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تنو      ۀچو کوه در کو  یپنج ساله بوود.  هناوا        -هولناک چهار ۀدر آن لحظ

   ید سو  داشو ن   یوۀ آژان  حلوه چوادر دا   ران یدر ازه شو    وان   ی حل زندگ یخاک

ا   زاری گریوه هوا     ال  وا  اع نوا بوه    ی  بو  دیرا از سرش کشو  فاط ه سلطان هربانم  

کنار کوچوه   ششو هده      الآب پر از آشغ یجو یتو خ یچادرش را پاره پاره کرد   ر

کورده   یکار بود  یلیآژان خ"درآغوشم گرف    گف   پدر.  د. یکه به خانه رس انیگر
 فیدسو    پوا    و     یر  بو ها  زن   س ین یخوب هیباشه که چادر چ ادتی شهیا ا ه 

 "کنه! ی 
ای دیار  که سرنوش  جا  ه به گونهبرد.  یپ یع ق شرف پدر. تنها ز ان به

ا.  ر دایهبه ز ر از س    سلطن  ر ا شاه   در پی انقالب  شر طهآنچهقم خورد  ر

 باذارند  ن  به ز ر بر سرِد خواس ن  ی اسال ی پی انقالبیدر برداش ند  

*** 

چنود   سوال    بوود. کوه د    قهر وان دنباله ر  برادر.   یکودک یها آن سال در

  برسوابه   کودکسو ان  میرف و  ی و  برسوابه از  ن بهرگ ر بود  هر د  به کودکس ان  ی اه

بهارسو ان   پشو     دانیو بوه    کیو هوران  نهد   تنها کودکس ان  خ لط در ت نینخس 

 یچاق  با  وهوا  یبود  ک  ی نار انیهوسپکودکس ان خانم  ریبود   د " زارت   ارف"

    هربان  بایآراس ه    ثل  ادر. ز یسرخ  سر   صورت یکوتاه  لُپ ها اهیس

در  قهر وان د س  داش م  بورادر.   ی  نقاش "یکاردس "از  ش ریرا ب یباز توپ

گف نود    ی و    ز ر کردنود   ی  ی را اذ یلیبه خصوص د تاشان که خ ها بچهسرپ  قابل

 سووان یبه سرپرس  جوان   الغور  وا کوه گ    شهیه  برسابه  خانم الب ه ن بود   یشا 

 "ها ر  داش ه باش! دخ ر بچه یهوا"  گف  ی  خوشال داش    یبلند  شک

سپور  حله نوبو    شهید س  داش م  ه  یلیانداخ ن به آب انبار را هم خ آب

رفو م   یشد به دنبوال پودر.  و    یکرد  آخر شب که   ی  نییآب انبار  ا را ت  پر کردن

کورد.   ی  دایپ یکه آشغال نیه  د. ید  ی  یآب  د ر   بر جو یبه جو یسرکش یبرا
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شود   یآشغال ج و   و   ش ریچه ب هر  ا ردیبا شنکش در ب آن را زد. تا یپدر. را صدا  

 .   به خود. غرّه شد یخوشحال   ش ریب

ا.   یپودر بوهرم  وادر    شیدر کر وان پو   یا.  ودت    بوا خوانواده  20 ۀآغاز ده با

توازه از    پدر بهرگم اس اندار کر ان بود   ر وا شواه   میکرد ی  یزندگ یکاظ  ی صطف

 یقووا "توسوط   رانیو به خاطر جنو    اشوغال ا   شنیده بود.سلطن  برکنار شده بود  

از کودکسو ان کوه بوه      میآنجا  انود  دتندار. چه   ادیبه    ا امیبه آنجا رف  "نی  فق

داشو ند  وادر بوهرم     هیها   بق ییج   بودند  پدر بهرم   دا لیفا  ۀه  د.یخانه رس

  زد ی و  ادیو کورد  فر  ی و  هیو زد   زار زار گر یدادند  بر سورش  و   ی  یا. را دلدار یپدر

   "ش ا چه کنم؟ یب ن  ن یشه به کر ون بر ین "

 ی  ب ود ر   میفکور کنو   یک و "زدند  آخر سر پدر. گف    یشرف   با هم ه ه
 "!مینر ایبه کر ون  میکه بر میریبا

چه ا وا از  وادر. کوه کنوار.      ی نیگرف ن  یدانس م ر  یساک  شدند  ن  ه ه

 "فکر کنم؟ یچه طور" د. ینشس ه بود پرس
 م اناشو م را گذاشو   "  چش ات ر  ببند!  یشونیاناش   ر  بذار ر  پ" گف  

ا. سور رف وه بوود        شوصوله د.ییپا یرا   ارانی رتب د میها پلک ریا. ا ا از ز یشانیر  پ

 یلو یخ سو   ینظور. چ  دیکوه از  ون پرسو    پودر. نداشو     یانیاناار کار فکر کردن پا

 بدهم    یدانس م چه پاسخ یخوشحال شد.  ا ا ن 

ر  پوا   اقیشو  از ا قهر ان م یشد لیبار سوار اتو ب نیا ل یچند ر ز ب د که برا

دارد  ادیو   هنوز هم بوه  دیکش یآن دس    ۀ  به بدن دید  ی  لیشد  د ر اتو ب یبند ن 

  ا ا  ون  چی اردپدر بهرگم  ۀبود   نا. رانند 6391  دل ییکایبهرم آ ر وکیب کیکه 

بند باال  کیا.  هیپُر گرد   خاک   پُر دس  انداز کر ان  تو بغل دا  یطوالن ۀکه در جاد

 شد.  هاریب یسوار نیها از  اش .  تا سالآ رد ی 

تور     کوچوک  یلو یبود   بوه نظور. خ   یکر ان ه ه خاک یها ابانیها   خ کوچه

شود  ا وا از بوا      یگرد   خاک بلنود  و   میرف  یتر از تهران  هوا گر. بود  راه که   تن 

کووچک ر از   یلو یخوشم آ د  هر چنود خ  یلیخ  نک پدر بهرگم  بابا جونپُردرخ    خُ

ن بوا  بود  بوا  کر وا   رانیش  یۀبهرم در زعفران یبا  دراندردش ِ سر سبه ا  با اس خر

 هیو ت  یبلند خر ا که شاخ   برگشان  ثل چ ر باز شده بوود   آب زالل نهور  ی ها نخل
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ها که  بود  شب ید س  داش ن یلیگذش   خ یشفاف از سراسر با    یا نهییکه  ثل آ

 رازبودند که اناوار اگور دسو  د    کیها چنان نهد ارهس  میدیخواب یکنار نهر   اطیتو ش

  ر.یتوانس م آنها را با یکرد.   ی 

به تهران بازگش   ر زهوا   ر انیانوش م یها ییاز دا یکیاز چند ر ز  پدر. با  ب د

بوه د شوان    یکلف و  ید س  شد. که جار  هایی هئم سر نهر بود.  کم کم با پسربچدا

را د ر  اوران ی  توا چشوم د  شودند  ی ارد نهور  و   یاه تناو از آبر یالر ب یبس ند   برا ی 

کرد.   وادر.     یجار  به آنها ک ک   دنینهر   در کش یتو رف م  یبا لبا   د.ید  ی

 یانبوار  یهوا  از صند ق ینیریهر ر ز آبنبات   ش کار  ن در عذاب بودند  نیا. از ا هیدا

کورد.   لوب نهور     ی و   گشواد. پنهوان    نیپرچ یها لبا  ریز یواشکیرف م   یکش  

  اند.    یها    ن ظر پسربچه

 "دخ ورک درد  "بر .  فقط گاه پدر بهرگم که  ر نینداش م از آن با  ب د س 

 هیو بوهرم   تور   ت    ۀآتشوکد  کیو نهد یبرد بوه دف ور   ی را باخودش   کرد ی  میصدا

 یداشو  ت وا. راه  ورا ر     ینده   سرطا  خوشوال   پدر بهرگم که شکم گُانیزردش 

زد  در راه  ی ورد شورف  و    نود   بوا چ  میخورد ی  یینشاند  در آن دف ر چا ی  شیزانو

 "هس ن! یشساب یها آد. ها یزردش  نیکه ا یراس "گف    ی  شهیبازگش  ه 
 دهیکشو  واریو کنار شهر قرار داش  که د رش د یا ها در تپه یزردش  گورس ان

 وارهوا ید یکوه بواال   میدیو د یرا  و  ییهوا  کوال   میشود  یبودند  هر  قو  از آنجوا رد  و   

هاشوون ر    هوا  ورده   یزردشو  "گف    یکردند  پدر بهرگم   ی  قار قار   دندیچرخ ی 
   "بشن!  ذارن تا چاش  کال یتپه   نیا یکنن  ر  یخاک ن 

خوشوم   یلو یشان خ   ا ا از جشن آتشد.یترس ی  یلیها خ یکار زردش  نیا از

را  یخور ن کواه بهرگو    م یف ه بوود ها ر یبار که ه ه به جشن آتش زردش  کیآ د   ی 

 بوا یز دیسف یها با لبا  یادیز یها   آد.دیدرخش ی  دیآتش زده بودند که  ثل خورش

    دندیرقص ی  دید ر خورش یآس ان یها  ثل فرش ه

رف نود    یبه  درسه  و  قهر ان   ب ول ا. هیدخ ر دا  یپر خواهر بهرگ ر. ر زها

 وورد     کردنود  یسو ینوا. نو  یا دخ رانه ۀرس د "یۀته" را هم در کال   یب د از  دت

