

ر حـالی کـه     وسایل شام این سو به آن سو پویه می کردنـد ، ناگهـان پرویـز از بچـه هـای مـذهبی د                       
روزنامۀ آیندگان صبح را که به تازگی به بند رسيده بود در دست داشت ،بـا صـدای وحـشت زده وپـر                       

  :تپشی فریاد زد 

  » !یوسف مرد«ــ 

پرویـز ایـن بـار بـا آوای     .همـــه با نگرانی و رنگ باخته و چهره گچين با شتـاب بــه دور او حلقـه زدنـد                  
  :بلند شروع به خواندن کرد 

ابر گزارش خبر نگار ما یوسف عزیـزی کارمنـد سـابق فرهنـگ مهابـاد در شـب دوشـنبه سـوم                       بن« ــ  
  ».بهمن در سن پنجاه وشش سالگی به عارضۀ قلبی در بيمارستان شهربانی درگذشت 

   

   

  )پایان(١٣۶۶آبان ٢٨ تهران ،پنجشنبه                        
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	ایــن اثـــر را بـــه زنــدانـیان سیاسی  
	دوران محمد رضا شاه هدیه می کنم . 
	                                                              بهداد  
	  
	  
	عــمر بــگذشت بـه بیــحاصلی وبوالهوسی  
	ای پسر جام می ام ده که به پیری برسی  
	                                                حافظ        
	   
	         
	حجاب چهره جان می شود غــــــبار تنم  
	خوشا دمی که از این چهره پرد ه برفکنم 
	چگونه طواف کنم در فضای  عالم  قد س 
	چودر سراچۀ  ترکیب  تـــــخته  بند  تنم! 
	  
	  
	  
	  
	تخته بند تن... 
	  
	  
	گوی مدٌور وزراگندۀ خورشید،در آسمان خفه وخاکستری تهران،اندک اندک اوج می گرفت و جا می افتاد،کریدور رفته رفته گرم تر می شدو اندکی دم می کرد،کولری کوچک درانتهای راهرو در کار بود وهوای خنک و مرطوبی را  که از آن رنگ وبــوی زندگی وخرمی می تــراوید،در جان  مـــجذوب بند 
	می دمید.از پنجرۀ سمت شرقی کریدور ،تابستان غمگین وآتش به جان زده رنگ وبو وغنج ودلال خود را ،بر درو دیوار بند فرو می ریخت  و هُرم هوا که با شعاع سیمین آفتاب به بالا تنوره می کشید مخروط شکیل و جاذبی رانمایان می ساخت قبای سبزینه و ازکم آبی به زردی روی گشودۀ کاجی 
	نه چندان سالخورده،با مخروط های آبنوسی آن از پشت پنجره با خشونتی معطر جلوه می فروخت . 
	از بلند گوی زندان که صدای رادیو را پخش می کرد،آوای جادوانه ی دلكش که می خواند : «سحر که از کوی بلندجام طلا سر می زنه بیا بریم صحرا که دل بهر خداش پر میزنه » 
	به گوش می رسیـد و مستی و شیـدایی را در رگ های سلول های بند 
