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دنیای زندونی دیواره...

خاطره های "آرش رمضانی" از زندان، اندوه خوشایندی به جانم انداخت و من به جان 
خودم افتادم تا کشف کنم که چرا این اندوه اینقدر زیباست، خیال می کنم که کشف 
کردم: "آرش با ما صادق است" آرش تالش نکرده است تا با شعارهای روانشناسی 

عامه پسند، تلخی و اندوه را بزک کند و آخِر شاهنامه را خوش کند.
 آرش روایتی صادقانه از تراژدی زندگی ارائه می کند، تراژدی دردناکی که در 
زندان، بیمارستان، تیمارستان، آسایشگاه معلوالن و گورستان تغلیظ می شود، چسبنده 
می شود، لزج می شود و گریز از آن حتی برای لغزنده ترین ذهن های خودفریب هم 

غیرممکن است.
اندوه، درماندگی، ناامیدی و خشونت جاری در زندان دردناک تر از تحمل ذهن 
بی ایمان من است اما نوشته های آرش رمضانی را جرعه جرعه نوشیدم زیرا "آرش 

با ما صادق است".

 دکتر محمدرضا سرگلزایی
           روانپزشک
             پاییز 96





دایورت یا داستاِن مریم های نامقدس

بچه  آن  از  نوید  بود.  نوید  نام  به  جوانی  داشت،  دیپلم  که  بند  زندانیان  معدود  از 
تهرانی هایی بود که حتی در خواب هم از غلظت لهجه اش کم نمی شد. نوید منتظر 
بود حکم پنج ساله ی حبسش شامل عفو شود و سر دو سال از زندان بیرون بیاید. 
می گفت در این بند که مخصوص نگهداری از زندانیان جرایم مواد مخدر است خیلی 
بوده"  مواد  و فروش  توام که جرمت خرید  بهش سخت می گذرد، می گفتم: "خب 
می گفت: "نه شما که روانشناسی باید بفهمی دیگه! به من میاد مواد فروشی کنم؟ 
من فقط مصرف می کردم. زندانی شدنم پاپوش یه نظامی محل مون بود". قطعا نوید 
سرزنده ترین زندانی بند بود. شنگول و بذله گو. از هیچکس بدش نمی آمد جز یکی 

از زندانبان ها که هر از گاهی بی دلیل به نوید اردنگی می زد.
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او هر روز در کنار 70 درصد زندانی های بند، ساعت 9 صبح در صف متادون 
البته این را به من نمی گفت. من هم  می ایستاد و چند سی سی متادون می خورد. 
به روی اش نمی آوردم تا خجالت نکشد. متادون ماده ای است که به شکل قرص و 
شربت توزیع می شود و قرار است باعث ترک سایر مخدرها باشد اما خودش شدیدًا 
اعتیادزاست و البد می پرسید چرا ممنوعش نمی کنند؟! جواب این است: فرقش با 
و  می رود  مسئولین  جیب  به  مستقیم  که سودش  است  این  غیرقانونی  مخدرهای 

دست واسطه های نظارت ناپذیر از آن کوتاه است.
برگزار  که  بود  زندگی  مهارت های  آموزش  کالس های  تمام  پایه  نوید 
از  این وظیفه  بود.  به عهده گرفته  را  می کردم و وظیفه سخت حضور و غیاب 
بیدار  و  بین کالس چرت می زدند  زندانی ها  از  بود که خیلی  این جهت سخت 
ایجاد دلخوری و دعوا می شد. حتی بعضی شان خیلی یواش  کردن شان موجب 
فقط آخر جلسه را می آمدند تا برای شان حاضری بزنیم و نمره کالس را بگیرند 
ناراحتی سایر زندانیانی می شد که  آنها حاضری می زد موجب  اگر نوید برای  و 
تمام زمان کالس را حضور یافته بودند و اگه حاضری نمی زد، موجب ناراحتی 

می شد. زرنگ ها  همان 
را  غم ها  خودش  قول  به  چون  شاید  زندانی ها.  باقی  برعکس  بود.  سرزنده 
"دایورت" می کرد. چون امید داشت خیلی زود بیرون برود. چون می دانست زندگی 
بود و غصه همسر و فرزندی  بدهد. شاید چون مجرد  او فرصت  به  باز هم  باید 
نداشت. شاید چون مطمئن بود معشوقش کنار شوهرش خوشبخت است و یادی 