در کار نبود   را در ه ان کوال    یا "هیته"  ناظم بود.  الب ه کال   ری د ۀژیتوجه  

هوم   "یصوف صوبحااه  "نشاندند  در  یبه آ وزگار   کیهدن یا جداگانه یا ل در صندل
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 بودنود  ریشاگردها سواک    سوربه   ۀبود  ه  هیا ل صف   جدا از بق فی ن در رد یجا

جر ت نداشو  بلنود شورف     یهم کس حیزن  تفر ی  ش ترسناک یسکوت   آرا ش در

 ادیو رکرد که گاه با ف یرا پر  اطیکوچک ش یفضا کنواخ ی یپچ پچ ۀبهند  فقط ه ه 

نشسو ند   بوا    ید ر هوم  و   شو ر یشود  شواگردها ب   یقطو   و   ری  بُران ناظم    ود  هیت

 یبود.  طناب باز دهید که تا آن ز ان ندکردن ی  یقُل د  قُل باز کی یهیر یها سن 

  گف نود  یآهسو ه  و   ییگرفو  بوا صودا    یشان   از هم لج یقدغن بود   ق  ی  توپ باز

   "!یچاش  کال  بش یاله"

بوا خوط    اط یو در ش ایناظم   آ وزگار  سر کال   ای ری د د.یکه د یآن ر ز از

زننود از   ین را ک ک  پراز لجن  شاگردا ینازک آلبالو در آب شو  خیس ۀترک ایکش 

  ه وه کوس    هیو از ه وه چ   شود.  ب ود از آن   هاریو آنهوا بوه خوود. ب    ۀژی  یها  حب 

 د.یو نفه  چوقو  یکورد.  ه  ی  یزد.   نه سئوال یشرف   ینه با کس ارید د.یترس ی 

   نود یآ یناظم   آ وزگار ناگهان به خشوم  و   ای ری د د.ید یزنند! فقط   یچرا ک ک  

    رندیگ یبا خط کش   ترکه به باد ک ک   ای را با  ش    لاد یکی

ا ا  ش ر؟یب ای اه  کی ایهف ه  کی دیچه  دت به آن  درسه رف م  شا دانم ین 

در  جوود. دگرگوون    یهیو   الغر  اناوار چ  دهیدخ ر رن  پر کیب د از به فلک بس ن 

 شد    یاز رف ن به آن  درسه  ن ه یچیکه به سرپ یهیشد  چ

 یبوود.  لو   دهیرا شون  "فلوک کوردن  "بوه   دیو   نواظم تهد  ریاز زبان  ود  بارها

 ۀ وج  یرا هوم نداشو م   ق و    یاز کسو  دنیجور ت پرسو   سو   یهیدانس م چوه چ  ین 

فلوک  "کوه   د.یو تازه فه  د.یرا شن دهیآن دخ ر رن  پر "خانم غلط کرد." شش بار 

 اس   یهولناک هیچه چ "کردن

 نیلاود   ک وک بوه ز و      ناظم   فراش  درسه د ر دخ ر را گرف ند   با  ری د

بسو   سوکوت    شیا  را بلند کرد   چوب فلک را بوه  وچ پاهوا    یانداخ ند  فراش پاها

 شش ناک درهوم شکسو      یا شالق    جه ۀ رب یصف شاگردان با صدا هیدلهره انا

  خ یرفر   میاز پاها ی یقلبم از جا کنده شد  آب گر.  ال

بوه آن  درسوه پوا     اور یدتون نوداد.      ی  فشوار  ح ینصو  چیاز آن  به ه ب د

 ناذاش م 

کوه   یهوم شوس کورد.  ز وان     نیو در زنودان ا   00 ۀشال را در آغاز ده نیه 
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) ح ود   یعضود شکنجه  را چشم بس ه به دف ر سر بوازجو   ۀد ر انیپس از پا یچند

ابوراز   ونیو هیخواسو  در تلو  یبار بود که از  ن  و  نیچند  ی( بردند  برایشسن ناصر

 ونیو هیتلو یتوو ر  پوا   ه! بواالخر ینو یب ی نو کوه  و   نیا"   ندا   کنم  با خشون  گف
 "!میبه چش م نااه کن تا با هم شرط ببند یبر.  اگه جر ت دار ی 

شرکو    یلحظوه بو   کیو دس ش را جلو آ رد  از تور    دلهوره    نانیبا اط   

 داریو از غور ر در دلوم ب   یناشو  یِچیناگهان به خود آ د.   ه ان شس سرپ ا ا ا اند.  

جلو برد.  قلبم از  یشرطبند یچش ان ترسناکش چشم د خ م   دس م را براشد  به 

 یعضود  حکوم   یلی  بوا سو  خ یفر ر میااز پاه یگر  ظِیبار خون غل نیجا کنده شد  ا
 شد.  نینقش ز 

*** 

 یقوا"در اشغال  رانی  اناار هنوز امیب د از چه  دت به تهران بازگش  دانم ین 

پدر. کوه   یها   در سفارش د.ید یا در چش ان  ادر.  ر یبود  تر    ناران "نی  فق

خانوه را غوم گرف وه بوود  از      یی  گوو مینکنو  یدر کوچوه بواز   اور یخواسو  د  یاز  ا  و 

 شی هربوانم  کوه ننوه صودا     یوۀ   دابوود ن ی وادر. خبور   یها پدر.   خنده یها یشوخ

داد کوه   ی  هشودار  و  دیترسو  ی و  یلو یهوا خ  دخ ربچوه  دنیو از جن    دزد م یکرد ی 

 "!نیه ه جا ر  گرف ن   واظب باش ی  ر س ییکایا ر یسربازا"

 لیو نبوود  ا ا  یشده بود  از  درسوه   کودکسو ان هوم خبور     لیت ط هیچ ه ه

 نداشو   6391 وکیو بوه آن ب  یشوباه   چیکه ه   قرا ه یا هیکرا یلیز س ان  با اتو ب

ر. بوود در  که چهار دان  از شش دان  آن  وال پود   آباد غرق  میشد آباد غرقده  یراه

 یبه سا ه سربازها دنیاز رس شی  پش راهِ سا ه   ه دان قرار دا انی    یفالت  رکه

  بورادر کوچوک   یشوان زنودان   در ارد گواه  ی ا را بازداش  کردند   در چوادر  ییکایآ ر

 ییکجوا "بورش  در برابر پرسوش آنهوا کوه     ی   وها ی  با چش ان آبکا رانا.  د ساله
 !"هس م یبچه آل ان" ه بودپاسخ داد "؟یهس 

گرف ه بود   یکردند جد ی  شیصدا "یبچه آل ان" ان را که  بس اان یشوخ  ا

 کورر   یهوا   فصول پودر    وادر.  در برابور پرسوش      یها حی  تو  یتوجه به ناران یب

 !"هس م یبچه آل ان"داد  ی   رتب پاسخ   دیخند یها   ییکایآ ر
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هوا   یطرفودار آل وان   ر ا شواه  ونچ بود. که دهیپدر    ادر. فه  یشرف ها از

 چیشوود  ا وا هو    ی و  ریکنود دسو ا   یهوا ه کوار   یبوده برکنار شده   هر که با آل وان 

بس اانم با برادر. دارد   چرا پدر    ادر.  یبا شوخ ی و وع چه ربط نیا د.یفه  ین 

 آنقدر ناران هس ند   

 یکردنود  ش و  با تهوران آزاد وان    یب د از سه چهار ر ز  با ت ا  تلفن باالخره

 نیاز ا می   ن   برادرهاس یدانس  تلفن چ ی ا بهرگ ر بود ن  ۀکه از ه  یپرخواهر. 

  بوه خصووص کوه در آن    میدلخور بوود  یلیخ میباعث شده بود از آنجا بر  "تلفن"که 

 ییکوا یآ ر یهوا  "پیو ج"دائم د ر   بور    انقهرگذش    یخوش   یلیارد گاه به  ا خ

 بیو   غر بیو عج یهوا  پوس    گرف ن بس ه اهیس یا سربازهاب ی   ا از باز دیچرخ ی 

  میبرد یلذت   یلیخ میبود دهیکه تا آن ز ان ند ا س   شکالت   خر اآد

*** 

بوه ه ودان      کینهد که میرف  ی  خانقاهپدر.  یها به ده اصل تابس ان شهیه 

را  بورخالف   بادآ غرقر  نداش   ا ا ده  نی اش ۀبود   جاد آباد غرقچند فرسخ باالتر از 

 کیو نداره! ا سال ز سو ان ر    بیع"  گف  ی   ادر.  مید س  نداش  ادی  زخانقاهده 
 یِبه کودکس ان د سو  داشو ن   چااهیه اریدانس م که د ی ن ن    "میکن یجور سر  

 بازنخواهم گش    برسابه

نه  درسه  جود داش   نه پهشک  نوه بورق   نوه     دهات ۀ   ثل ه آباد غرق در

ها تن    پر از گِل   بورف  بوا     ند   کوچهبود یها ه ه کاهال   خانهحیتفر یبرا ی حل

تر بود با سه توا   ها بهرم خانه هیکوچک  ا به قل ه   ر ف بود  ساخ  ان کنار با   از بق

از خش  خا.   کاه گِل درسو  شوده    هی  ا ا  ثل بقیرآشپهخانه   چند انبا کیاتاق  

پدر    وادر.   ی ا از کرس یگذاش ه بودند  کرس یاتاق کرس بود  در آن ز س ان  در د 

در  یلحواف گور.   نور. کرسو     ریو بوود کوه ک  ور از ز    ادیو جدا بود  سوزِ سر ا آنقدر ز

   یاز عشوق  ابشجو  هیو عل ییشو رها   انی  برا مینشس  ی  ر زها د ر پدر.  میآ د ی 

کرد  گواه   ی  فی رشاهنا ه را ت یها داس ان ایخواند  ید س  داش    یلیعارف که خ

 کرد که  ن بلد نبود.    ی  "ی شاعره باز"با خواهر   برادر. 