	تزریق می کرد،تازه بساط چای وصبحانه را بچه ها برمی چیدند،بوی خوش کره ومربای بهار نارنج تازه ، از اتاق ها استشمام می شد،حرکات  نشاط آور و گنگ زندانیان،رایحۀ مطبــو عی را  در بند می پراکند  و صلای  
	رعشه آور زندگی را درگوش فلک می نواخت. 
	یوسف سفرۀ مشمّع سلول را،که بر زمینۀ سپید و کادرهای مربع لاجوردی،گل های ارغوانی با  پرچم های زرین و برگ های زمردین داشت، و اندکی مستعمل و رنگ ورو رفته می نمود،با ابر اسفنجی پسته ای رنگ چهره باخته ای،به دقت پاک می کرد. 
	 معمولأ در زندان،رسم بر این بود که با خمیر نان های سفید زندان که از کارخانه های نان سازی ارتش بیرون می آمد،سفره هاراتمیز کنند،اما دراین سلول بر حسب کدام اتفاق نمی دانم –این ابر زهوار در رفته خود نمایی می کرد .  
	یوسف پس از پاک کردن سفره آن را جمع کردو درسه گوش دیوار ،محاذات میله های لعابی رنگ و چرکی –ماسیده ای که سلول رااز  کریدور جدا می ساخت،در جای همیشگی اش ، قرار داد و ابر را کمی آن سو تر. 
	نظافت وشستشوی سلول وظرف ها،بنابر معهود هرروز به دوسه نفر از زندانیان واگذاشته می شد. 
	بدین ترتیب آن ها کارهارا بین خود قسمت کرده بودند . 
	اما یوسف چند بار خواسته بود که خارج از نوبت ـ هر روزه ـ در رفت وروب اتاق وشستشوی ظروف شریک باشد. این با مقاومت و احتمالا" دلسردی ديگران روبرو شده بود. آن ها از یک طرف پاس احترام وبیماری یوسف را نگه می داشتند واز سوی دیگر می خواستند مشغول باشند واین روزگار وانفسا رازودتر ازسربگذرانند، می خواستند احساس مفید بودن بکنند، مسؤلیت آن ها راسرشار می کرد وزنده نگه می داشت. 
	یوسف با درد کمر و پا و سوء هاضمه و یبوست مزمن وخون وچرک بواسیر و هزار درد و عیب و مرض دیگر نه تنها قهرمانی شکوهمنــد بلکه سالخورده ای وآماده درپیشگاه زمانه بود .دیگران به این سن وسال  ـ یوسف تازه در آستانه شصت سالگی قدم نهاده بود .از او بسیار سالم تر وزبر وزرنگ تـربودند. 
	سی سال زنــدان از سرداب های نمور و عفن فلک الافلاک تا سلولـهای    
	شرجی خارک اورا ساییده وفرسوده کرده بود و در انتظار رهایی از تخته بند تن وسیروگشت در فضای عالم قدس ، جان را منوٌ ر می داشت وبه عشق وشرار می گداخت . 
	به هر حال یوسف قامت برافراشت وهمانطور که دست چپ را به کمر دردناک وخسته ومانده اش قائم کرده بود ،لنگان لنگان بدون آه وناله ای با چهره ای گشوده واز غم نتابیده به سوی کریدور قدم بر گرفت .نا سلامتی  
	او دیسک کمرداشت ونباید دولا وراست وخم وچم می شد ...اما چه سود ،عشق است وانسان را با آن هماوردی نیست .به قول شاعر شیدایی : 
	عاشقی شیـوۀ رندان بلاکش باشـد  
	ناز پرورده تنعم نبـرد راه بـه دوست!    
	  
