
چيزهاي اين شكلي داخل غذا مي ريختند. از آن به بعد 
هر لقمه غذايي را كه در تاريكي مي خورديم، اول يكي  دو 
بار روي زبانمان مي چرخانديم، وقتي مطمئن مي شديم 

داخل آن چيز خاصي نيست، قورتش مي داديم.« 
)خاط��رات مب��ارزه و زن��دان- خاط��رات حمي��د 
حاجي عبدالوهاب- چاپ اول - انتشارات مؤسسه چاپ و 

نشر عروج - ص28(
  هسته هاي پرتقال در خورش قيمه

يكي ديگر از زندانيان سياس��ي بر اين باور اس��ت كه از 
بقاياي اغذيه روزهاي قبل زندانيان، براي پخت غذاهاي 

بعدي استفاده مي شده است. او در اينباره مي گويد:
»وقت ناهار ش��ده بود. نگهبان كاسه ها را با لگد دور هم 
جمع مي كرد. قفل در بند باز ش��د و ديگ غذا به داخل 
بند آمد. غذا پلو خورش قيمه بود. دو سه لقمه كه خوردم 
چيزهاي سفتي زير دندانم گير كرد. در آوردم. هسته هاي 
پرتقال بود. آنقدر ناراحت شدم كه خدا مي داند. بي اختيار 
كنار كشيدم و از فكر اينكه هسته هايي را كه از دهان كس 
ديگري بيرون آمده است خورده ام. احساس تهوع كردم 
و از اين همه بي اعتنايي كه باعث شده بود روي آشغال 
غذاي ديگران برايمان غذا بريزند و ما را در رديف سطل 
زباله بينگارند، احس��اس كردم كه چيزي راه گلويم راه 

مي گيرد.« 
)ساعت4 آن روز- خاطرات مهين محتاج- چاپ پنجم - 

انتشارات قصيده سرا (
  آيا دمپايي مي تواند كار مالقه را كند؟

خاطرات زندانيان نشان مي دهد كه آنها براي صرف غذا از 
ابتدايي ترين وسايل محروم بوده اند. چنانكه يكي از آنان 

در اينباره گفته است:
»در كميته مشترك يك ليوان پالستيكي داشتيم. يكي 
از كاربردهاي آن مصرف چاي شيرين بود. يكي از روزها 
كه به هر دليلي مالقه جهت شيرين كردن چاي داخل 
كتري وجود نداش��ت مس��ئول توزيع چاي با استفاده 
از دمپايي، اقدام به هم زدن چاي و ش��يرين كردن آن 

كرده بود.« 
)مصاحبه با سيدمحمود رضويان فرزند سيدحسين از 

زندانيان سياسي قبل از انقالب(
  افطار با غذاي فاسد

ماه رمضان براي زندانيان مس��لمان موسم روزه داري و 
تحمل گرسنگي اس��ت. با اين همه خاطره ذيل نشان 
مي دهد كه آنان براي تغذيه و افطار خويش گرفتار چه 
تنگناهايي بوده اند: »ماه مبارك رمضان فرا رسيد و من 
قصد داشتم روزه بگيرم. در طول شبانه روز يك وعده  غذا 
به هر زنداني مي دادند كه آن هن��گام ظهر بود. مجبور 

بودم غذاي ظهر را براي افطار نگه دارم كه به علت گرماي 
شديد هوا و وجود عفونت هاي موجود در داخل سلول، 
غذا فاسد مي ش��د و مجبور بودم با يك ليوان آب افطار 
كنم. يك بار كه از ناچاري و ش��دت ضعف و گرسنگي 
غذاي ظه��ر را هنگام افطار خوردم، دچار مس��موميت 
شديد شدم. حالم به گونه اي شد كه از شدت درد، به در 
و ديوار سلول چنگ مي زدم. هر چه فرياد زدم هيچ كس 
به كمكم نيامد. س��رانجام يكي از مأموران بند كه گويا 
سر سوزني وجدان بيش��تر از بقيه همكارانش داشت، 
وضعيتم را به مقامات باال گ��زارش كرد. آنها نيز به  رغم 
ميل باطني شان دستور دادند تا مرا به بيمارستان منتقل 
كنند. در بيمارستان نيز وضع، تفاوت چنداني با كميته 
نداشت. وقتي دكترها براي معاينه مي آمدند با تمسخر 
و متلك جواب مي دادند. آن شب پس از مختصر درماني 