کوه   ب ولراه انداخ ن چرا  ال پا به  شد  د س  داش م در به ی  کیکه تار هوا
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چورا    ۀلیف  ید س  داش م   ق  یلی  ننه را خ ب ولک ک کنم    ا بهرگ ر بود ۀاز ه 

بوه نظور.    م یگذاش  یچرا    یۀپا یشده را ر  هیت  ی  ال پاها میکرد یها را ر شن  

فرسو ند   بوا    ی وا  و   یشفاف گردشوان نوور بورا    مشدند که از شک ی  ییها شکل آد.

 شوان یفله یتوانسو ند راه بر نود! پاهوا    یکه ن  فیکشند  ش یبلندشان نفس   یها لوله

 بود  دهیبهم چسب

هوا بودنود      ده  شغول پار  کوردن بورف پشو  بوا.     ی ردها ۀا ل صبح ه  از

هوا هوم      زنمیکورد  ی  یآنها سرسره باز یشدند که ر  ی  یبرف یها ها پر از تپه کوچه

به  یخشک بود   سرکش یها با تاپاله ی رتب شواسشان به گر. ناهداش ن  نقل کرس

 خلووط بوا    ایو ر غون دا    یگواه بوا ک و     ی رد. ده نان بود   چا یاصل یس ا ر  غذا

شود    ی  ریپ یادیز ای  اریب ی  گا  یبه  یا بود  ار برهن یخبر چیکشک  از گوش  ه

 خورند    یگف ند فقط شب سال نو برنج   یخودشان  

فووران خوون از    دنیو   ددنود یبر ی و  سور  یگوسوفند  ایو  ی ا گاه  رغ ۀخان در

زبوون بسو ه ر     و نیو ش" گفو    ی  دس    پا زدنشان  شش ناک بود  ننه   شانیگلو
 "نااه نکن!
 دنیو از بر شیسووخ   پو   یشان بس ه بود  و  ها که زبان وانیش یدلم برا یلیخ

  چقودر  دندیکشو  ی و  ر نیشان را ب   زبان خ ندیر  یشان آب   به ز ر در دهان سرشان

 هولناک بود 

با سوراخ  س راح کنوار   کیبود تار یبود  اتاقک هولناک هم اطیش یتو  س راح

اش  بود که دهانوه  یکیار تن  تارنشس م  ثل غ یکه چ بات ه   شی  ر وارهایاز د یکی

رف نود  از ه وه    یباال   وارشیاز در   د یا گنده اهیس یها باز بود  سوسک دنیبل  یبرا

بوه   ییزد  جور ت نداشو م تنهوا    یآن ت ادلم را بهم   ینیابود که سن ی س ۀبدتر آف اب

 گرف م   یخود. را   یتوانس م جلو یکه   ییآنجا پا باذار.  تا جا

تور بوود  در   انایه هوره دل   ن در ده از  س راح رف ن هم عوذاب آ رتور  رف  ش ا.

 ید ش دارِ خصوصو  یهوا    در ن وره "انیبرل"به ش ا.   ر ف  میرف  یتهران با  ادر.  

 ایو خنوک انوار    یها کاسه دانه کی  ا ا  سط کار با خوردن دیکش یها طول   که ساع 

 یسووزان   سوخ    یتح ول گر وا   رد آ  یاز خانوه  و    انیبرا ه.یعه ۀکه نن نیسکنجب

ها شا ر نبودنود   چرا دالک د.یفه  ین  یکرد   ل یتر   را آسان یکش سهیشس شو   ک
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بخوش  "بورادر. را بفرسو د    خواهنود کوه   یدس  به برادر. بهنند    رتوب از  وادر.  و   

 ؟" ردانه

از  میساخ ه شده بود   جبوور بوود   نیز  ری ا شکنجه بود  ز یش ا. ده برا ا ا

کوه   ییکوه جوه سوکو    میبرسوان  ینو یز  ریخود ان را به رخ کن ز یکیلَهِج تار یها پله

ها هم لَهِج تر بود  تازه ب د از رخ کن  ارد  از پله وارشیانداخ ند در   د یشوله   شیر 

بوا   دیو د یکه از هُر. گر ا   تراکم بخار چشم چشوم را ن و   میشد ی  یتر کیاتاقک تار

سوقف   یاز باال یسوزاند  نور کم رنا یبدن  ا را   که آبش واریبه د دهیچسب یا نهیخه

ر شون   یرا در  سط اتاقوک ک و   یکوچک ۀری ه گرف ه فقط دا یا آن  ثل لوله یگنبد

کوچک  یها شهیششان را به آن    چشم"زدن دید" یده  برا یها گاه پسر بچه کرد  ی 

گف نود   یر ده    دهیترسناک    هم انا بود ییچسباندند  فضا یسقف   یباال ۀ ه گرف 

 "بسوم ال "اند   فقط از  دهیاس  که به چشم خودشان د یدار سم یها ش ا. پر از جن

 ترسند    ی 

 نوه یتور خه  نشاند   بدن  ا را با آب سوزان ی  یسوزان ۀ ج   ی ا را ر   ادر.

گف نود   ی   میکن ی  آب باز میباال بر  نهیخه یها از پله میکرد  اجازه نداش  ی  سیخ

  میسوز ی  در آتش   هدیر یک اس   تون فر   خطرنا

 فیل دن یکش سهیک م یخورد ی  سیخ ی ادر. شساب ۀکه به گف  یاز  دت ب د

 ۀ  تازه ب ود از ه و  دیرس یبا آن آب سوزان   یسرانجا. نوب  آبکش   سر شس ن  زدن

ودش جوان ده  خ یها از زنِ یکیتا  ادر.  به ک ک  می اند ی ن ظر   دیبا لیتفاص نیا

نداش   آخر سور بوا سور       یانیز ان پا ناار  ا میسوخ  یبکشد  از گر ا   سهیرا هم ک

  بواال رفو ن از آن    دس    پا ۀدیاز گر ا چر ک یها سرخ   عرق کرده   پوس  یصورت

از  یوانیز س ان پدر. با ل یدر آن سر ا ی  ش میدیرس یلهج  کالفه به خانه   یپله ها

اش را  یشوا یه  ۀآ د     ادر.  س أصول   کالفوه ج لو    ین   ا به اس قبال نیسکنجب

ه وه بچوه ر  ش وو.     نیو تونم ا یبار که ن  کیاز ده پانهده ر ز  رترید"کرد   یتکرار  
 ینفهوم دسو  از سور  ورد. بودبخ   رداره توا ب وون        ی وال  نیو قراره کوه ا  یببر.! ک

 "؟هم بسازیش و. د ش دار  یک  ر  ت ا. کنی ساخ  ون  درسه 

داد آب  یخبر  و  یکه ش ا  یگذش   شب ی ا به سرع    یانهده ر ز! براپ ده

گرفو   توا    ی و  ءاهع قهر ان  ا قُرُق کرده  یرا عوض   ش ا. را از ا ل صبح برا نهیخه
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ن وانند  وا   اریتا د میاز خانه فرار کن دیخواند که با یبند در گوشم   کی ق  شب  رید

 را به ش ا. ببرند 

قرار بود  وا را   شیکه فردا ی  باالخره غر ب ر زخانقاهر ده سال ب د د تابس ان

در دسو  بورادر.      ی   جهه به چوب کلف و میاز خانه فرار کرد ییبه ش ا. ببرند  د تا

 یدر نهر گودِ پُرآب میکه از ده د ر شد ی ن  ا ا ک  نیدر دا ن پرچ اریخ یادیت داد ز

  نوه پوس  بواالخره پودر.      میداشو   شیشد  نه راه پو  کیتار یتا هوا شساب میکرد ریگ

کرد    ر ز ب د   وا را بوه ز ر    دایها  ا را پ  یاز رع یادیفانو  به دس  ه راه ت داد ز

 به ش ا. بردند   

  "خالوه سوسوکه  " یهوا    به قصوه میدیخواب ی  یکرس ریز ب ول   ننهها با  شب

بوه آخور     چوقو یکوه ه  "  فورخ لقوا   رارسوالن یا "گف     یکه ننه   "زن یکد  قلقل"

 داد.    یبه دق  گوش   دینرس

هوا را کوه د ر      ها   شغال گرم ۀز ز یشد صدا ی  کیتار یکه هوا ک  نیه 

تنهوا   می  شب ها اجازه نداشو  میدیشن ی  دندیچرخ ی  یها    رغدان گوسفند ۀلیبر طو

 میاف واد  ی  ا ا هر ر ز صوبح دنبوال پودر. راه  و    میباذار ر نیب یرا از اتاق کرس  انیپا

ها کار گذاش ه  شغال یبرا یاتاقک  رغدان کیکه نهد یبهرم آهن ۀبه تل یسرکش یبرا

آنکوه از خوود شوغال     یدر تله اسو  بو   یشغال نیخون یپا میدیر ز صبح د کیبودند  

 باشد  یخبر

 فیت ر میشغال را د باره   د باره برا ۀکرد. که قص یا. اصرار   هیشب به دا هر

زنوده   یانداخ   ا ا از آن شغال کوه بورا   یتله به  شش م   در نیخون یپا ریکند  تصو

خوشوم   یلیرا در تله جا گذاش ه بود خ شیپا کیبود    دهیخودش را جو ی اندن زانو

 آ د  ی 

غوار کوچوک    یهوا توو   شوغال  ۀخراب کردن الن یبرا یها   ق  آب شدن برف با

سورع  پوا بوه فورار     که بوه   د.ی. را دا خوشال یده آب انداخ ند  شغال سه پا کینهد

