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، "ساسان تقوا": خيلي دلم برايشان تنگ شده ، سه جوان بهايي را مي گويم   

  .  "هاله روحي"و  "رها ثابت"

اگر شما هم . براي اين كار بايد به شيراز رفت. مي خواهم به ديدارشان بروم   

دوست داريد مي توانيد با من بياييد؛ كمي تمركز قواي دروني مي خواهد، اول دعا 

بنايش بواسطه ي مي خوانيم و در حالت تمركز شيراز را مي بينيم، شهري كه 

ت را بيابد كه مردي بزرگ حركتي خوابي روحاني انجام پذيرفته، تا روزي اين لياق

  .ه روحاني آغاز نمايدجهان آرا را از آن خطّ

 )100پالك ( بازداشتگاه اطّالعاتبا هم از خيابان هاي شيراز مي گذريم تا به    

 آرام داخل مي شويم،. زنداني هستند، محلي كه اين سه جوان درون آن مي رسيم

عبور مي كنيم، سكوت همه جا را فرا  با ديوارهاي سيمانيِ بلندراهروي تنگي از 

 به دريبعد از چند محوطه ي سرپوشيده رام آرام به پيش مي رويم، ، آگرفته

 است،كوچكي  باز مي كنيم، فضاي ال مانندرا  آهسته و آرام در. يمآهني مي رس

ديوار ، من كه پنجره اي نمي بينم، شما چطور؟ سراسر اطراف را نگاه مي كنم،

نمي تواند به داخل بتابد، هواي اينجا سنگين است و اكسيژن كافي است و نوري 

  بر روي سقف يك المپ مهتابي دائماً  !عجب زنداني است. كه استنشاق كنيم ندارد

  

    



  

. هم آن را نپوشانده كهنه يموكتسيماني است و حتّي  ،كف سلولروشن است، 

همينطور يك  .مي خورد فقط چند پتوي سربازي براي زيرانداز و روانداز، به چشم

و  كتاب و مجلهو چند ، نصب شده تلويزيون قديمي كه گويا مدتي است در اطاق

   .قرار دارددر گوشه ي ديگر اطاق به هم مقدار كمي وسايل شخصي 

را شان جسم همه سختي، كه اين " رها"و  "هاله"، آن دو دختر فرشته خصال   

ساعت فقط  24هر  !ا نگه مي دارنداينجدر  ماه است 18 ،نحيف و رنجور ساخته

 15حدود  دقيقه مي توانند به حياط خلوت كوچكي براي هواخوري بيايند كه وقت

  . آن را نيز زندانبان تعيين مي كند

   مسرورند و  حال و هواي ديگري دارد، ، آنجاهمه ي اين محدوديت ها با وجود

مي رسد، صداي باز شدن  صداي پاي آرامي به گوش. با هم در حال گفتگو هستند

 "رها" دختران را ببينيد سكوت اختيار كرده اند و گويا. در را ما هم مي شنويم

كه در را باز كرده و منتظر  يممأمور مرد را مي بين. كاغذ و قلمي در دست دارد

، به مأمور تحويل مي دهند احتياج دارندآنچه دختران ليستي از . استچيزي 

شما . و بدل نمي شود و كالمي رد !)روشگاه هم نداردچون اين شبه زندان ف(

درست است شما هم كالمي را بين آن دو دختر و مأمور نمي  !مي شنويد؟چيزي 

 حرف زدن به ما گفته اند كه حقّ« : دو بپرسيد، جواب مي دهند اگر از آن. شنويد

   ».در اين زندان نيست، مأمور زن هم با مأمور مرد را نداريم

    



  

خود  محروم ت به هموطنانِخدم كساني كه عاشقانه براي! متأثّر شويد داريد حق  

   !قيام كرده اند را در محلّي نگه داشته اند شبيه به زندان هاي قرون وسطي 

بياييد براي استقامتشان دعا كنيم و از خداوند متعال بخواهيم كه اين شرايط   

فردي يا جمعي دعا بخوانيم؛ براي ، مي توانيم امكان برطرف گردد سخت تا حد

 كه اينگونه در زندان هاي ايران ي و همه ي جوانان و زنان و مردان زنداني اين دو

. و بار ظلم و بيداد را بيش از ما بر دوش خود احساس مي كنندبه سر مي برند، 

، طرز مذهب رفتن دين،بدون در نظر گبياييد دست به درگاه الهي بلند كنيم و 

  . نماييمعزّت آرزوي آزادي و دعا كنيم و ، برايشان ايشانو زبانِ  قوميت  تفكّر،

 . يد حضوري به اين دو جوان بگوييددوستان وقت رفتن است هر چه مي خواه  

 يك همنوع  خيلي دوستتان دارم و به وجود شما به عنوان يك هم! رها! هاله«

قامت و پايداري، و نماينده امروز شما الگوي است. كنموطن و يك بهايي افتخار مي 

   ».ن ايراني هستيدناجواشايسته اي براي 

آن دو جوان و  اقِتمي رويم و آخرين نظر را به اآرام آرام به سمت در خروجي    

حتماً شما هم با من هم نظر هستيد كه اين . ديوارهاي دور تا دور آن مي اندازيم

  . ما و آنها را از هم دور كند نتوانسته هم نيتُزندان مخوف با آن ديوارهاي بِ

ديگري  به سمت درِو مي شويم  رودر آهني را آهسته باز مي كنيم و وارد راه   

   يكّه و تنها در  ،مي رويم، آنجايي كه آن عاشق پرشور و مطيعِ موالي خود، ساسان

  



  

بر مي خوريم و  اي زنداني است، كمي آرام در را باز مي كنيم، به فضاي مشابه ،آن

گوشه اي  ،الهيمرد جواني را مي بينيم كه متبسم و خوشحال از تسليم به رضاي 

  . به راز و نياز مشغول است

؟ چه چيزي به او اين نيرو !چرا تحمل كردهتنهايي را  ماه 18كمي فكر كنيد كه   

داي ؟ گوش جان به دعاي او مي سپارم، ن!داده كه اينطور سرحال و مسرور باشدرا 

فضاي سلول را پر كرده، »  وا هلّا دحاَ يسن لَو يا مه ون هو يا ميا ه كسبحانَ «

      . دن، خداوند يكتا، شود مانع ابراز عشق او به معبودشننمي توانهم ديوارهاي زندان 

 گويا او. او در حال دعا هستندبا بيرون از زندان همراه مي شنويم كه خيلي ها    

همانطور كه (، را مي بيند آنهامي شنود و در حالت توجه حتّي  را آنهاعاي نيز د

من و دوستانم هنگامي كه در زندان بوديم بارها شما را ديده و انرژي گرفته 

  .ديگر بايد برويم! دوست خوب من !ساسان جان ).بوديم

  .باشد كه هر چه زودتر شاهد آزادي همه ي زندانيان بي گناه ايران باشيم  
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