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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله
صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست.

هان ای دل عبرت بین

خواستم جبران كنم از اينجا سردرآوردم
اين هفته :ندامتگاه اوين

مرد ميانسال بود .اما پرانرژي و قبراق .همان اول كه
نشست با هيجان گفت:
ـ شك نكنيد ماجراي من يكي از بهترين كه نه،
پرحادثهترين سرگذشتهايي است كه ميشنويد.
انگار قرار بود زندگي من نه فقط با زندگي شش
برادرم ،كه با زندگي خيلي از آدمها فرق داشته
باشد.
پدرم سالها قبل از شهرستان به تهران آمد .خودش
نميخواست بيايد ،كارمند دولت بود و منتقل شده
بود تهران .همه ما هم تهران به دنياآمديم .درمحله
خوبي زندگي نميكرديم .شرق تهران بوديم و در
منطقهاي كه از قديم تا االن ،بيشتر به شر و مرافعه
شناخته ميشود .البته پدرم ،چون آدم سختگيرو
جدي بود اجازه نداد كه ما پي شر و خالف برويم.
روشهاي تربيتي او روي برادرهايم موثر بود اما
بدبختانه روي من جواب نداد ،كه اگر جواب داده
بود ،االن من اينجا نبودم!
پدرم دلش ميخواست بچه هايش درس بخوانند.
ميگفت از همه چيز زندگياش ميزند كه ما تا جايي
كه بتوانيم درس بخوانيم.
من دبيرستان را كه تمام كردم وارد دانشگاه
شدم .ناپيوسته فني ميخواندم .دلم ميخواست تا
مهندسي ادامه بدهم .اما فقط فوق ديپلم گرفتم و
بعد هم ديگر ادامه ندادم .گفتم ميروم خدمت و
بعد ميآيم و ادامه ميدهم .اما بعد از خدمت هيچ
شوقي براي ادامه تحصيل نداشتم ،در عوض هيجان
داشتم ،هيجان خالفكار شدن! اقوام مادريام در
منطقه شرق تهران زندگي ميكردند كه آن زمان
اين منطقه ،پاتوق خالفكارها ،خصوصًا خالف مواد
سنگين بود .اقوام مادرم هم در همين خالف بودند.
ميرفتند لب مرز مواد ميآوردند و بعد ُخرد
ميكردند و ميفروختند .البته موادي كه ميآوردند
وزن باال بود .من خودم از ده كيلو شروع كردم .ده
كيلو شد بيست كيلو ،سي كيلو و پنجاه كيلو .البته
آن زمان فقط حشيش راست كار بود .هنوز خبري
از شيشه و كراك نبود .مواد را ميآورديم تهران و
در بستههاي يك كيلويي ميفروختيم چون هيچ
كداممان هم سابقه گير افتادن نداشتيم ،ترسي هم
نداشتيم.
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مواد را از اطراف مشهد ميخريديم و به روش
ماهرانهاي در الستيك تراكتورهاي اسقاطي كه
بايد براي تعمير به تهران منتقل ميشدند ،جاساز
ميكرديم و تراكتورها را بار تريلي ميكرديم و
ميآمديم تهران .البته خودمان هيچ وقت با مواد
نميآمديم.اماماشينرااسكورتميكرديم.انبارمان
همان خاك سفيد بود .مواد را جاساز ميكرديم و
كمي بعد تبديل ميكرديم به بستههاي يك كيلويي
وميداديم به فروشنده ها.مابامصرفكننده
اصلًاطرف نبوديم .چون خرده فروش نبوديم .كار
ما عمده بود و مشتري ما هم فروشندهها ...آنها
هم بامصرفكننده كاري نداشتند ،آنها هم تخس
ميكردند بين خرده فروشها و خالصه مواد با چند
دست واسطه به دست مصرفكننده ميرسيد.
چند سالي كار ما اين بود تا اينكه سال  77گير كرديم.
البته گير نكرديم ما را فروختند .باهشتصد كيلو
حشيش ما را لو دادند و در يكي از محالت شلوغ
جنوب شرق تهران محاصره شديم .در همان زمان
هم دو قبضه كالشينكف و دو قبضه سالح كمري
همراهمان بود ،اما ...اما اصلًا جاي مقاومت نبود كه
اگر كار به تيراندازي ميرسيد ،حمام خون به راه
ميافتاد .مجبور بوديم تسليم شويم حتي اگر حكم
اعدام ميگرفتيم .من آن روز براي اولين بار ترس را
تجربه كردم .سايه
طناب دار را باالي
سرم ديدم و گفتم
زندگي خداحافظ.
رفتيم باالي چوبه
دار .ما را بردند
زندان قصر .آن
زمان هنوز زندان
قصر موزه نشده
بود.دادگاهيشديم
و هر پنج نفرمان 25
سال حبس گرفتيم.
يك سال بعد ،عفو
مقام معظم رهبري
شامل حالمان شد و
حبس  25ساله ما

شد  12سال .چهار سال بعد ،يعني سال  82وقتي
يك سوم حبسمان را كشيديم ،چون شاكي خصوصي
نداشتيم و اولين سابقهمان هم بود آزاد شديم.
وقتي از زندان خالص شدم ،روي توبهام ماندم.
من همان روز كه گير كرديم ،توبه كردم و گفتم
تا آخر عمرم محال است سراغ مواد بروم و حتي
يك گرم مواد جابجا كنم .در دوران حبس به خاطر
همراهداشتن اسلحهبهحكمقاضيمرخصيرفتنمان
ممنوع بود مگر اينكه قرآن حفظ كنيم .براي هر
جزيي كه حفظ ميكرديم ،چد روزي مرخصي به
ما ميدادند .من آن روزها اول به شوق رفتن به
مرخصي قرآن حفظ ميكردم و بعد احساس خاصي
نسبت به قرآن پيدا كردم .هر وقت قرآن ميخواندم
ياد همه خالفهايم ميافتادم ،از زورگيري تا مواد .از
دزدي تا قاچاق ،همه اينها باعث ميشد تا از خودم
بيشتر خجالت بكشم .به اين فكر ميكردم كه من
چه كردم با خودم و با زندگيام .چقدر باعث ترس و
وحشت بين مردم شده بودم .چقدر مشكل و مسأله
براي آدمهاي ديگر درست كرده بودم .همان روزها
قسم خوردم كه هيچ وقت توبهام را نشكنم و هيچ
وقت حتي براي عزيزترين عزيزانم سرسوزني مواد
جابجا نكنم.
از زندان كه بيرون آمدم به پدرم گفتم ميخواهم