	یوسف پارا از سلول هشت فرا گذارد ودر سمت شمال کریدورکمی دورتر از در نرده ای سلول ، آرام وبا طمأنینه و اعتماد به نفسی که برازندۀ این پیر دریادل بردبار وبه شعلۀروزگار نگداخته بود ، نشست .همۀ حرکات او نرم بود ، اودر عین تاب و شتاب بخود سیطره وکنترل داشت ، پیرمرد چون آهن سـخت وچون موم نرم شده بود .او بر دیوار تکیه زد ودست چروکیده ، سبز ه گون واندکی فربه خود را که در آن رگه های زرد وبنفش روییــــده بود ولی با این همه زیبا و مهر انگیز در چشم می نشست بر کاسه زانوی چپ گرفت . یکی روی دیگری .همچون طالبی رسیده ای که از میان نصف کرده ،دل وروده اش را خورده پوست های دو نیمه را بر یکدیگر سوار کرده باشند ...در این حیص و بیص بود که یوسف اندکی دیدگان از دست های زهوار در رفته و به  کهنگی ماندۀ خود برگرفت وبا عاطفه و رنج به دیوار رو به رو خیره شده وبه نشخوار خاطرات گذشته پرداخت ... 
	  
	....پیرمرد مانده و فرسوده با زبان اژدها فش حقیقت ، شکاف ها و سوراخ سنبه های زرین وشنگرفین خاطرات خویش را مز مزه می کـرد و امواج شعله کش زنـدگی را در شیارهـــای مغز خاکستــرین و خون زدۀ خویش  
	به ارتعاش و ترنم در می آورد .او به گذشته ها می اندیشید ،به آن دورها ودورها ، انگار همین دیروز وپریروز بود، او با فروغ رازیابی وجمال وآتش حقیقت پویی ومردم دوستی همچون پلنگی تیز چنگال وآهنین عضله در عرصۀپیکار مردم می خرامید ...کوه ها وجنگل ها ی کـــردستان وحشی وآزاده را زیر پامی گذاشت وبه زیر سم اسبان تیز تک وراهوار می سپرد ، در رودخانه های کوچک ، طوفان زده وبر جوشیده آن که برف آب هایشان  
	هزاران تاج مروارید فشان پرتوی خورشید گون برمی فکندند شنا می کرد . 
	چاشتگاهان به زیر درختان خرم وسایه انداز از بلوط بــه فــراغ بال بساط  
	می گسترد واطراق می کرد ،لختی می آرمیـــد وآنگاه در پرتو یاقوت فام  
	وکبودین خورشید غروب که به حریری منقش به ارغوان وطلا می مانست  
	آوازهای دلنشین کردی را با صدایی شورانگیز وآتش گون می خواند . 
	پیر مرد از جوانی ماجرایی یاد می آورد ، آن زمان که باشوری آتشین وجانی چون خورشید به جمع یاران به خون عهد بستۀقاضی محمد پیوسته بود .....، وبعدشکست خوردن وبه پیمان دشمن نیرنگ ساز دل سپردن وتسلیم شدن وتارانده شدن به مغاک خون بیزان شاه. 
	نخستین صحنه های اسارت هنوز پیش چشم یوسف روشن وجاندار بود....مثل انکه دیروز بود...سر گرد ممتاز بازجوی رکن دو با سبعیت چندش آوری فریاد زد: 
	ــ «...شما قصد تجزیه کردستان رو داشتین ....تو یک خائن بی وطن هستی ....من مادرت رو به عزایت می شونم ...تو نمی تونی منو گول بزنی ، من اگر شده تیزابم توی گلوت بریزم همۀ اطلاعاتتو موبه مو بیرون می کشم .» واو باچشمان خون گرفته اما خونسرد و خوددار در جواب گفت : « من نمی گم اشتباهات وتندروی هایی نشده ...افراط کاری هایی هم که شده نتیجۀ ظلم وجـــور وقساوت هــزاران ساله است، ما  
	می خواستیم ایــــرانی آزاد وسرافـــراز ایجاد کنیم ....تا حتی شماها هم  
	بتونیددر شرایط انسانی تری زندگی وکار کنید ، تازه مگه شما  قول ندادید 
	که اگر ما تسلیم بشیم مارو عفو می کنید ....وعده وعیدهای اعلیحضرت همایونی چی شد؟.»سرگرد با خندۀ سیاه ودهشت انگیزی که دندان های مشعشع ومسواک زده امانا مرتب وگرازواراورارومی کرد ودر ته چشمهای بیننده می نشاند باز در جواب با کرشمه ای گفت: 