دوباره به كميته بازگردانده شدم.« 
)خاطرات زندان - سيدس��عيد غياثيان) ب��ه نقل از علي 
محمدآقا( - چاپ اول - انتش��ارات سوره مهر - صص84 

و85(
  هر نفر6 كشمش

روح تعاون و رس��يدگي زندانيان به يكديگر در شرايط 
دشوار محبس، از ديگر سرفصل هاي درخور خوانش در 
بازخواني تغذيه در زندان هاي رژيم شاه است. بانو طاهره 

سجادي از محكومان آن دوره در اينباره آورده است:
»دركميته كه بوديم به ندرت مالقات مي دادند و ميوه و 
خوراكي هم كه مالقات كنندگان مي آوردند، مسئوالن 
زندان نمي گرفتند اما اگر به ندرت اجازه مي دادند ميوه 
و خوراكي كه براي افراد مي  آوردند، به طور مساوي بين 
همه تقسيم مي كرديم. يكي از بچه ها به نام بتول دزفولي 
مالقات داشت و پرتقال برايش آورده بودند. مادرش هم 
مقداري كشمش در جيب او ريخته بود. من مأمور تقسيم 
شدم. تعداد ما هشت نفر بود به هر نفر شش يا هفت عدد 
رسيد و چهار عدد باقي ماند. هر عدد كشمش باقيمانده 
را از وسط نصف كردم، به هر نفر نصف كشمش ديگر هم 
رسيد. اين تقس��يم عادالنه در عين حال باعث تفريح و 
خنده ما هم ش��ده بود. در اوين ه��م همين گونه عمل 
مي شد، تو و مني وجود نداشت. هر چه بود مال همه بود. 
چه كسي مالقات و پول داشته باشد و چه نداشته باشد. 
اصاًل كسي نگاه نمي كرد كه چه براي او آورده اند. همه 
خوراكي ها يكجا گذاشته و جمع مي شد و يكسان بين 

همه تقسيم مي گرديد.« 
)خورش��يدواره- خاطرات طاهره سجادي- چاپ دوم - 
انتش��ارات مركز اس��ناد انقالب اس��المي  - صص177 

و178( 

  پرتقال
در مواردي و به ش��كل كاماًل اس��تثنايي تك ميوه اي 
به دست برخي زندانيان مي رس��يد و حاالت وكلمات 
طنزي را برايشان رقم مي زد. يكي از حبسيان خاطره 
ذيل را از زبان مرحوم حجت االسالم والمسلمين جعفر 
شجوني نقل كرده است: »بيشتر از دو هفته بود كه در 
سلول انفرادي محبوس بودم. سلولي به طول دو و نيم 
و به عرض يك متر با ديوارهاي زمخت و س��يماني. با 
يك پتوي كهنه نخ نما شده پر از خون و عفونت. سلول 
انفرادي تنها جايي است كه دردهاي ناشي از شكنجه 
به فراموشي سپرده مي ش��ود و غم تنهايي به سراغت 
مي آيد. س��اعت ها به نقطه اي خيره مي شوي و لحظه 
به لحظه زندگي ات را مرور مي كن��ي. آن روز هم مثل 
همه روزهاي انفرادي، به روي زمين دراز كشيده بودم 
و به سقف خيره نگاه مي كردم كه ناگهان صداي افتادن 
چيزي مرا تكان داد. س��رم را به طرف صدا چرخاندم. 
زير پاهايم جسمي گلوله اي شكل به رنگ نارنجي در 
حال چرخيدن ب��ود. بي اختيار نشس��تم و زانوهايم را 
در بغل گرفتم و از فاصله نيم مت��ري به گلوله نارنجي 
ش��كل، ُزل زدم. باورم نمي ش��د پرتقال! آن هم اينجا. 
در س��لول انف��رادي، در زندان كميته مش��ترك ضد 
خراب��كاري. آن هم براي من. جعفر شجوني!درس��ت 
بود، من خواب نمي ديدم. از سوراخ در سلول، پرتقالي 
به داخل انداخته ش��ده بود. پرتقال را برداشتم و آن را 
با ولع تمام به بيني ام نزديك كردم و با نفس��ي عميق 
بوييدم. رنگ و بوي آن مرا به وجد آورده بود و لحظاتي 
هر چند كوتاه، مرا به باغستان هاي محل تولدم برد. به 
ياد دوران كودكي، ساعت ها با پرتقال بازي كردم. آن 
را باال و پايين انداختم. آب دهانم راه افتاده بود ولي دلم 
نمي آمد پوستش را بكنم. اي كاش مي شد براي هميشه 
آن را نگه مي داشتم تا به من طراوت مي بخشيد. چه هم 
سلولي خوبي نصيبم شده بود و... يكباره به خود آمدم 
و ديدم كه ساعت هاس��ت دارم با پرتقال حرف مي زنم 
ولي ديگر وقت خوردنش فرا رسيده بود. با تشريفاتي 
خاص و با حوصله اي وافر پوستش را كندم و اولين قاچ 
را در دهان گذاشتم. طعم َملسي داشت. نه ترش بود و 
نه شيرين، مزه اي خاص داش��ت. نمي دانم چه مزه اي 
داشت ولي هر چه بود تلخ نبود و اين برايم جاي بسي 
تعجب داش��ت. چون مدت ها بود كه در آن محيط جز 

