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 !يک شب عاشقانه به من بود ياد زنی که تنھاه ب
  "من چی ھست ؟ ۀميدونی وظيف" !گفت جوجه گوش کن) سازمان پيکار و بازجوی ٢٠٩ سر بازجوی(رحيم  

  "ميدونی من اينجا چه کاره ام ؟ـ" :با فرياد دوباره گفت. زمان مرد. مدتی مکث کرد. کردممن سکوت 

  ".معلوم ھست ديگه بازجو": سکوت با بی حوصلگی گفتم  بعد از مدتی

چھار نفر کنه،  ی اين رو داره که دو نفر روئ من اين است که اگر بفھمم کسی تواناۀوظيف. بازجو احمقنه فقط ": گفت

  ".زير زمين تا ببينم چکاره ای و جات کجاست حاال ميريم .بزارمش کنار ديوار

د گا يک لکردند و رحيم ب دری را باز . تا آخر راھرو بردند٢٠٩  در طولرا رحيم و پاسداری ديگه من عليرضا معاون

 به اين می گفتند ءرفقا. شکنجه پرت کرد که از ده ھا پله پرت شدم پائين به اتاق ٢٠٩ به کمرم من را از پله ھای

  .٢٠٩ آسانسور

بعد . مشغول من بودند ھم چشمم بسته بود و ھم آنھا. بعد متوجه صدای دختری شدم. تختی بستند و باقی قضايا به امن ر

فکر کنم دم ، دم . آويزان کتف راستم در آمد و بيھوش شدم  بعد از مدتیًو طبيعتا. قپونی کردنداز مدتی مرا باز کردند و 

  .ھوش آمدمه ھای صبح بود که ب

  …تيمیقرار و خانه  .خواستند از او آدرس اسلحه ھای ديگر را می. دخترک بودندآنھا مشغول 

به آنھا گفت  .اخلدمدتی بعد رحيم آمد .  بودندرسيد به او تجاوز ھم کرده نظر میه ب. مقاومت کرده بودو او با شکوه 

 کار او.  ولش کنند را و ناگھان به دستيارش گفت او چند دقيقه سراغ من آمد. دختر را باز کنند تا راه برود تا دياليز نشود

ر وزي) شيخ اسالمی(ھم ببريد بھداری پيش شيخ را رفت و به عليرضا گفت اين  می ھمين جور با من کلنجار. تمام ھست

 . ھمه به عجله رفتند. و در گوش رحيم چيزی گفتاخلدناگھان کسی آمد  .٢٠٩ ول بھداریؤزمان شاه و مس بھداری

ش کرد و يمانتو دست در جيب. گفت تا صبح بيھوش بودم.  خونی به طرف من آمد ًتخت باز بود و کامالدختر که از 

من کارم تمام . نه تو بايد مقاومت کنی " :گفت. ت بخورگفتم من تشنه ھستم خود. ی در آورد و بر لبان من گذاشتئخرما

 ٢٠ حدود. آه دريا را در خود داشت. به چشمھايش نگاه کردم. زد "بند منو باال بزنی ؟ تونی چشم می":  گفتم ".ھست

  . جنوبی وديگر ھيچۀلھجچھره و . سال

  .نديدم ديگر او را. ديم ما را به باد کتک گرفتند اين بار ھر دو بيھوش شیو ھر دو. باز شدناگھان در 
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اول او به  درس قدرت و برابری را بار. کردم روی يک رفيق زن احساس کوچکی میه بار بود که در روب برای اولين

  .کرد فراموش نخواھمھرگز او را که معلمی بزرگ برآيم بود . من داد

کارا، ليال خالد ، اما گلدمن و نيمی ا ، او ، رز …رفقای زن ما اينچنين ھستند! باد  گرامیچمار ٨ گمنام در ياد اين رفيق

 ـ.چ مار٨ يادشان گرامی باد در. از جھان 
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