	ـ«به به ! سر دسته متجاسرین چه خیال ها تو سرش می پرورونه ...تازه، 
	حضرت اشرف !دیشب  قاضی محمد را تیر بارون کردیم ...» 
	یوسف آمد دومرتبه پاسخی بدهد که سرگردبا دریدگی رذیلانه ای داد زد : 
	«دیگه چاک دهنتــو ببنـــد .من وقت زیادی نـــــدارم ! » و بدون آنکه او را  
	شکنجه ای بدهد رو کرد به استوار کوتاه قد ،خپله ،گشاده رخ  و تقریباً شصت ساله ای که کنار میز عتیق باز جویی ایستاده بودو گفت : 
	-این آقا پسر و ببر به سلولش تا مثل مردار بوی گندش همه جارو بگیره  بعدأ حسابامونو با هم تسویه می کنیم... در بین راه استوار رو کرد به یوسف و به لطف و هزل گفت : -«تو یک پهلوون هستی ،نباید بیدی باشی که از این بادها بلــرزه ... این ممتاز مثل یک سگ هار و دیوونه  می مونه ...من که عمرم قد نمی ده اما یک روز میشه که شماها امثال اونوبچسبونید به دیوار ...»بالأخره به سلول رسیدند واو در حالی که با شعف و مهر استوار را ترک می کرد با خود می اندیشید :وقتی یک گزمه درباراینطور فکر کنه ،از پس شب قیرین،صبح زر آیین خواهد درخشید.... 
	...بزودی او را به حبس ابد محکوم کردند و به زندان یزد فرستادند واو تازه رزم را آغاز کرده بود ... گذشته مانند مالیخولیایی ارغوانی ،درد آلود وزنگارین ذهن سوخته ،شیدا و رازجوی او را تسخیر می کرد ،چند سالی از بازداشت او گذشته بود ...اواخرسال سی وسه بود ... مصدق شکست خورده بود ... همه جا را دود و مه نومیدی ویأس و حرمان گرفته بود.مدتی بود او را به زندان قزل قلعه انتقال داده بودند ... حوادث یکی از شب های اول ورود به قزل قلعه بوضوح در مقابل چشمانش شکل می گرفت .انگار درست الان از بیخ گوشش می گذشت...پس ازشام با سیاوش رفیق قبل از زندانش در راهروی بندقذم می زد .سیاوش از جوانان عضو سازمان بود که بعداز حوادث سال 1325 دستگیر نشده و تا سال سی وسه به فعالیت ادامه داده بود .لذا در متن جریانات سیاسی نهضت ملی نفت بود. او دچار آشفتگی شدید روحی شده بود ،آیا او هم مانند خیلی ها علیه سازمان انقلابی تنفر نامه بنویسد وراحت شود یا قهرمانانه مقاومت کند و زیر بار این عمل شنیع نرود ...؟ یوسف ضمن صحبت به سیاوش گفت : 
	«تو تو متن جریانات این چند سال بودی ...حتمأ اطلاعات قابل توجهی داری ...این کار تو اشتباهه که سرسختی به خرج بدی ...ممکنه زیر شکنجۀ سیستماتیک طولانی نه تنها از تو تنفرنامه بگیرن بلکه اطلاعات مهمی هم کسب کنند که به جنبش لطمه بزنه...بهتره تو تنفرنامه بنویسی ...اصولأ در شرایط فعلی حفظ سازمان بالاتراز حفظ حیثیت اونه... 
	اما من چون سالهاست از گود دورم اطلاعات مهمی ندارم بنابراین مقاومت می کنم شاید بتوانم تنفر نامه ننویسم ...صحبت  آن شب با سیاوش خیلی گرم شد و بالاخره یوسف توانست او را قانع کند تاتنفرنامه  بنویسد و سرگرانی زیاد نشان ندهد .باید در برابر منطق سخت زندگی تسلیم شدو«جایی که راه نیست باز ایستاد»این راه  حلی بود که دراین دو سه روزی که واردقزل قلعه شده بود به یکی دو نفر دیگر نیز توصیه کرده بود .خاطره ا ین گفتگوهاکه حاصل یک عمر رنج و گدازدر زیر مهمیزخون فشان استبدادبــود هــرگز از ذهن پــر درد و داغ یوسف زدوده 
	نمی شد بعد ار گفتگو با سیاوش،یـوسف بـه سلول خــویش باز گشت و  
	خوابید ،اماتازه ماجراشروع شد... 