تلخي نديده و نشنيده بودم.« 
)خاط��رات زن��دان - سيدس��عيد غياثيان- ب��ه نقل از 
حجت االس��الم جعفر ش��جوني- چاپ اول - انتشارات 

سوره مهر - صص259 و260(
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احمد احمد: »يک روز كه گرس�نگي 
مرا از پا انداخته بود، ظرف  آش را جلو 
كش�يدم و با اكراه ش�روع به خوردن 
كردم. هنوز چند قاشق بيشتر نخورده 
بودم كه ناگهان چشمم به جسم سياه و 
بزرگي خورد كه با حركت قاشق به زير 
كاسه رفت. قاش�ق را دوباره گرداندم 
و ديدم از ميان س�ياهي آن كرک هاي 
سفيدي نمايان اس�ت. كمي كه دقت 
ك�ردم دي�دم از اي�ن سوس�ک هاي 
بزرگ اس�ت ك�ه ب�ه اصطالح ب�ه آن 
»روضه خ�وان« مي گفتن�د در  آش لِه 

شده بود. حالم به هم خورد«

سيد محمود رضويان: »در كميته مشترک 
يک لي�وان پالس�تيکي داش�تيم. يکي 
از كاربرده�اي آن مصرف چاي ش�يرين 
بود. يکي از روزها كه به هر دليلي مالقه 
جهت ش�يرين كردن چاي داخل كتري 
وجود نداش�ت مس�ئول توزي�ع چاي با 
اس�تفاده از دمپايي، اقدام ب�ه هم زدن 
چاي و ش�يرين ك�ردن آن ك�رده بود«
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شرايط تغذيه در زندان هاي رژيم پهلوي در آيينه خاطرات و روايات زندانيان

سركردن با غذاي فاسد!
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  غالمرضا گلي زواره
ق��ال  محمدب��ن  
لباق��ر)ع(:  علي ا
»عال��م ينَتَف��ُع 
َفَض��ُل  ا بعلِِم��ه 
ِمن َس��بعين اَلف 
عاب��د«.  حضرت 
محم��د  ام��ام 
باق��ر)ع( فرمود: 
»دانش��مندي كه مردم از دانش او بهره مند 

گردند، از 70هزار عابد برتر است.«
ش��هيد آيت اهلل مطهري)قدس س��ره( از نادر 
دانشمندان جهان تشيع است كه بر پايه بصيرت 
علمي و معرفتي، همراه با اشراق دروني، معنويت 
و فضيل��ت و از موضع تعهد، تدي��ن، بيداري و 
دردمندي دين��ي، در عرصه هايي پرش��مار از 
علوم اسالمي، آثاري پديد آورد. وي در اين آثار 
با تكيه بر منابع مستند قرآني ، روايي و براهين 
عقلي و با شيوه اي بديع و ش��يوا و زباني رسا به 
رفع نيازهاي نسل جوان و ديگر تشنگان معارف 
ناب پرداخت. آن مطهر انديش��ه ها، احاطه اي 
گسترده بر فرهنگ اسالمي داشت و نگرش ها، 
بررس��ي ها، ارزيابي ها و نقادي هايش به دور از 
تعصب، احساسات و هيجانات زودگذر بود. وي 
مباحث اعتقادي و مباني فكري امت مسلمان را 
به زبان روز عرضه مي كرد و در اين راه به تالش و 
تكاپوي خويش ايماني راسخ داشت. او اين اقدام 
را به مثابه وظيفه اي ش��رعي، وجداني و ديني، 
براي پيشبرد نهضت در مسير اسالم راستين و به 
دور از ترفندهاي تبليغاتي كه با تهمت هاي ناروا 
و بي پايه همراه بود و ريشه در نقشه هاي ساواك 