 دس  زد.  شی  برا د.یگذاش   به دنبالش د 

*** 
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کال  پونجم   یپرکال  سو. بود    قهر ان کال  ا ل دبس ان که شد.   ارد

 دخ رانه   ۀ درس کیرف  به  ی  ب ول   هرششم دبس ان  خ لط  ای

در  خوانوده بوود      هیکه در د ران تهار در ر س  نیشس میها ع و آن سال در

 کیبلشوو "گف ند کوه   یکرد  ه ه  جه پدر.    ی  یشده بود  با  ا زندگ التیش سیرئ

 ! چون عهب بود   بدخلق   "شده

آن بوا در   یبن بس  قرار داشو     ر د  ۀکوچ کیکاخ  در  ابانی ا در خ ۀخان

  میکنو  یدر کوچه بواز  هیه سا یها با بچه میشد   ا اجازه داش  یبس ه   یبهرگ یآهن

 کرد.  یبد اخالق اس فاده   یبه   نا کیبلشو ۀاز  اژ شهیه  میها یازدر دعوا با ه ب

از  چکودا. ی  همیداشو ه باشو   یاور ید یجه توپ  اسباب باز دیآ ین  اد.ی چیه

جوه   ه یه سوا  یاسو   دخ رهوا   ییدانس ند کودکس ان چه جور جا ین  هایم ه بازی

چرا؟  د.یفه  ید  ن کنن یکه  ادرش ر   بود  اجازه نداش ند در کوچه باز "یف یف"

 خورند    یکه از پدر    ادرشان ک ک   د.یشن ی  میها یزبان ه باز از  زده   شاف 

 ۀذارن دخ راشوون در  بخوونن  توازه ه و     یفقط پولودارها  و  "گف    ی  ننه
 " خ لط! ۀکه دخ رشون ر  بفرس ن  درس س نیپولدارها هم  ثل پدر    ادر ش ا ن

د نوم    ی ن چه  "گف    یرف      یش درهم  ا چرا؟ چهره د.یپرس ی  ی ق 
  "از خودشون بپر !

شد   خ لط بوود     یاداره   ییکایآ ر یونرهایسیهم که توسط    هر دبس ان

در  یار نو  یفر ش ینیریش کیقوا. السلطنه قرار داش    ابانیخ یها از کوچه یکیدر 

 هربانم پوول   ۀاز نن شهیداش   ه  یا خوش هه یلیخ یها یراشکیبود که پ ابانیآن خ

  گفو   یداد  و  یبه  ا پول  و  یواشکیکه  ر  ننه هربامیدیخر ی  یراشکی  پ میگرف  ی 

 "باره! نیآخر نیا اهید"

بوود   فقوط    یها ه ه به فارسو  بود  در  یحی س نیبهاالد درسه  خانم  ری د

بح ا ل صو  ی ن تنها در دعا یبودن برا یحیدر برنا ه نبود   س اتیدر  قرآن   شرع

 رچانوه یکوف د  دسو  را ز   م یانوداخ   ی و  نییکه سور ان را پوا   یداش   هناا  ی  ن

پودر  وا کوه در     یا: میخواند ی  ندبل ی  به صدا میبس  ی  چش ان ان را   میگرف  ی 
]    [/ به اسم  نی/ نا. تو  قد  باد/  لکوت تو چنان که در آس ان اس  در ز یآس ان

  نیآ  میگف  یبلندتر   ییدا     با ص/ میطلب ی  حی س یسیع
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 رفه  سول ان    یها از خانواده ای یهودیبودند    یار ن ش ری درسه ب شاگردان

  یار نو " ادیو بوا فر  شهیه  یشاگردان  سل ان   ار ن نیب یدعوا ح یتفر یها در زن 
 هیو شود  گواه ن   یه وراه  و   " ونی سل ون  ثل  "   "یجار  کش جهن   یس  ار ن

 یهوود یها شواگردان   یچرا ار ن د.ی فه یکردند  ن  ی  یکار ها ک ک یهودیها    یار ن

را لو داده بودند ک ک  حی س میا رشل یها یهودی شیجر. که د ههار سال پ نیرا به ا

 سربرسند؟ ری د ایکه ناظم  یکردند تا  ق  یزدند   شاگردان  سل ان ت اشا   ی 

   رجیو ا بیشو ر   میها یازه ب پش م به برادر. گر. بود  کال  سو. دبس ان  تا

  ی ا بود    ادرشان فرانسو یکه پدرشان پهشک خانوادگبودند  ونفریه ا ر زیف

ش ول   نقول درشوکه بوود       یاصل ۀلی   سمیرف  ی  ادهیخانه تا  درسه را پ راه

شو ال شوهر هوم بوه نودرت       ۀسونافرش شود   ایو اسوفال ه   ابانیدر آن د  سه خ یش 

  یچو  داده بود  به د ر از چشوم درشوکه   ادیبه  ن   انقهرخورد   یبه چشم   یلیاتو ب

فضوول بوه    یاز عابرهوا  یب ضو   میکنو  یپش  درشکه هوا طو   ۀلی  یاز راه را ر  ی ین

  "پش   سوارن! یچ درشکه"دادند که  یخبر   یچ درشکه

شووس   ووانیپاها یرا ر  یچو  کووه سووزش نوووک شووالق بلنود درشووکه   نیه و 

  نییپا میدیجه یبه سرع    میکرد ی 

 م یچهار. دبس ان بود. که به عل  اخ الف پدر    ادر. با ع وو  ایسو.  کال 

 را  ریناگه ران ی  در ش رانی  سپس به ش  میفخرآباد نقل  کان کرد ابانیبه خ ی دت

ه وان   در نیه   ا داش  قرار  در کوجۀ کاظ ی فرس ادند که یا دخ رانه ۀبه تنها  درس

داشو    یبا صفا   شو  یا که باغچه میکرد ی  یزندگ یآجر ۀد  طبق ۀخاندر  ه کوچ

 صوطفی   پودر بوهرگم   سرسوبه  بوهرم     ه جووار بوا    رن  پرتاللو   یآب یها یبا کاش

 ی پوذیرا بورای   حلو     درخ ان پُربوار  یووه   لبریه از آب زالل چاه یبا اس خر  کاظ ی

هوای پُرشور   شوور د سو ان   خویشوان د ران نوجووانی             یووه دزدی  هوا  شیطن 

   ج  ی بس اان   خویشان هاییدارد

  پواک  بوا بوازار     فیو لط ییبود بوا آب   هووا   یکوچک یالقییشهرک  رانیش 

سرسبه  پول   ییها   با  شیبه نا. پل تجر یدانی    ی  خود ان بایز یا کوچک سربس ه

هوا بوود  بوه خصووص در      یاز تهرانو  یاری  بسو  رانیشو   یاهوال  حی حل تفور  شیتجر

 دانیووهووا د ر   سوواع  ن  جوووا ریووهووا غوور ب  از  وورد   زن  پ هووا   ج  ووه تابسوو ان
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 ۀ غواز  ۀخوش ه  های ساند یچ ای یبس ن از ؛   رتب  شغول خوردن بودند دندیچرخ ی 

د ر  یهوا    دسو فر ش بوالل دا  ایو پوس  کنده  ۀتاز یگرد  گرف ه تا ارباب  ر ف به 

  فردبه نا.   جود داش  دانیهم کنار     ی  گران ق کیرس وران ش کی  دانی 

عاشقانه هم بود  د س ان خواهر   برادر. به پل  یدارهای حل د شیتجر سرپل

بوا   چیداش ند ا ا ه ی  پسرها   دخ رها چشم از هم بر ن "ادگاهی  "گف ند  ی  شیتجر

بوا هوم    هم اس  شیشان دائم پ که شوا  نیچرا با ا د.یفه  یزدند  ن  یهم شرف ن 

 زنند  یشرف ن 

گران  یویراد کیبار  نینخس  یششم دبس ان بود. که پدر. برا ایپنجم  سال

کورد هوم بوا     یکه هم با بورق کوار  و    دیخر کیال پ  دل  یِتو ان 90به گ انم     یق

 ویو راد یهوا  ا وه کرد  برن یپخش   یقیزد    وس یبود که شرف   یبهرگ ۀ  ج بیباطر

 یریو نان  ق رال لوک  زب  یاب لوک  ر یبایز یداش    کم کم با صدا ی ا تازگ یبرا

    می     آشنا شد

 ن ایس کی ج فرآباد ابانیسر خ ش یتجر دانی  کیه ان د ره بود که نهد در

 یوک  میرف و  ن ایکه با برادر.   خواهر. به سو  یبار نی  نخس آس اراساخ ه شد به نا. 

هنر پیشۀ خوشال     ر فوی   که "قس  "به نا.  دیدیم ییکایآ ر دِی  سف اهیس لمیف

 چیهووا را هوو شووهیهنرپ یهووا شوورف کوورد  ی وو یدر آن بوواز  ووارلین دی ووریش ه نووا.بوو

چنود   یاهیس ۀپرد یشد   ر  یقط    لمیف قهیدق س یب ای قهی  هر ده دقمیدیفه  ین 

 هیو بق یبلنود آن را بورا   یبوه صودا   انید  نفر از ت اشواچ  یکیآ د که  یسطر نوش ه  

 آخر   ی  ال "ه  رد گف      رد به زن گف  د س   دار.  زن ب"  خواندند ی 

بوه زش و  رد     وان یهوا   جلوو پا   یصوندل  انیو  دت هم د  سه نفر از   ت ا.