	در آن شب سرد ویخ آجین یوسف گرما گرم خوابی دهشتناک بودودر میان پتوی چندره پنده و سبز وسرخ خود مانند هیزم در تنورمی گداخت که ناگهان لگدی تیز بر ساق پایش فرود آمد .با وحشت ازخواب پرید .بالای سر خود سرباز نکرۀبلند قامتی رادید که اندامش مانند درختی برگ وبار ریخته  ونامتناسب زیر پایش سنگینی می کرد و روی زغالین او را بینی  عقاب گون لب و لوچه ای نازک و بی سایه و چشمانی گود و سبز وصله پینه می زد چکمۀ سربازی بــراقی که ماننــد شمشیر ابن ملجم مرادی  
	می درخشیـــد پاهای گنده و بی قوارۀ او  را در میان خود می فشرد .سرباز به محض اینکه دیدیوسف بیدار  شده است خندۀزشت وچندش آوری بر لبانش نقش گرفت بطوری که دندان های زرد و پلشت او را مانندنخودهای زغال اندودی به نمایش گذارد و به مسابقه با چراغ کم نور سلول دود گرفته فرا خواند . این خندۀ نچسب ومتعفن دوگوشش را با قاچ هندونه ای که به شکل هلال بریده باشند به هم وصل کرد .سرباز بلا فاصله با صدای زیر و ظریفی که با آن شکل و شمایل ابدأ تناسب نداشت داد زد«کپۀ مرگت را گذاشتی ؟بد مصب چه خوش خواب هم هست یالا بلند شو...جناب سروان می خواد بهت آب نبات بده! » یوسف بامتانت وخونسردی شایستۀ یک قهرمان خلق پتوی رنگین اما رنگ و رو باختۀ خود را به کناری زد و به آرامی قد راست کرد...قامت زیبای او بلند نبود اما درآن ا عتدال پر معنای به چسم می آمد سرو بوستانی را می مانست که خورشید جمال بر فراز آن بدرخشد .زیبایی مردانه وپر شکوه یوسف در چشم گاه سرباز یالغوز و بد ادا مصوٌر شد . او خیره خیره و با شعف به نگریستن یوسف پرداخت .سرباز که در برابر شخصیت و قیافه و مجموعۀروحیات وسکنات یوسف خلع سلاح شده بود دیگر سکوت اختیار کرده بود مانند برقی بود که در برابر خورشید رخشان آب شده باشد...  یوسف به دنبال سربازبه راه افتاد .راهروی طویلی را که چراغ های مهتابی آن را روشن می کرد پیمودند،از پله های چرب و چیل وسیاهی  بسته ای که از عبور دیگهای غذا خبر می داد گذشتند و سر انجام در طبقه زیرین به در گاهی رسیدند که پردۀچرک وپلشت سبز حنایی رنگی برآن آویزان بود .از پس پرده صدای گفتگو بگوش می رسید....سرباز پرده را کناری زد ومثل اینکه رگ سگی اش دو مرتبه بجوش آمده باشد یوسف را باهادار دو دور به داخل اتاق هل داد .درگاه قدری بلند ترار سطح راهرو بود .یوسف با سر به زمین خورد وکاسۀ زانویش از پس شلوار سبز زیتونی زندان خراشید ولی بر خود مسلط شدوبرخاست . 
	مرد قوی هیکل ومتوسط القامه ای که دماغ قلمی ولپ های مانند چاه فرورفته وچشمان میشی وفراخ او در نخستین لحظه از شمایلی نسبتاً  
	مطبوع خبر می داد به سرباز روکرد وبا صدای درشت وخشنی گفت :  
	ـ « این یوسف عزیزیه ؟» 
	سرباز پاسخ داد: 
	ـ « بله، جناب سروان شاهین بال خودشه ». 
	سروان ناگهان چهره اش مانند نیلوفر بنفش ورگ های گردنش مانند ساقۀ 
	مو برجسته شد ، چشم هایش را در چشم های یوسف چپاند وداد زد: 
	ـ « توده ای بدبخت راباش....شش هفت سال زیر سایۀ اعلیحضرت خورده وخوابیده وآب تو پوستش افتاده.... یادت رفته دورۀ پیشه وری چوب تو آستیناتون کردیم رنگ ورو همه تون مثل گه شب مونده شده بود ....به عزوالتماس افتادید .....ننه من غریبم سر دادید...حالا هم رهبراتون یاپابفرارگذاشتند یا به گه خوردن افتادند ....به شرطی که به  تو ام نشون بدم که توده ای بازی یعنی چی...؟ 
	  