و مكاتب الحادي و التقاطي داشت، پذيرفت. 
آن حكيم فرزانه به سه خصلت دانشوري، انصاف 
و حق طلبي پيش از ديگر خصال آراس��ته بود 
و هن��گام داوري درباره پديده ه��اي گوناگون 
فرهنگ��ي و اجتماع��ي، خ��ردورزي، ايمان و 

تقوا را معيار قرار مي داد و از ه��ر گونه ديدگاه 
مغرضانه و تنگ نظرانه دوري مي جس��ت و در 
نقد انديشه هاي مخالف و حتي هنگام افشاي 
انحرافات و كژروي ها و ناراستي ها جانب انصاف 

را فرو نمي نهاد. 
ش��هيد مطهري حق  طلب بود و همواره تأكيد 
مي كرد اس��الم دين فطرت، بره��ان و منطق 
است و از اين روي، در پي ايجاد رعب و هراس و 
استفاده از زور و خشونت، براي تحميل عقيده 
نيست. او در كسب دانش و معرفت، دمي نياسود 
و از فضالي انگشت ش��مار حوزه بود كه با اهل 
دانشگاه ارتباط علمي و فرهنگي برقرار كرد و در 
بحث هاي فكري و اعتقادي با افراد تحصيلكرده 
به مغالطه مي پرداخت. وي خضر راه بود و دليل 
قافله. در ظلم��ت ترديدها و ش��بهه ها، مطلع 
كاروانيان بود و پيش��اپيش، طليعه دش��من را 
مي پاييد و هم��گان را آگاه مي س��اخت از هر 
چيز؛ از رگه ه��اي نفوذ، جاي پ��اي غربزدگي، 
مكاتب مصنوعي و كاذب، خودباختگان مقهور، 
التقاط مرشي و نامرئي و در يك سخن، از همه 
كس��اني كه باورها و ارزش هاي الهي را نش��انه 
مي رفتند. او بر فرضي��ه دوگانگي علم و دين و 
جدايي ميان دانش و ايمان خط بطالن كشيد 
و پيوند اين دو را روشن س��اخت. وي اين راه را 
در برابر همگان گشود كه مي توان باور ديني را 
با تيزبيني اجتماعي و هوشياري سياسي همراه 
ساخت و اين مدعا در آثار پر فيضش هويداست. 
مطهري فرياد مي زد كه بايد پژوهش هاي ديني 
در خدمت حل معضالت فرهنگي و اجتماعي 
قرار گي��رد در غير اين ص��ورت، خود پژوهش 
به جاي گره گش��ايي، دش��واري آفرين خواهد 
شد. وقتي مي نگاشت، پرتويي از روشنايي هاي 
معن��وي بر اف��ق كاغ��ذ مي درخش��يد. وقتي 
س��خنراني مي كرد، كلماتش قطرات باراني با 
بركت را مي مانس��ت كه دش��ت هاي تشنه و 
بيابان ه��اي خش��ك را به طراوت، ش��كفتن و 
ُرستن فرامي خواند. بالغت، صراحت، پويايي، 
صداقت، اخالص و اس��تواري در گفتارش موج 

مي زد. دريافت علمي و يافته هاي فلسفي را در 
حرير واژگان مي پيچيد و به قلب هاي عطشناك 
هديه مي داد. راس��ت قامت بود تا كژي ها را در 
هم كوبد. در هنگامه اي كه طوفان هاي تحريف 
و ظلمت التقاط، جهال��ت، جمود، ظاهرگرايي 
و نفاق از همه س��و در حال وزيدن بود، مراقب 
بود مشعلي كه رسول اكرم)ص( در غار حراي 
مكه افروخت و از حماسه كربال فروغ گرفت، به 