 نالکو یسو   ونواد  یبلنود ل  ی  بوه صودا  "اتیشکالت   شغول" زدند ی  ادیشدند   فر ی 

فر خ ند   ی  تخ ه   لی  آج یچیآبنبات ق  یبه نا. االسکا  خر   قند یرنا یها خی

خوشو ان   یلو یرف ن خ ن ایاز س ا ا آ د  یشکس ن تخ ه بند ن  یصدا لمیدر طول ف

توارزان   دی  سوف  اهیسو  یهوا  الیرسِو  دنی  به د میگرف  یاز ننه پول   یواشکیآ د   ی 

 دهیو ند چی وز کوه هو   بیعج ۀویها     وانیپر از درخ   ش یها   با آن جنالمیرف  ی 

بوا دسو     شوه یه  هوا   ونی با  شیههایها  جس    خ وانیتارزان با ش ی  د س میبود

 ها ه راه بود  یت اشاچ دنز
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از  ا   کینداش   ا ل  اه به هر "یبیپول توج" یکاف ۀ ق  به انداز چیه پدر.

داد  توا آخور  واه     ی خارج خانه به  ادر.   یهم برا ی   قدار انهیپنج تو ان  اه اید  

آد   یدر ن و  یه پوول چکار کنه! از دهوات کو  "گف    ینبود   ادر.   یاز پول خبر ارید
 " ا هم که راش ه! یه  زندگکن ی تو ده خرج  ارهیهم که در   یهرچ

نا وأنو      میبورا   یکواظ   ۀ ا در کوچ ۀخان کینهد ران یش  ۀدخ ران ۀ درس

 یبود.  توا ز وان   هاری  قرآن ب اتینا فهو. شرع یبود  از در  دشوار   به کل ندیناخوشا

هسو م   یبا ر کرده بود که ار ن شرف  را اتیلم شرعکه پدر    ادر. باخبر نشدند    

 کرد    ی.  ا   از شرک  در کال    اف

قد درازا "گف    ی  قرآن هم بخوانم    لم  رتب   اتی جبور شد. شرع ی ق 
به خصووص کوه در     د.یکش یگرف    خجال    یشرف دلم   نیاز ا لیا ا !"عقلن یب

شاسوی  "کردنود   گف نود  صودایم  وی    لک  یکوچه   خیابان هم پسرها دایم به  ن   
از بلندی قد. در عذاب بود.    "ا ن باالها هوا چطوره؟"پرسیدند   بند  ی یا یک "بلنده

دهسوال  در عووض     دهر شب دس  به دا ن خدا  ی شد. که پنج سان  از قد. بایر

  سو  یعقل کوه بوه قود ن   " م یکه جر ت کرد. به خود. باو یتا ر ز  کنداز ع ر. کم 
 "عقله! یخود   لم نفهم   ب

ندارنود   یشوق ر   ری   رشکسو اان بوه تقصو    نیزنان    جان د.یکه شن یر ز

را  ری   رشکس اان به تقص ینداش ن شق ر  ی غ و.   افسرده به خانه بازگش م    نا

بود شقوارت بوار     ییناسها میبرا نیش رده شدن با  جان کسانیا ا  د.یفه  یدرس  ن 

 "شه! یعوض   ها.یچ نیا یشد کهها توجه نکن  بهرم  شرف نیا به"  گف  یپدر.  

نا أنو  دخ رانه  چشم   گوشم بازتر شد   د سو ان   طیرف ه  در آن  ح رف ه

 را نداش ند  چون قد. بلنود بوود    دنیاز آ وزگاران چشم د یکرد.  ا ا ب ض دایپ یخوب

شودند    ین و  کیو نهد ها اصال به  ون  یاز ه کالس ینشاندنم  ب ض یته کال    شهیه 

 واظب بواش از  "  گف ند ی  یبه شوخ انمک  ر از ده بود  د س  شهیانضباطم ه  ۀن ر
 "!ینش دیباط تجدضان

به  رزش  به خصوص  ش ریبود.   ب اوشینبود.  باز یچندان درسخوان شاگرد

 ح یتفر یها زن  در شهیکه تازه  د شده بود عالقه داش م  ه  بالیپن     ال ن یبه پ

پن  شا ر بود   ن یپ هیا ل از ه ه سر    هیصفچرده   خوشال به نا.  اهیس یخ رد
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شودن پودر بوهرگش     دیو ب د از تب  گف  ی ن بود    یاصل بیکرد   رق ی  یخوب باز

اش در ه وان خانوه    به خوزس ان برناشو ه   بوا خوانواده    اریتوسط ر ا شاه  د خهعل

چورا پودر    سو  ی  لوو. ن "  گف نود  ی از شاگردان از سر بغض  یکنند  ب ض ی  یزندگ
 دیو تب  ا ر نیو دربنود   کنوار کواخ ن    یباالبهرگی   نیبه ا ۀد  طبق ۀبهرگش ر  به خان

   "دن؟کر
 یکوم کوم جوه  قلودرها     کرد  در دفواع از خوود.   ی  می درسه قُلدر صدا ناظم

را چنان با  ش    لاود زد. کوه    میها یاز ه کالس یکیبار  کی درسه از آب درآ د.  

 ریشد که  ود  ار.ی  بخ  "ترک خر"شد  چون به  ن گف ه بود  یدر خانه بس ر یت د

بوه   شوه یاخراجم نکرد  پودر. ه   رسه درسه هم ترک بود   به رغم اصرار ناظم  از  د

  دیشل کن انبا خودش دیاز فرزندانم دار ی یکرد هر شکا یسفارش   رهایها    د ناظم

در پوی    کم کم .ه بوددیدس  کش قهر ان از یاز دنباله ر  اریآن ر زها  د در

   ون هوم   خواسو م   وی   به دس  بیوا ر. خود.  یا هوی ی خاص یااهیجاآن بود. که 

یکبوار   ابراز  جود بکونم     یان یک خواهر   برادر بهرگ ر   یک برادر   خواهر کوچک ر

ه بو    داشو    قصد داش م با بل یدن سوزن خودکشی کنم که در  یانۀ راه تر  بَر.هم 

با سووزن ر ی ج بوه    به عنوان خداشافظی را آنچه برد. که عبث بودن فکر. ز انی پی

آ واده شودن    ابه    چند  اه ب د از آن بود کهندید کنده بود. ش ی  ادر. همخیاطی 

  نقش  ه ی در سرنوش م یافو   ییکال  ششم اب دا ی  سراسر ییا  حانات نها یبرا

  کوه نیبراعال ه   کرد دایپ یآن ا  حانات بس ا در  یسرنوش م به  وفق   هوی م گویی

 می  کوچولوو  نیری  خوواهرک شو   کوا ران    هربانم  ک ربرادر کوچ یشا  همخود. را 

آزاد. را بوا   یهوا   ق  ش ریب گرچهخانه بود. بغل  ن بود   دانس م که هر  ق  ی   اله

سووار   یا هیو کرا ۀد چرخو  یپهلوو  ۀگذرانود.  بوا آنهوا در جواد     ی  د س انش   قهر ان

 یپرشده بود  جه خواهر.  زکرد. که تازه باب ر  ی  یاسک هیهال یها شد.   در تپه ی 
د چرخوه سووار    ابوان یهم در خ یاریبود. که دخ ر د دهید تا از د س انش  ند یکی  

د شده بود  بورادر.  تازه  ُ یپسرها هم د چرخه سوار انیکند  در   یباز یاسک ایشود 

 یرالو   ودل  ۀد  تنو  ۀد چرخو  کیو بود کوه صواشب    نیذکرشان اش فکر   ا   د س ان
خود. دائم با بورادر. در رقابو  بوود.        یجا انداخ ن  وق  یبرا ا ابشوند   یسیانال

 نیرا بوه ز و   قهر وان گورف م   هور  قو  پشو       یهم خوب   یداد.  کش  ی سابقه  
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 شهیکرد.  ه  یاشسا  غر ر    شیکرد   از لبخند ر ا ی  قمیرساند.  پدر. تشو ی 

 کرد  ی  میصدا "اقوکشچ"داش م    ادر. به طنه   گاه به خشم  بمیچاقو در ج کی

*** 

 ی رکوورکرُ. بورا   یادیو   پدر.  قودار ز میرف  ی  خانقاهسال تابس ان به ده  هر

  اسوهال ه وراه    یکچلو  جیو را یهوا  ی اریدر ان ب یبرا یاهیگ یتراخم   انواع دار ها

 که اطالع زیادی از خواص دار یی گیاهان داش     ادر بهرگم یۀبه توص پدر.آ رد   ی 

کورد کوه    ی و  هیو کوچوک ته  ییها  خ لف را به صورت قرص اهانیاز پودر گ یا فشرده

ت وداد   هیو  وا را در ته  ۀاز تابسو ان  ه و   شیبود  پ ی حل یها ی اریب زا یاریعالج بس

بوه دهقانوان      یدگی  رسو  یکورد  عالقوه بوه پهشوک     ی و  کیها شر از آن قرص یادیز

که از راه د ر خودشوان را بوه  وا     ی ارانیرا از ا  آ وخ م  در کنار ا  ب  اریب انییر س ا

 کرد.  یدر ان   رهیکرچک   غ ر غن د یفلو   پوس  ب یها رساندند با جوشانده ی 

کرد    رتب به تک تک  ی  یدگیرس انییر س ا یها یبه گرف ار شهیه  پدر.

 کورد   ی و  قیده تشو یها  ا را هم به داش ن ر ابط د س انه با بچه  زد یها سر  خانواده

   یانیو فقوط بوا پوا در     خانقاهدهقانان ده   6946-42در سال  یاصالشات ار  هناا.

