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در آهنـــــــی رنـــــــگ و رو رفته با صدایی گوشخراش
روی لوال چرخید و باز شد .در آن سحرگاه سرد و یخ
زده در گــرگ و میش هوا قدم که به حیاط گذاشــت
نخستین تصویری که مقابل چشمانش نقش بست
طناب ســفیدرنگی بود که بر باالی میله آهنی زنگ
زده حلقه زده و آویزان شــده بود .طناب دار همانند
پانــدول ســاعت ،در وزش بــاد به این ســو و آن ســو
میرفــت و بیرحمانــه در انتظــار بود تــا دور گردن
یــک محکوم به مــرگ دیگر چنبره بزنــد .بیاختیار
پاهایش سنگین شد .دیگر نمیتوانست قدم از قدم
بردارد .این سنگینی به خاطر پابند آهنی نبود .دیدن
همســلولیاش که چنــد قدم دورتــر از او زیر پاندول
مرگ ایســتاده بــود نفســش را به شــماره انداخت.
ســه ،دو ...،به یک نرســید که زیر پــای همبندیاش
خالی شــد .فقط چند ثانیه طول کشــید تا از  15سال
حبســی که هر روزش یک قرن میگذشــت رها شد.
حاال نوبت او بود پاهایش به هم قفل شد و از حرکت
باز ماند .گذشــته مانند یک فیلم ســینمایی جلوی
چشــمانش به حرکت در آمد .خودش هم نفهمید
کی به سکوی اعدام رسید.
پایش را روی پله آهنی قرار داد ،یکی از مأموران
برای کمکش آمده بود .هنوز پایش پله دوم را لمس
نکــرده بود که ســرش را بیاراده به ســمت آســمان
گرفت و در دلش نذری کرد.
طناب ســفید دور گردنش حلقه شــد .نفســش
به شــماره افتاده بود .تمام امیدهایش نابود شد اما
هنوز زیــر لب با خدا راز و نیاز میکــرد .زمان برایش
بیمعنــا شــده بــود نمیدانســت چقــدر گذشــت.
چشــمانش را بســته بود و زیر لب دعا میخواند که
ناگهان صدایی آســمانی در گوشش پیچید«:دو ماه
مهلت گرفتی بیا پایین».
یونــس بــه گوشهایــش اعتمــاد نداشــت،
نمیدانست درست میشنود یا نه؟ باورش سخت

بــود .هر چند از شــنیدن این خبر خوشــحال بود اما
نمیتوانســت تصور کند که  60روز بعد ،دوباره باید
به انفرادی برود و تا خود صبح با شمردن آجرهای
روی دیــوار به انتظار طنــاب دار بماند .در تحملش
نبود که دو ماه دیگر باز هم این شب شوم تکرار شود.
مگر میشــد خانوادهای که  6سال خواهان قصاص
بودند و حاال با درخواست رئیس زندان به او مهلت
داده بودند از درخواستشان چشمپوشی کنند .یونس
خــودش را در آغــوش مأمور زنــدان انداخت که زیر
بازوهایش را گرفته بود!
ëëنذریکهبرآوردهشد
امروز  3سال از آن سحرگاه تلخ میگذرد .یونس
پشت پیشخوان مغازه اسباب بازی فروشی ایستاده
اســت ،موهای جوگندمی و چیــن و چروکی که روی
صورتش دیده میشود ،سنش را بیشتر از شناسنامه
نشــان میدهد .یونس شاید یکی از آنهایی باشد که
هفت خان رستم را گذراند تا توانست بار دیگر طعم
شیرین زندگی را بچشد.
مــرد  36ســاله حاال آزاد شــده و از روزهای ســیاه
زنــدان میگوید 14 :ماه بود که ازدواج کرده بودم ،به
اصطالح تــازه داماد بودم .دلم میخواســت روزگار
را آنطــور که دلم میخواهد برای خودم و همســرم
بسازم .اما نشد ،یکی از برادرزنهایم معتاد بود و به
بهانههای مختلف از من و همسرم پول میگرفت.
اعتراض کردم اما مادرزنم به جای اینکه به پسرش
حرفی بزند با من مشــکل پیدا کــرد .اختالف ما روز
به روز بیشــتر میشــد و کار به جایی رسید که آمدند
محل کارم تا آبروریزی کنند .درگیریها ادامه داشت
تــا یک روز همین که ماشــینم را داخــل کوچه پارک
کردم تا به خانه بروم  5 - 4نفر سرم ریختند که یکی
از آنها باجناقم بود .طوری به من حمله کردند که نه
فرصت فرار داشتم و نه میتوانستم به پلیس زنگ
بزنــم .گیر افتاده بــودم و در آن میان تیزبری را که از

دســت باجناقم افتــاده بود برداشــتم و ضربهای به
سمت او پرتاب کردم .نمیخواستم قتلی رخ دهد،
من حاضر نبودم خون از بینی کسی بریزد چه برسد
به آنکه کســی کشــته شــود .اما کاری که نباید بشــود
در کمتر از چشــم به هم زدنــی رخ داد .ضربهای که
مــن زدم به ریه باجناقم خورد و بعد از  10دقیقه در
بیمارستان فوت کرد.
ëëفراربهترکیه
ترســیده بــودم .تنهــا فکــری که بــه ذهنم رســید
فــرار بــود .رفتم ترکیــه 18 ،روز آنجا بــودم .اما عذاب
وجــدان رهایــم نکــرد .بــرای فــرار از کابوسهایم به
ایران برگشــتم 8 ،آبان ســال  88به خودم که آمدم،
دیدم داخل کالنتری روبهروی افســر نگهبان هســتم
و دارم از جزئیــات قتلــی میگویم که هیچ وقت دلم
نمیخواست انجام دهم .به زندان که افتادم مردانی
را دیدم که سالهای عمر و جوانی شان را بیهوده تباه
میکنند .آنها را که دیدم ،ترسیدم .ترسیدم از اینکه
زندگی من هم مثل آنها شــود و همســرم ســالهای
زیادی بالتکلیف بماند .برای همین خواســتم از هم
جدا شــویم .اوایل قبــول نمیکرد اما چــارهای نبود و
درنهایت پس از یک ســال و نیم زندگی در حسرت و
پشت میلههای آهنی زندان از هم جدا شدیم.
ëëدرچندقدمیمرگ
 6ســال در زنــدان بــودم و خانــواده اولیــای دم
خواســتار قصاص بودند .خانوادهام از آنها آدرســی
نداشــتند ،از طرفــی هــم از حرف شــان که قصاص
بود پایین نیامدند .از یک هفته قبل میدانســتم که
قرار است حکمم اجرا شود .روز قبل مرا به انفرادی
بردنــد و بــدون آنکــه خانــوادهام را ببینــم ،منتظر
مانــدم تا ســاعت  6صبح برســد 6 .صبحی که فکر
میکــردم آخریــن زمانــی باشــد کــه در ذهنم حک
میشود .نمیشود با کلمات ،حس را بیان کرد .شاید
حس دوست داشتن را بتوان گفت ،اما حس انتظار