از نوید نمی کند.
زمین  هرچی  نگرفتش  برام  مادرم  19سالگی.  تو  شدم  "عاشق  می گفت: 
التماس  عمه  و  خاله  به  رفتم  نه!  گفت  بگیرش  برام  گفتم  زدم  زمان  و 
زدم  منم  پس  بچه ای!  تو  گفت  نشد.  ولی  کنن  راضی  رو  مادرم  برن  کردم 
لذتی  برام  اصال  کشیدن  سیگار  به  کردم  شروع  بچگی  رو  از  بچگی!  کار  تو 
رفتم سراغش؛ سراغ  لج  از سر  نرفتم  لذت  از سر  نرفتم  از سر غم  نداشت ها! 
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کرد.  دایورتم  اونم  شدم،  دستگیر  کریستال.  آخرم  تریاک.  که  بعدشم  سیگار. 
منو  این مریما  مادرمم مریمه .  اسم  بود  اسم دختره مریم  زن یکی دیگه شد. 

کردن." بدبخت 
بند  در  بلند  با صدای  و  بود  را عوض کرده  ترانه کوچه باغی  آخر یک  مصراع 

می خواند:
"مریم تو که منو پاره کردی". همه می خندیدند.

   





پیرآقا تصمیم می گیرد مبیرد

]برگرفته از نام کتابی نوشته پائولو کوئیلو

به نام ورونیکا تصمیم می گیرد مبیرد[

پیرآقا یکی از زندانیان افغانی بند بود ریش های بلند سفیدی داشت. برای سایرین، 
تمام  سر  نگرفت.  وقت  فردی"  "مشاوره  برای  من  از  هیچوقت  بود.  بی آزاری  آدم 
کالس ها حاضر می شد و از نگاهش معلوم بود به هیچ وجه به حرف ها و درس ها 
گوش نمی دهد. لهجه اش کم رنگ شده بود و اگر کسی نمی دانست او افغانی ست، از 

روی لهجه اش نمی توانست متوجه شود. او اما همچنان غریب بود.
پیرآقا ده سال از حبسش را گذرانده بود و ثانیه شماری می کرد این ایاِم تلخ تمام 
شود و به وطنش بازگردد تا همسر و بچه هایش را پیدا کند؛ آنها هیج خبری از پیرآقا 
نداشتند. او روزی برای معامله مواد به صورت قاچاقی وارد ایران شده بود. ورود به 
ایران همانا و دستگیری همانا. پیرآقا برای ده سال هیچ خبری از خانواده اش نداشت.
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من  به  بسته ای  گارد  شدم  هم کالم  او  با  بند  هواخوری  محوطه  در  بار  چند 
نداشت اصال دیگر گاردی نداشت. خودش بود! در غمگین ترین حالت ممکن. پیرآقا 
"کامو"ی زندگی خودش بود "کامو"یی که هنوز کورسویی از امید در اعماق وجودش 
دیوارهای  آن سوی  و  زندان  دیوارهای  آن سوی  به  را  او  که  امیدی  می درخشید 
ایران فرامی خواند. یک بار به من از روستایش گفت از بوی علف و چوب سوخته 
از سرمای سوزان زمستان های کوهستان، از طغیان رودخانه ها در بهار، از وطِن در 
جنگ اش از خواهرش که در یک انفجار از بین رفته بود و از او تکه هایی برای دفن 
آورده بودند، از این آرزویش که کاش می توانسته با او خداحافظی کند و از اینکه 
کاش یک بار دیگر بتواند عزیزانش را ببیند. از اینکه چاره ای جز کشت و قاچاق 

خشخاش نداشته است.
از زندانیان بود  بند که خودش  انتظامات  از  اول وقت یکی  یک روز، صبِح 
استیصال  با  می کردم  نمره گذاری  را  روانی  آزمون  یک  داشتم  آمد،  اتاقم  به 
همه ش  عددای  که  کردیم  کشف  کارت خوان  رسیِد  عالمه  یه  پیرآقا  "از  گفت: 
رُند و سرراسته!" پیرآقا در فروشگاه های بند مقدار زیادی کارت کشیده بود اما 
بفهمد  اینکه کسی  بدون  او  یعنی  این  زندان  بود! در  نداده  انجام  هیچ خریدی 
در  و حاال  بوده  فروخته  قاچاق  احتماال سیگار  بوده،  کرده  زیادی خالف  مقدار 
روزهای آخر حبس داشته حساب هایش را تسویه می کرده است! در زندان پول 
نقد رواج ندارد همه کارت دارند و پول های شان در کارت بانکی شان است. تنها 
مغازه ها کارت خوان دارند اما مغازه دارها گاهی برای سود بیشتر، در معامله های 
خالِف درون زندان اجازه می دهند دو نفر که با هم مثال سیگارِ قاچاقی معامله 
پول  بعدا  مغازه دار  و  کنند  استفاده  کارت خوان شان،  از  آنان،  مغازه  در  می کنند، 
از  حال  می شود.  کاسب  هم  درصدی  و  می کند  واریز  فروشنده  حساب  به  را 
این  و  بود  آمده  بدست  کارت خوان  رسیِد  چشم پوشی ای  غیرقابل  حجم  پیرآقا 