  رندیرا بپذ یارا  میپدر. شا ر شدند تقس قیتشو

از د س ان خوب   دالی ه انی  دخ ر خوشال باغبان پرکار   عهسلطان فاط ه

ناصرالدین شاه بوه   شنیده بود.   لباسی کهبه پا داش  یرنا یا  هیشل شهیه   ن بود 

 یسووخ  کرسو   یاف م   براب ی  یبا ا  قال  تقلید از رقاصان باله در ار پا باب کرده بود

ه وراه   قهر وان کرد.  گاه بوا   یز س ان با پشکِلِ گا    گوسفند   اسب تاپاله درس   

   بود. فیکث شهیکه ه  نی     ادر. از امیرف  ی صحرا  اش به   گَله  وریتچوپان ده  

 در عذاب بود  شد  ی سر. پر از شپش

از راه را بوا اسوب   اال     یادیو بخش ز می   جبور بودخانقاهبه ده  دنیرس یبرا

 لیو   پردس  انداز تهران تا شهر سا ه را بوا اتو ب  یخاک ۀر ز ت ا. جاد کی  میکن یط

  میگذرانود  یاز  الکوان سوا ه  و    یکو ی  یصالح یآقا ۀا خان  شب رمیکرد ی  یط هیکرا

ر بو صوبح خوواب نداشو     رتوب د ر        ااز شوب تو   ارجورّ  یهوا   ادر. از تر  عقرب

تن   پر چالوه چولوه      ۀتا جاد میگذاش  یر ز هم   کی  دییپا ی ا را   یها رخ خواب

ا وا   می انود  ینجوا  و  د  ر ز در آ یکو ی  میکن یرا ط آباد غرق   خم  سا ه به ده چیپر پ
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  کووره  میبرسو  خانقواه  وان   که هر چه ز دتر به ده  ورد عالقه میت ا.  دت  ن ظر بود

سحر تا غر ب با اسوب   اال    بحرا از ص خانقاهتا  آباد غرق انی  ۀگس رد ابانیب یها راه

تورک ننوه سووار     می  بچه که بودمی اند ی  سه  اه تابس ان را در آنجا   میکرد ی  یط

 میکنو  یطو  یراه را سوار بر اسب میبه ب د اجازه داش  یسالا ازدهی  از ده میشد ی   اال

  میکرد ی  شا  یخود ان ترب یگ که از کره

سه  انی   یدار  ذهب شهی  ر ریگ فرهن  ه ه ج ی   ادر.  برخالف رسم را پدر

   نوه خا ینه در کارها  یشدند  نه در اسب سوار یقائل ن  ضیدخ ر   د  پسرشان تب 

 ها    نی  جه ا لینه در تحص

 وا را از توه    ۀه و  یبوار پودر.  وهوا    کیچهار. دبس ان که بود.  سو. یا سال

داد کوه   ی  به  ن   خواهر. دل   جر ت  ندیتر از آب درآ تر   پر پش  تا  قا . دیتراش

 کیو  هم بهرگ ر بود هوم شسوا    ز د رنوج   که  یپر  میبه  درسه بر  دهیبا سر تراش

اسو فاده نکورد.     ی ق  از ر سر چیبس   ا ا  ن ه یه شکل کاله بر سرش  ب یر سر

   "!نینداش ه باش یدخ ر   پسر نداره  به شرف  رد. کار"گف    یپدر.  

  عاشوق هوم بودنود      میکورد  یصدا  و  جون نی ه   جون یعل   ادر ان را  پدر

 راز اع  وادِ با  ا داش ند  پُ یا بود  ر ابط د س انه یشان خواندن هر عاشقانهر  ِپُ یها نا ه

شوان هوم    بودنود  ازد اج  شیبه اش را. د جانبوه   نصوف  نظربلنود   آزاد انود     خ هیآ 

کورد کوه بوا دخ ور      ی  لیتحص یاسیس ۀدر  درس . س قل   آزادانه بود  پدر یان خاب

را تورک کورد    یاسیس ۀآشنا شده بود  ب د از ازد اج   درس  یکاظ  ی صطفاس ادش  

 یشد   ر ف به دهات کچول کوه بواق    یدرخ  یآباد کردن دهات کم آب   ب   شغول 

  ادر بهرگم بودند    ییدارا ۀ اند

ساله بود    ادر. هجده ساله  ر ز ازد اج با برگرف ن  س یهناا. ازد اج ب پدر.

بهرگوان خوانواده را    رتیا  به د س ان پسرش  خشم   ش یشجاب از سر  ادر.     رف

 توسط ر ا شاه  یاز کشف شجاب اجبار شیپنج سال پ -هم چهاربود  آن خ هیبرانا
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 یهوا  ابانیتر شده بود  خ رف م  تهران هم بهرم رس انیکه به دب 20 ۀا اخر ده

 هیخورد  از اغذ یبه چشم   ش ریر ز به ر ز ب دیجد یها    غازه ها اسفال  شده   دکان

 یهوا    ش وا.  ییلباسشوو   یرسو وران  عکاسو    یکافه قنواد   یفر ش ینیریش  یفر ش

تنو    شولو     ابوان ی  خها نی  جه ا یش  ک اب فر  یگرف ه تا ر زنا ه فر ش یخصوص

انوواع اجنوا     دیو اس انبول  رکوه خر  ابانیبود   خ حیزار  رکه گش    گذار   تفر الله

    ی  گران ق دیجد

 یکوچک فلهکار یها آن کارگاهب دِ  شد  به آب کرج خ م  ی رز ش ال تهران 

  رانیدر شو   هیو اله یهوا  گسو رده توا تپوه    یابوان ی جود داش    ب یساخ  ان  ی  صنا

تهوران هنووز     بوود  هنوز اسفال  نشوده    به  جود آ ده بود تازه دیتخ  ج ش ابانیخ

 یا ساده ی رفه هم زندگ یها خانواده یبود  ش  ییشهر کوچکِ خلوت   کم سر   صدا

 یاطیو ش ایو بودنود  بوا باغچوه     ید  طبقوه   آجور   ایطبقه  کیها  خانه ش ریداش ند  ب

 شو ر یگل   خش  خوا. بنوا شوده بودنود   ب     جنوب شهر اغلب با کاه یها کوچک  خانه

بوا   یپهلوو  ۀتوا تهوران را از جواد    رانیاز ش  رس ان یرف ن به دب یبرا بود  ی  ابر خاک

 شاه ر ا قرار داشو   ابانیخ در دادگر ر انیانوش ۀدخ ران رس انی  دبمیرف  یاتوبو   

 برادر. به نا. کالج ِالبرز  ۀپسران رس انیبه دب کینهد

بوود بوا سواخ  ان د      انیدادگر    لق به انج ن زردشو   ر انیانوش رس انیدب

  در  ینسوب ا  سو   یپهون   بلنود   بواغ    ییهوا  جادار  پنجوره  ییها کال   یآجر ۀطبق

 ی  پوول  یاش م  عصرها هر  قو  فرصو   د یادیبرخالف دبس ان  د س ان ز رس ان یدب

کوه   میو زد ی و  یسور   یپهلوو  ابانیآندره  در خ یفر ش هیبه اغذ یدس ه ج   میداش 

 اش   ر ف بود  خوش هه یها یها   بس ن چیساند 

 ان یعال ه بر زردش   گذاش  ین  یری ا تأث یها یدر د س  ی ذهب یها تفا ت

بود. که   لم    دهیند چیبودند  ه ادیز   سل ان هم  یهودی  ییبها  یشاگردان ار ن

 پارینهخانم  شاگردان تفا ت باذارد  به خصوص نیب ی ذهب دیبه خاطر عقا  یاس اد

قه به  رزش را  س قل از هر کرد عال را به یاد دار. که   لم  رزش بود  تالش  ی

 در  یان دخ ران بپر راند    ذهبی
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دادگر   نوربخش  ر انیانوش ۀ راندخ یها رس انیدب انی  ی سابقات  رزش تازه

 نیوواز  رزشووکاران سرشوونا  ا نوو یز  د سوو ش  یپوورشووده بووود   جیوو  ژانوودارک را

   بوال ی ال میهم جه  ت یرَخد س م  نیک ریها   ن   نهد از آن پسها بودند   رس انیدب

  شضوور دائوم   پرشو ار    نی رتوب  شوغول ت ور    حیتفور  یهوا    زنو   میبسک بال بود

هاشان عالقه   توالش   کف زدن    انهیص  یها قیتشو  یباز نیاف ز شاگردان در اطر

ه شاگردان کوه بوه    از یکرد  گاه از طرف برخ ید  چندان   یر زیکسب پ ی ا را برا

 شیپور از  هور   سو ا    یِچند سطر ییها اداش ی ای یبودند دس ه گل   ر ف "یبار ن"

کنُ   ُنو      انینوایاز ب م یدخوان یک اب هم    رزش    سابقه جه  میکرد ی  اف یدر
 بوا یز یاهای  ر  یسه قطره خون صادق هدا   س   لارد  داش آکُلگرف ه تا  س ویکر

بسو ه    وان یپ یخو رَد سو م    بوا  مینوش  یر زانه   یها اداش ی   میپر راند یدر سر  

  ارانی  ب مید ر دس  برسان هاتخود ان را به د سوار بر اسب  میبخوان یپهشک میبود

  میا از  رم نجات دهر

ششوم بوود    ایکه سال پنجم  یپردادگر بود.    ر انیانوش رس انیا ل دب سال

شود:   یشور ع  و   ریتصوو  نیو نوشو  کوه بوا ا    میبورا  یشش هف  سوطر  "ییسرانشا"

   "البرز سر بر آ رده اس        یارغوان یها از پس کوه دیخورش"

 دیو فوا ثور ت؟  ایو سو   علوم به ور ا   ؛   و وع انشاء هر چه کوه بوود  از آن ب د
از دَ. از ه ووان  ره یوو  غ د؟یچووه کوواره شووو نوودهیدر آ دیوواردد سوو   !یاهلوو وانوواتیش