	جناب سروان همچنان اوج می گرفت که ناگهان یوسف به سوی اوخیز برداشت ومانند پلنگی خشمگین فریاد زد: 
	ـ «شما حق ندارید به من وآرمان من توهین کنید .من فرزند زحمتکش هستم !» رنگ بازجومانند گچ سفید شد ودرحالی که سعی می  کرد خویشتن داری اش را حفظ کند ، دادزد: 
	ـ « خفه شو توده ای مادر سگ ! » وبلافاصله رویش را به سوی سرباز دیگری که آن سوی اتاق ایستاده بود کرد وگفت: 
	ـ « این زن ....راببرین اون اتاق بابچه هایک کمی نوازشش بدید تامعلوم بشه قهرمان کیه ....» 
	سرباز غول پیکری که باموهای پر جعد وشکن ولب های کلفت مثل پوست خربزه بی شباهت به صخر جنٌی نبود پس گردن یوسف رابا خشونت وتوحٌش گرفت وکشان کشان بسوی اتاق پهلویی برد .مدت نیم ساعت سه سرباز با مشت ولگد بجان یوسف افتادند .خون از کنار گونه و لب یوسف راه باز کرد ، گل های کبود بر صورت وهیکل اورویید . 
	بعد از نیم ساعت جسد نیمه جان اورابه اتاق اول آوردند وبر تخت چوبی لکنته و لک و پیس دار و پراز خون مردگی که در سمت چپ اتاق قرار داشت ، بستند .ساعت ها اورا شلاق زدند .چند بار اورا که بیهوش شده بود با آب سرد به هوش آوردند ووادار کردند که دور تخت راه برود .روزهای بعد هم اورا رها نکردند ، اورا تنقیه آب داغ کردند ، ناخن هایش را کشیدند و وزنه به  بیضه هایش آویزان کردند .امااو تسلیم نشد . 
	اورابه بیمارستان شهربانی اعزام کردند و بعد از یک ماه مرخص کردند وسر انجام بعد ازهشت ماه اورابه قلعۀفلک الافلاک فرستادند. 
	.....این حوادث جلوی چشم یوسف رژه می رفتند ، مثل اینکه دیروز بود. 
	زندان فلک الافلاک با آن سلول های سرداب ماننــد و نـــمور و غذاهای بویناک هنوز بعد از سال ها موی بر تن سیخ می کرد ....از میان خاطرات  
	زندان فلک الافلاک قضیۀ بایکوت کردن خلیل ملکی روح اورامی سوزاند. 
	زندانیان خلیل ملکی را طرد کردند .اورا در انزوا وتنهای مطلق رها ساختند وبه اوتوهین کردند .یوسف علیرغم همه باب گفتگو رابااو باز کرد وباوجود اختلاف عقیده ، اوراانسانی دوست داشتنی یا فت . 
	سیمای موقر پیشانی بلند خلیل همچون وسواسی بی رحم اورا رها نمی کرد ...در آن راهرو بند هشت زندان قصر ، دراین خیالات نفس گیر غوطه می خورد که ناگهان دستی پرحرارت وخودمانی بر پشتش نواخته شد ، سرش را به سمت چپ وبالا جایی که دست از آنجا فرود آمده بود بر گرداند وچهرۀ خندان خسرو را دیــد که بـه آرامی خم شـده در کنارش  
	می نشست.خسرو جوانی بلند بالا،فراخ شانه ،با چشمانی به رنگ «دریاچه سما»،سبیل خرمایی رنگ انبوه ودر مجموع بسیار دلپذیر ووجیه 
	بود از لحاظ اخلاقی مهربان،صمیمی وبی پروابود وبه سبب هواداری از چریک ها برای ابد به زندگی در محبس شاه محکوم شده بود. 
	بعد از چاق سلامتی صحبت یوسف وخسرو مانند همیشه گل کرد .وبا وجود اختلاف عقیده ،هر دو دوستان بسیار خوب وصمیمی بودند وعمیقاً یکدیگر را درک می کردند.باز صحبت از 28 مرداد وسیاهکل وکنفدراسیون به میان آمد .خسرو گفت: 
	ـ «من نمی دونم تو که با سی سال مقاومت در زندان یک قهرمان ناب هستی ،چطور با این همه خیانت ،به این رهبران اعتقاد داری.....؟ 
	یوسف گفت: 
	ـ «من به این ها اعتقاد ندارم ، بلکــــه بـــه حقیقت اعتقــاد دارم . شکست ها یی که پیش اومده ناشی از ذات بغرنج مبارزه و بافت پیچاپیچ وهزار توی اجتماعی بوده که این رهبران هم محصول آن هستن ....اما تازه از کجا که این رهبران هم جاسوس امپرالیسم نباشند ...رئیس نماینده های بلشویک در مجلس دومای تزار بعد ها وقتی که اسناد پلیس تزاری بدست بلشویک ها افتاد معلوم شــد کــه پلیس تزار       بود....وقتی لنین را سال ها گول زدند می خوای ما گول نخوریم ...» باز خسرو در جواب گفت : 