شود. دردسرساز  برایش  می توانست 
به گوشم رسید روسای زندان از این قضیه مطلع شده اند. کسی را فرستادم 
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را حل  بیافتد موضوع  اتفاقی  اینکه  از  پیش  تا  اتاقم،  بیارندش  پیرآقا که  دنبال 
و  بخورد  حکم  دوباره  و  بیافتد  جریان  به  دادگاه  در  پرونده اش  مبادا  که  کنیم 
از سالن  افتاد یکی  بند به راه  ناگاه ولوله و همهمه ای در  زندانش تمدید شود! 

داد زد: "آقا رمضانی بیا"
گره  را  بلند  طناب  یک  پیرآقا  دیدم  و  شدم  بند  وارد  کردم،  طی  را  سالن 
بپرد و خودش  اتاقش  از روی تخت طبقه سوم  زده دور گردنش و می خواهد 
معتبرتر  که  آنها  بودند  شده  جمع  اتاق  دور  بند  زندانی  پانصد  تمام  بکشد.  را 
پایین  شیطان  خر  از  می خواستند  او  از  زاری  به  داشتند  او  با  رفاقتی  یا  بودند 

! ید بیا
یکی دو دقیقه بعد مددکار بند هم سر رسید اما به محض مطلع شدن از قضیه، 
صحنه را ترک کرد تا مبادا مجبور شود بعدا جوابی پس بدهد! در میان موِج همهمه ی 
زندانیان ازش خواستم بماند مددکار گفت: "تا رئیس زندان نیاد منم نمیام" گفتم: "اگه 

رئیس زندانم بیاد شما شرط می کنین که رئیس قوه باید بیاد"
دلم  خودکشی!  به  مشرف  پیرآقای  و  ملتهب  زندانی  پانصد  و  بودم  من  حاال 
می خواهد االن بگویم با کالمم معجزه کردم و کلی متد و مهارت درمانی را در چند 
دقیقه خرج کردم و مثل فیلم ها پیرآقا آمد پایین و همه چیز به خیر و خوشی تمام 

شد. اما اینطور نشد.
من با پیرآقا وارد گفتگو شدم اما نتیجه ای نگرفتم. حرف او این بود که چیزی 
این  که  بدهد  تضمین  او  به  و  بیاید  زندان  رئیس  باید  ندارد  دادن  دست  از  برای 
رسیدهای کارت خوان را نادیده خواهد گرفت و حبسش تمدید نخواهد شد. هرچه 

زدم به در بسته خورد. تصمیم گرفتم طور دیگری عمل کنم.
بین صحبت هایم به چندتا از زندانی های قوی تر گفتم بروند زیر پایش بایستند 
پایین آوردندش!  از پریدن، گرفتند و  اگر پرید سریع بگیرندش. رفتند و پیش  که 
پیرآقا چند روزی بازداشت انفرادی بود و در آن مدت شنیدم کل رسیدهایی که از 
او موجود بود بی سر و صدا معدوم شد. رسیدهای کارت خوانی که می توانست برای 
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اثبات خالفکار بودن پیرآقا مورد استناد قرار گیرد با هماهنگی چند زندانی، ناپدید 
شد و از بین رفت تا خطر تمدید حبس از پیر آقا دور شود!

دو هفته بعد آزاد شد. صبح آزادی اش از جلوی در اتاقم رد شد. خداحافظی نکرد. 
پیرآقا با هیچکس خداحافظی نکرد.



آدما اندازه ی دیوارای شهرشونن

چند هفته از شروع کارم در زندان نگذشته بود که حس کردم نیاز به یک دستیار 
دارم و مشخصا دستیار روانشناس بند باید سالم ترین و موجه ترین زندانی بند می بود. 
بعد از بررسی پرونده    ها و مصاحبه با چند زندانی واجد شرایط و مشورت با رئیس و 

مددکار بند، موسی را پیدا کردم.
چند سالی از من بزرگتر بود از ابتدای حبس 8 ساله  اش که 6 سال آن گذشته 
بود هیچ تخلفی نکرده و با هیچ کس اختالفی نداشت و مورد اعتماد اکثر زندانی    های 
بند هم بود. دکه روزنامه فروشی داشته اما روزنامه فروشی نمی صرفیده و در کنارش 

شروع به فروش مواد کرده است.
موسی آمد و در دفتر من مستقر شد واقعا کارآمد بود و هرگز من را نیازمود و 