 کرد.    یاس فاده   "سرانشاء"

ر  هر   شوکننده بوود   ز د رنوج  شو ر     داش   پُ فیلط یر ش یاز نوجوان یپر

ر شو   یبورا "  د.یاز ا  پرسو  خانقواه در ده  یتابس ان ینوش   ر ز یسر د   خوب   ی 
 یهوا  ر شون شوب   هی  سوا   و  یها  طب ها  رن  ییبایبه ز"گف    "؟یکن یگف ن چه  

   "!ر.یگ یکنم   الها.   یتوجه   ی ه اب

 هیرس اره  به ان کا  پرتو  واه   سوا  د. به آس ان شفاف   پُ دهیشب تا سپ آن

   ر ر وه پُو  ۀ اند.  به ز ه و  رهیبا  خ باریها در آب زالل جو لدرخ ان   گُ ۀر شن ساق

دشو    ۀزن  شو رها در گسو ر   نیانبوه درخ ان چنار   طن یها مراز باد در شاخه بر

  دیبه ذهنم نرس یش ر چیگوش سپرد. ا ا ه

 یپور را از زبوان   سوم یالیسوس ۀبوار  اژ  نینخسو   یبود که بورا  ه ان د ره در
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گفو     ی و  یپور   سو  یهیچه نوع چ سمیالیدانس م سوس یاز آن اصال ن  شی  پد.یشن

 ریو عوده فق  کیو عده پولودار     کی   کنن ی رد. خوب زندگ ۀه  ی نی سمیالیسوس"
 "!ی   ثل شور نباشن

شهب  نیچند  یجن  جهان انیر ا شاه   پا یبرکنار ی  در پ20 ۀده ۀ ین از

شده بوود    ریگ ه ه هین یاسیس یها بحث جیبه  جود آ ده بود  به تدر رانیدر ا یاسیس

ر شونفکران     انیو در   ژهیو تر بوود  بوه     اخ ه شدهاز ه ه پُر نفوذتر   شن شهب توده

 ریو سوء قصد به جان شاه  شهب تووده غ  تها.  به ا6921  هر چند در به ن انیدانشجو

  یو   ف ال90 ۀدک ر  صدق  بوا آغواز دهو    یرینخس   ز یدر پ کنیاعال. شد  ل یقانون

 را از سر گرف   یاسیس

   یاج  واع  یهوا   یو ر ف الد ی  دانشوااه  یرسو ان یها  دخ ران دب آن سال در

ر اج  یهوا    سوال اف نود یسابقه  یب یشضور یابانیها   تظاهرات خ ن ی یدر    یاسیس

رفو    یها   عدال   برزگر   رنجبر      سالشق نِینو یها ها    اژه دهیبود   ا یک ابخوان

 یانوپو  ی  تئاترها ن ایرف ن به س  ی  شور  رانسهآل ان  ف یفرهنا یها   آ د به خانه

 آخر هف ه  کین کی  پ هیدلکش    ر  یها کنسرت  ی  س د یفرد س

 یهوا  بوه کووه   یها با د س ان برادر   خواهر. دسو ه ج  و   ج  ه ش ریهم ب  ا

های رقص د    ه انی  ان  اجازه داش یم  برخالف د س ان  میرف  ی  کین کیبند به پدر

تو ویح عال و    "پوری بوا شو ار     برگهار کنیم    به پیر ی از در خانه نفره یا بال اسکه
 یشد با برخو  یجور   یتا فرص   های رایج نهراسیم ها   بدگویی از دخال "تقصیر اس 

با ر پووش   از ه ه  ورد عالقه  ان بود شیکه ب دلکش یها در کنسرت ها یاز ه کالس

ا ل  یها فید  رمینشس  یعقب سالن   یها یصندل فی درسه در رد یاُر ک خاکس ر

   ر ف بودند    "یکاله  خ ل"بود که به  ییاز  ردها رپُ شهیه 

"ریندر یبادبهن خانم  " رینظ ییها شنا هین ا دنید یبرا
 نوش ۀ ا سکار  ایلد 6

چوون لورتوا  شسون خاشو         ی شهور یها شهیهنرپ یاریبه باز "واریبول  ونیس" ای

بوا شوور       یم انوداخ  بال اسوکه بوه راه  وی     میرف و  ی     به تئاتر   یج فر ی ح د عل

  میدیکش یگرف   سرک   یکه پا   ینینو هیبه هر جا   هر چ اقیاش 

                                                      
1
-Lady Windermere’s fan 





 

0 
شودن نفو    گسو رش       یپور جُنوب   جووش  لو     یها   سال90 ۀده لیا ا

 یتحوول  رانیو ا ۀدهوه درجا  و   کیو ک  ور از   ییبود  گو یاسیس یها  یف ال یریگ ا ج

بود   ه ه جا شورف   جانی  ه ال هاب کپارچهیآ ده بود  تهران  دی  گس رده پد قیع 

شوده   لیتبود  یاج  اع یدر اشهاب به ارزش  ی  عضو یاسیس یها  ی  ف الاس یاز س

 ارد  یداش ند به نحوو  یس  انیاز جوانان   دانشجو یلیداش   خ ی ه  ااهیبود   جا

زنوان    یاج  واع  یهوا  در ساز ان  یبشوند  ف ال یاسیس یها  ی  ف ال اس یس دانی 

ساز ان " ای "زنان کیساز ان د وکرات" ریوانان  ابس ه به اشهاب  ادر  نظکارگران   ج

 ۀ ابسوو ه بووه جا  وو  "شوور ینهضوو  زنووان پ "بووه شووهب توووده    ابسوو ه  "جوانووان

پسور   دخ ور ر ز    انیباب ر ز بود  ت داد دانشجو ها    نی  جه ا رانیا یها س یالیسوس

 دی   قابله با ق یسن  شکن  یعخورد  شضور اج  ا یبه چشم   ش ری  ب ش ریبه ر ز ب

از شوواگردان  یاریدخ ووران ر زافووه ن بووود  بسوو انیوودر   یفرهنوو  سوون  ی  بنوودها

 کیو بوه   یدانشوااه  التیرف ند  تحص یگرف ند به دانشااه   یکه   پلمی ا د رس انیدب

 ی و یفلسوفه   علوو. ترب   ۀدر رش  رس انیدب انیهم پس از پا یپرارزش بدل شده بود  

 کرد    یسیتهران نا. نو یلعا یدانشسرا

شده بود.   به  "یدا ر ۀصاشب قو"بود. که خواه ناخواه  دهیرس یبه سن ارید

توجوه   لیو خوانواده   در در ن خوانواده   فا    طیاز  حو  ر نیو دا  ب یاسیس یها بحث

 داد.    ینشان   یش ریب

ا  صدق  بو  د رانشاه    خارجه در د  د ران ر ا ری ز  یباقر کاظ   ادر. ییدا

از  یر   پا قورص  صودق بودنود  برخو       بلغ پَ یشا  کشیپسر   دخ ر   بس اان نهد

  ور ف   ۀ  سوس ر زنا و    لیخوان صوراسوراف   رزاقاسوم ی   میپودرِ زن ع وو   شانیخو

  سوه   یکواظ   ی صوطف بوهرگم   درطرفدار  صدق بودنود  پو   شیکم   ب ل یصوراسراف

 سیئو ر  ح وود    رزشکار. تر  جوان ی  به خصوص ع و نیشسبهرگم  یا.  ع و ییدا

سرسخ  شواه   یشاه  شا  سی  د س      لم تن در ایران  رزش ونیفدراس نینخس 

شواه   یها یی  ز رگو یتاز کهیبه  نکهیداش   با ا یانی  ی  سلطن  بودند  پدر.  و  

ر   ی یتفا ت  وق  نیباشه  ه  یگذش ! هرچ دیاز شق نبا"گف    یداش  ا ا   رادیا
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 شوه ی  شاال هم دخ را وون  ن   نیزنان به  جود آ ده  از  ادر. تا  ه سه نسلِ نیکه ب
 "گرف ! دهیناد

از د س انش از ف االن ساز ان جوانان شوهب تووده بودنود  از آن     ی  برخ یپر

 رسو ان یدار. که نه تنهوا در دبسو ان   دب   ادیرا به  یرشاهیشهرآشوب ا  ژهیبه   انی 

 انیدانشوجو  انیو در   شیهوا  هوا   جسوارت   یشاگرد ا ل بود  بلکه سن  شکن شهیه 

اخوراج   دگور دا ر انیانوشو  رس انیاز دبسیاسی ی ها لی ف ابه سبب زبانهد ه اان بود  

را تورک   یپودر  ۀبود که خانو  یدخ ر نینخس  نوربخش رف ه بود  رس انیشده   به دب

 نیو بوا ا  آنکه رس ا ازد اج کرده باشد    یکرد  ب ی  یزندگ یکرده بود   آشکارا با پسر

 ها   خانواده ها برپا کرده بود  رس انیدر دب ییکار چه غوغا

نداشوو م   یخووواهر.   د سوو انش چنوودان اطالعوو یالتیتشووک یهووا  یووف ال از

 میداد بورا  یبه  ون  و   یپرهم که گاه  " رد." ای "رز."شهب توده   یۀنشر یها نوش ه

 میبورا  یپور  یشیندسن  شکن شهرآشوب   آزاد ا یۀنداش   ا ا ر ش ی یچندان جذاب

 داش   یخاص  یجذاب

ه سواله  داشو   نُو   میبرا  یباش خانم م یکه رف ار  ادر بهرم پدر ی یجذاب ه ان

شواه بوه عنووان     نیبود کوه ناصورالد   ینا  یباش خانمبود    اف هیبود که به شر سرا راه 

د فرزن نی  نخس میکرد یصدا   جون  ا اناش به ا  داده بود  ا ا  ا ا  را  یسوگل نیآخر

  ش  شاه  ه سر د نیبودند  پس از ق ل ناصرالد وراندهرا زنان شر سرا زهر خ شپسر

بوا   یدر سوفر   یجواننوسنین در  را هم شاه نیدر دربار  ظفرالد قهر ان شاجب الد له

بهرم کرده بوود    ییکجا ه به  که  از دس  داده بود  سه پسر   د  دخ رش را به تنها

 ژهیو خودش   فرزندانش  بوه    یجواهراتش را از سر ندانم کار از ا وال   یادیبخش ز

 پدر. از دس  داده بود  

کورد    ی و  فیو  وا ت ر  یبرا بهرگ رش از خودش   برادر یادیز ی اجراها پدر.