خاموشي نگرايد. 
مطهري دانشمندي واال بود كه در اوج وارستگي 
و وابس��تگي به حق تعالي و آراس��تگي به زيور 
مكارم و فضايل اخالقي سير مي كرد و گوشي 
حق نيوش، ديده اي حقيقت بين و دلي پالوده 
از غفلت و ريا داشت. انديشه ها، وسعت بينش 
و ديدگاه ه��اي آن حكيم فرزانه ميزان حكمت 
و دانايي بود. مش��فقانه و دلس��وزانه و به دور از 
هياهو دست سرگشتگان متحير را مي گرفت و 
مشتاقانه آنان را به سوي سرچشمه هاي اصيل 
و سرپناه هاي امن و مطمئن بصيرت و معرفت 
راه مي نمود. در عصر واماندگي، از خودبيگانگي، 
مس��خ فكري و عقيدتي و ابت��ذال فرهنگي، با 
اش��ارات نوران��ي او ذهن ه��ا و دل ه��ا تكاني 
مي خوردند، از خواب غفلت و خودفراموش��ي 
بيدار مي شدند و به خويش��تن اصيل و هويت 
ارزشي خويش باز مي گشتند. شخصيت چند 
بُعدي اين دانش��مند فرزانه ايجاب مي كند كه 
ابعاد وجودي ايشان باز شناسانده شود. بديهي 
اس��ت پي گرفتن اين هدف و رس��يدن به اين 
ش��ناخت و كاوش در تمام حاالت، محاس��ن 
و امتي��ازات كم نظيرش در اي��ن مقال و مجال 

نمي گنجد. 
نوش��تاري كه هم اينك در معرفي آن س��خن 
مي رود، محص��ول تدوين، تبوي��ب، نگارش و 
بازنويسي مقاالت، سخنراني ها و مصاحبه هاي 
استاد برجسته حوزه حضرت آيت اهلل محمدتقي 
مصباح يزدي است كه به جنبه هايي از زندگي، 

انديش��ه ها و خدمات علمي و فرهنگي شهيد 
مطهري مي پردازد. نگارنده با تحمل مشقت هاي 
فراوان كوشيده است نخست از درج بخش هاي 
تكراري مطالب و موضوعات بپرهيزد و سپس 
براي روشن ش��دن پاره اي از نكات كه در متن 
بيانات و گفت و گوهاي ايشان آمده است و نيز 
تكميل مطال��ب به ويژه ب��راي خواننده جوان، 

توضيحاتي را به صورت پاورقي بياورد. 
اين اثر در 9 بخش سامان يافته است. در بخش 
نخست، به نام دانشوري ژرف انديش، جنبه هايي 
از امتي��ازات علمي و اخالقي ش��هيد مطهري 
آمده است. در بخش دوم، رازهاي موفقيت اين 
دانشمند به خواننده شناسانده شده است. در 
بخش سوم، چهره ُمدرسي وارسته ترسيم شده 
كه در حوزه، دانش��گاه و ديگر محافل علمي و 
فرهنگي، به احياي تفكر ديني پرداخته است. 
پاسخگويي آن شهيد به نيازهاي زمان، توجه 
به مقتضيات اجتماعي و آسيب شناسي آگاهانه 
از جمله مطالبي است كه در بخش چهارم بدان 
اشاره شده اس��ت. آفت زدايي از بوستان عقايد 
و باورها، مبارزه با ملي گرايي، سكوالريس��م و 
ظاهرسازي هاي مخرب و نقد خودباختگي هاي 
غربزدگان، محورهاي بخش پنجم اس��ت. در 
بخش شش��م، به پاره اي از كوشش هاي شهيد 
مطهري پرداخته شده كه جامعه را از سيالب 
تحريفات، بدعت ها و ش��بهات نج��ات داده و 
كشتي نجات وي بسياري از جوانان را به ساحل 
رستگاري رسانيده اس��ت. افشاي گذرگاه هاي 
الحاد و قاطعيت آن دانش��مند ژرف انديش در 
برابر افكار التقاط��ي، موضوع بخش هاي هفتم 
و هشتم كتاب را تش��كيل مي دهد. در بخش 
نهم ضم��ن توجه به نقش ش��هيد مطهري در 
تبيين مباني فكري انقالب اسالمي و چگونگي 
شهادت ايشان به دست گروهك فرقان، حكمت 
تجليل و تكريم از عالمه شهيد مرتضي مطهري 
مورد واكاوي قرار گرفته اس��ت. اميد آنكه اين 
مجموعه م��ورد توجه دوس��تداران آن متفكر 

حق جو قرار گيرد. 