	ـ«سیاهکل ومبارزۀ چریکی چی می گی که مردم رو به حرکت درآورده...آخرش نظرت رو صریح نگفتی...»  
	یوسف با دیدگانی که از آن عشق ورزم نور افشان بود به چشمان نیلگون خسرو نگریست ودر پاسخ گفت : 
	ـ « من قهرمانان سیاهکل راتقدیس می کنم ...اونا خیلی گواراهستند... 
	اونا تأثیر ماوراء عظیمی بر مردم گذاشتن ....قهرمانی اوناخیلی واجب وضروریه .....من در لحظۀ فعلی مبارزه مسلحانه رو شیـــوۀاصلی مبارزه  
	می دونم که باید در کنار اون مبارزات دانشجویی وکارگری وساماندهی انقلابی وانواع مبارزات دیگه ....همۀ اشکال مبارزه ...به کار گرفته بشه ». 
	خسرو عجولانه وبا هیجان در جواب گفت : 
	ـ «نکات جدیدی در صحبت امروز توهست...مثل اینکه بیشتر به من اعتماد پیداکردی...اما هنوزم نمی تــونم با تو موافق باشم ....رفیق تــــوخیلی بی تعصب حرف می زنی....تو خیلی پاکدل ونجیبی ...». 
	هردوگرم مباحثه بودند که ناگهان هیاهویی برخاست .یوسف سرش را بالا گرفت وچد قدم آن سوتر «سرهنگ بشیری » رئیس بخش سیاسی زندان 
	راباز شناخت که باقد متوسط مایل به کوتاه ، اندکی چاق وشکمی برآمده ،باقدم های سنگین واستوار پیش می آمد وپشت سراو سروان عظیمی مدیر بخش سیاسی ومنصوری وکیل بند بی رحم وقلدر باتفرعن وغرور تمام حرکت می کردند .گو اینکه می خواهنــد ادای محمـــد رضاشاه و آجودان هایش رادرآورند .بچه ها در طول راهرو به رسم معمول زندان جلوی پای حضرات بلند می شدند .بالاخره سرهنگ بشیری به یوسف وخسرو رسیدند .یوسف با تن علیل علیرغم روح بزرگ خود توان تعرض نداشت ،بنابراین از رسم همگانی پیروی کرد وباکمر دردناک وپاهایی که تدریجاًاز کار می افتاد ،راست شد .اما خسرو از جایش تکان نخورد وخیره خیره به سرهنگ نظر دوخت ودرچشمانش زل زد .منصوری با رگ های بر افروخته وبجوش آمده مانند بازی که گلوی قمری ای را بفشارد گردن خسرو را گرفت واورااز جای خود بلند کرد وفریاد زد: 
	ـ «یابوبه جناب سرهگ توهین می کنی؟!»خسرو درمقابل کینه ورومتهور سیلی درگوش سرهنگ بشیری که درست پیش پای اوایستاده وبا خونسردی به او نگاه می کرد ، حواباند .همۀبند بهم ریخت وعظیمی ومنصوری بر سر خسرو ریختند .بعد ازاینکه اورا آش ولاش کردند ،با خود به «زیر هشت »بردند .برنامۀ بازدید جناب سرهنگ بهم خورد زندان صحنۀ غیر منتظرۀ دیگری به خود دید . 
	زندانیان با سابقه حدس می زدند که بعد از این ماجرا همانطور که در زندان رسم بود ، زندانبانان به اقدامات تنبیهی و انتقـامی دست خواهند زد .حدود بیست دقیقه نگذشته بود که از پشت بلند گو یوسف را به عنوان محرک خسرو به «زیرهشت » فرا خواندند واعلام داشتد که همراه 
	خسرو به« کمیته »اعزام خواهد شد. 
	آیا چه سرنوشتی در قتلگاه شاه منتظر یوسف بود ؟ 
	پنج ماه بعد در یک عصر سرد زمستانی که بخاری بند گرم می سوخت در حالی که بچه ها گوشه بگوشه نشسته مشغول گپ زدن بودند یا تدارک  
	وسایل شام این سو به آن سو پویه می کردند ، ناگهان پرویز از بچه های مذهبی در حالی که روزنامۀ آیندگان صبح را که به تازگی به بند رسیده بود در دست داشت ،با صدای وحشت زده وپر تپشی فریاد زد : 
	ــ «یوسف مرد!»  
	همـــه با نگرانی و رنگ باخته و چهره گچین با شتـاب بــه دور او حلقه زدند .پرویز این بار با آوای بلند شروع به خواندن کرد : 
	ــ « بنابر گزارش خبر نگار ما یوسف عزیزی کارمند سابق فرهنگ مهاباد در شب دوشنبه سوم بهمن در سن پنجاه وشش سالگی به عارضۀ قلبی در بیمارستان شهربانی درگذشت .» 
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