 به بهانه انتشار اثر تاريخي- پژوهشي 
»آفتاب مطهر« از آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي

ذكر جميل»معلم انقالب«

   بهمن 1357. از راست: آيات  مرتضی مطهری، اكبر هاشمی رفسنجانی، سيد علی خامنه ای 
و محمدجواد باهنر

  علي احمدي فراهاني
روايت و تبيين شرايط زندانيان سياسي در دوران پهلوي 
اول و دوم، همواره در زمره اولويت هاي اين صفحه بوده 
است. در مجموعه رواياتي كه پيش روي داريد، شرايط 
تغذيه در زندان هاي رژيم پهل�وي در آيينه خاطرات و 
روايات زندانيان مورد بازخواني قرار گرفته است. اميد 
است تاريخ پژوهان و عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  گوشت هاي يخ زده با10 سال عمر!

برخي زندانيان سياس��ي رژيم ش��اه در خاطرات خويش 
تصاويري گويا از شرايط تغذيه در زندان را ترسيم كرده اند. 
اين خاطرات مي تواند به دو بخش تقس��يم ش��ود: بخش 
نخست نماياندن ش��رايط عمومي تغذيه در زندان و بخش 
بعدي خاطراتي از برخي فجايع قضاي��ي در آن محيط. دو 
روايتي كه درپي مي آيد، مصداقي است از بخش نخست و 

شرايط كلي حاكم بر غذاي زندانيان: 
»وضعيت تغذيه در زندان همچون مس��ائل ديگر، بس��يار 
نامطلوب و غيرمتعارف بود. در بسياري از مواقع هنگام صرف 
غذا نمي شد مواد اوليه آن را تشخيص داد. يك روز در كنار 
پنجره نشسته بودم و به حياط زندان نگاه مي كردم. يكباره 
متوجه شدم يكي از مأموران زندان چيزي را داخل فرقون 
گذاشته است و از زير پنجره عبور مي كند. به زحمت توانستم 
بفهمم كه او يك شقه گوشت يخ زده را حمل مي كند، زيرا 
در نگاه اول در نظرم سياه رنگ آمد ولي با كمي دقت متوجه 
شدم تعداد زيادي مگس روي گوشت نشسته است و سطح 
آن را كاماًل تيره نشان مي دهد. اين گوشت ها يخ زده بود و 
بيش از 10 سال از عمرشان مي گذشت. اين وضعيت باعث 
شده بود تا اكثر خانواده هاي زندانيان در روزهاي مالقات، 
خوراكي هاي متنوعي خصوصاً گوشت خام به زندان بياورند 

و در اختيار زندانيان قرار دهند.« 
)خاطرات زندان - سيدسعيد غياثيان - چاپ اول - انتشارات 

سوره مهر - ص354(
بزرگ علوي از زندانيان پرآوازه دوران رضاخان نيز وضعيت 
غذاهاي پخته شده براي محكومان را اينگونه توصيف كرده 
است: »از زماني كه غذا در آشپزخانه زندان تحويل مأموران 
گردد تا موقعي كه به دست زندانيان برسد، اغلب15 تا20 
دقيقه و بلكه بيشتر طول مي كشد و سرد به دست زندانيان 
مي رس��د و از همين جهت احتياج مبرم به گرم كردن غذا 
وجود دارد. از اين گذشته باديه هاي زندان به اندازه اي كثيف 
است كه كسي رغبت نمي كند در آنها غذا بخورد، از همين 
جهت زندانيان براي مصون ماندن از بيماري هاي بسياري 
كه در زندان متداول اس��ت مجبور بودند  آش و آبگوشت يا 
پلو را در ظرف ديگري بريزند و بار ديگر آن را بجوشانند يا 

گرم كنند.« )1(
)پنجاه و س��ه نفر) بزرگ علوي( - چاپ پنجم - انتشارات 

نگاه - ص134(
احمد احمد دربخشي از خاطرات خويش به ما خبر مي دهد 
ته مانده غذاي چند روز قبل س��ربازان، بخش��ي از غذاي 
زندانيان را تش��كيل مي داده اس��ت. او جزئيات مسئله را 
بدين ش��كل روايت كرده است:  ش��رايط خيلي سخت و 
دردآوري بود. آن هم براي دانش آموزان كم سن و سالي كه 
از كانون گرم خانواده، جدا شده و بي هيچ تجربه اي به چنين 
سرنوشتي دچار شده بودند. سه ش��بانه روز ما را در چنين 
ش��رايطي بدون غذاي مناسب نگه داش��تند. غذايي كه به 
دستور ساقي - رئيس زندان - به ما مي دادند شامل ته مانده 
ديگ ها و بشقاب هاي س��ربازها و زندانيان بود و از كيفيت 
بسيار پايين و پس��تي برخوردار بود. آنها دليل مي آوردند 
كه به خاطر حضور ما جيره غذايي به اندازه كافي دريافت 
نمي كنند و آنچه را هم كه به ما بذل! مي كنند، از باقيمانده 
غذاي سربازان و زندانيان ديگر است. با اين وصف و پس از 
گذشت سه روز آمدند و از بچه ها پول جمع كردند تا غذاي 
مناسبي برايشان تهيه كنند. اين غذا شامل نان بربري دو 

ريالي و مختصري پنير يا حلوا ارده بود.« 
)خاطرات احمد احمد - چاپ هش��تم - انتش��ارات سوره 

مهر - صص33 و34(
  سوسکي در ميان غذا

همانگونه كه اشارت رفت برخي محكومان در غذاي زندان 
با پديده هاي غيرمترقبه اي مواجه شده اند. نمونه آن روايتي 
است كه احمد احمد درباره يكي از تجربيات خود در اينباره 

بيان كرده است:
»كيفيت غذاها بسيار بد بود. تقريباً هر روز  آش و جمعه ها 
آبگوشت به زندانيان مي دادند. ابتدا من نمي توانستم  آش 
بخورم. يك روز كه گرسنگي مرا از پا انداخته بود، ظرف  آش 
را جلو كشيدم و با اكراه شروع به خوردن كردم. هنوز چند 
قاشق بيشتر نخورده بودم كه ناگهان چشمم به جسم سياه 
و بزرگي خورد كه با حركت قاشق به زير كاسه رفت. قاشق را 
دوباره گرداندم و ديدم از ميان سياهي آن كرك هاي سفيدي 
نمايان است. كمي كه دقت كردم ديدم از اين سوسك هاي 
بزرگ است كه به اصطالح به آن» روضه خوان« مي گفتند 

در  آش لِه شده بود. حالم به هم خورد.« 
)خاطرات احمد احمد - چاپ هش��تم - انتش��ارات سوره 

مهر - ص116(
  ساچمه پلو

يكي از زندانيان چپگرا نيز شرايط تغذيه در دوران محكوميت 
خويش را اينگونه در قالب يك داستان آورده است:

»هفت��ه اي دو بار به م��ا عدس پل��و مي دادند. اي��ن غذا به 
ساچمه پلو معروف شده بود. نصف پلو به جاي عدس سنگ 
ريزه بود. هميش��ه عدس پلوي خود را ب��ه خانلر مي دادم. 
يك روز از او پرس��يدم: تو چطور به اين سرعت دو بشقاب 
عدس پلو را مي خوري؟آيا اين س��نگ ريزه ه��ا دندانت را 
ناراحت نمي كند؟ جواب داد: مرد حسابي وسواسي بودنت 
باعث شده كه اين همه شكنجه ببيني. گرهي كه با دست 
باز ميشود چرا به سراغ دندانت مي روي؟ عدس پلو را مشت 
بكن درسته بفرس��ت تو معده. ما كه جهنمي هستيم يك 

پله هم پايين تر.« 
)پادشاه زندان ها- خاطرات زندان كاوه داداش زاده- چاپ 

اول - انتشارات خجسته - ص88(
  لوبيا يا خار چند پهلو

و نمونه اي ديگ��ر از وضعيت بغرنجي ك��ه زندانيان هنگام 
استفاده از غذاي زندان با آن مواجه بودند:

»روز اول كه به ما خوراك لوبيا دادن��د، چند خار چند پهلو 
داخل غذا بود. همين كه غذا را به دهان گذاشتم حس كردم 
دهانم مي سوزد، فهميدم لوبياها پاك نشده است. آنها يكسري 