جوان سوپرده بوود      یسوالا  61در  ی ناجورلاد اثر بربا د س انش   یباز نیبرادرش ش

چند  یواشکی که دلرشم بود   نظر بلند برادرش قیها به تشو شب یگف  ب ض یپدر.  

 یزدنود   ر   یدس  ال گوره  و   ی ش  جواهر  ادرشان را تو کیتا قاشق   چناال   

 !"دارند یفقرا بر "آن که  الیکردند  به خ ی  هانیشان آ  لون در خانهکُ

آنچوه از   لِیو     فیو هوم پوس از ش   یهر  رالد لهیبص  جون  ا انه سر سو. 
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ا  را رهوا کورده    ن یشیبه پنج فرزند پ ی انده بود  با افه دن دخ ر جواهرات   ا وال ا 

   دیو ق یا ه ه  هر چنود بوه پواره    نیشده بود  با ا نایناب هم یسالخوردگ سنین در بود 

شر سورا در رف وارش بوه     ۀفرهن  تن  نظرانو  هداش    گا ی ابس ا ی ذهب یبندها

 شیهوا  طن یاز شو  یادیز یها اس انپر ا بود  جسور   پُرابه   د یخورد ا ا ب یچشم  

 یشاه قصد ه خووابا  نیهربار که ناصرالد گف  یکرد    ی  فی ا ت ر یدر شر سرا برا

ر بوا جوواهر پُو    ار هیو شاه توا د ر    نی  ناصرالد دید  ی  یبهرگ هیبا ا  را داش   د ر  

ه وراه   ر سویه پور طنوه سوفرش بوه      ی واجرا  ایو   سو اد یا یباز ن و  دنیکرد از د  ین 

   یبند بواز  اتیبهرم ع ل شیشاه با ر بنده   چاقچور  هناا. شضور در ن ا نیاصرالدن

پشو    ی  ا  از صوندل پطرزبورم  سنبهرم  به گ انم در شهر َ یو یدر اس اد آکر بات

 انیآ رد  ت اشواچ  یزد   با زبانش شکلک در  و  یاش را باال   شاه ر بنده نیسر ناصرالد

   ؛دنود یخند یداشو ند    و   یآنوان برن و   اواه یاز جا ا  چشوم  یها زده از شکلک شاف 

کونن  عجوب از    ینااه     رد. ه ش  ا ر"  گف  یبه ا    انهیشاه خودس ا نیناصرالد
 "!دیآ ی ا خوششان  

 ینداشو   بوا درآ ود    یوی جواهرات   ا والش را از دس  داده بود پر ا نکهیا از

فهوم   یانود ا وا از توالش بورا    گذر یاش اُزگل  و  یرا در با  پدر ی حد د یزندگ اندک

داشو   عشوق بوه     ی  انطباق دادن خود با ز انوه دسو  برن و    دیجد طی  شرا  ی   

سورزنده   پرتح ول    یرا به آد  ا سر   سا ان دادن به شش فرزند   ی  دشوار یزندگ

اگوه د سو    "گفو     یبا  ا داش     یا  انهیکرده بود   ناسبات د س انه   ص  لیتبد
 "!نیبه  ن با نیشد س یاگه ک ون" ای "خونه نیرایب نیپسر دار

نبود.  ا وا بوا هوهار ترفنود در      یاسیگر ه س چینشده بود.   عضو ه س یک ون

خوانم  بانودسو    ریو   دررفو ن از ز  یچیکورد.  از سورپ   یشورک   و   یابانیتظاهرات خ
دادگور  لوذت    ر انیانوشو  رسو ان یدب شِیناظم بد دهن  خشن   خشک انود   انیبههاد

از ک ربنود   جووراب سواقه     اس فادهاز ر بان سر گرف ه تا  ه یه ه چ خانمبانو.  برد ی 

 از پسرها قدغن کرده بود  یبه عنوان دلبر  ا بود ۀ ورد عالق ش ریکه از ه ه ب کوتاه را

جر ت گوذر از در را نداشو   ا وا     ی  کس س ادیا یدر دس  د. در   یا ترکه با

 وا کوه    رسو ان یدب بوه شود    وی شر ع  یراه پهلو چهار ایصف تظاهرات که از دانشااه 

کردند    ا به صف  یبه ز ر در را باز   آ دند یبا  باال   واریچند دانشجو از د دیرس ی 
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 ورم بور   "   "اسو   ر زی صدق پ" یبا ش ارها ابانی  از چند خمیوس یپ یتظاهرات  

 یدسو ه ج  و   شو ر ی  اغلب تظاهرکنندگان  رد بودند  دخ رها بمیگذش  ی  "اس   ار

ها ر بر   آن یراندازیها  سربازها   ت پاسبان ورشیگاه با  کردند  یدر تظاهرات شرک   

 کیو   بوه گ وانم نهد   از آن تظواهرات  یکو یهوا! در   فرار در کوچه پس کوچه   میشد ی 

نوشو ه   یدیسوف   ۀپارچو  یشوان ر   ه راه   لوم  یادیز یدخ رها  ی ل ی جلس شورا

  ؟یچطور د.ی  از خود. پرس"میکشور دخال  کن  اسیدر س دی ا با"بودند: 

ان خاب کردن  شق ای ی نظورشان داش ن شق ر  د.یتا فه  دیطول کش ی دت

 . برب یش ارشان پ  یگذش  تا به اه  یادیز یانسالا ا   ان خاب شدن اس   

 غیو شهب توده را تبل یها اس یش با  ن  سا در  ناسبات ژهیدر خانه  به   یپر

آن  یاسو یس غوات یتبل ینکرد.  ش و  دایپ یلیگاه به شهب توده ت ا چی ن ه ا ا کرد ی 

 یهوا  خوانودن ک واب   پوری د سو ان   خاطر که نیبه ا دیبود  شا ندیناخوشا میشهب برا

 لمیکوه از فو   ی! در شوال  آ ر اس أ ی گف ند یدانس ند    یرا نادرس     یصادق هدا

بوا شورارت    میبوود  دهی  د ُکس   ر ف به  یشور  یفرهنا ۀکه در خان یلو    خُنُک

 نیو هم به عل   اکونش هوواداران ا   دیشا ایبود   یکردند چون ساخ  شور  ی  فیت ر

از  یت وداد  د.یو  ورده بوود د   نیکوه اسو ال   یبوود  ر ز  نیشهب نسب  به  رم اسو ال 

 ورده    نیچه خبر شوده؟ گف نود اسو ال    د.یکنند  پرس ی  هیگر رشاگردان دارند زار زا

 یها کنند  هق هق ی  هیشناسند گر یکه اصال ن  یکس ی. که چرا براکرده بود رتیش

 آ د  ی  نیذ قم زد  به نظر. تظاهر   در غ یتو یلیخ ناشناخ ه یآد  یبرا یچنان آن

*** 

تکا به یاری آیهنها ر رئیس                         6992 رداد     22در    سرانجا.    شاه توانس  با ا

 کودتا    یپ  در    بازگردد         ه سلطن کودتا کند   ب    علیه  صدق 2سیاج هور آ ریکا   نقشۀ 

  غ بار شده بود  ه ه جا شرف از              ی تهران خاکس ر ۀاندک اندک چهر    بازگش  شاه

پش   صدق را      از تر  اصالشات            از سرکردگان ر شانی            یکاشان   ال   ی  بود که آ   نیا

                                                      
0

بیل کلینتون رئیس جمهور آمريکا، رسماٌ ، مادلن اولبرايت، وزير خارجۀ 0222در ماه مارس  -

 .است نقش داشته ريکا در کودتا علیه مصدق، آمCIAاسناد منتشر شدۀ  طبق که اعالم کرد
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دس  از     های شور ی        به پیر ی از سیاس         ه ه ان شهب توده نیه               کرده اس  یخال

 بازگش ه بود        دس ااه ر شانی       با ش ای  شاه اریشاال د  صدق کشیده اس   ِ ش ای

  یر  به خا وش ی صدق در زندان بود   شور   شوق ع و 

  یشواهقل بود. که سرهن   دهیشن جهیخد ا. ه صدق  از ع  ۀشر ع  حاک  با
 ه سرش  جه   کال در دادگاه  صدق اس   کیاز بس اان نهد یکی

   یقیبوه  وسو   یادیو ز ۀ س قل   شوجاع بوود  عالقو    یزن ۀ ون ن ن یبرا ع ّه

سالخورده  کج خلوق   یا  را به ز ر داده بودند به  رد یداش   در پانهده سالا یگلد ز

جون ز رگو بود   به ز ر  را بوه عقود     ا ان"  گف   یبود    ری  شسود  از  ادرش دلا
   " رد ابله درآ رد  ا ا رسم   رسو. هم خراب بود! نیا

در شجاب   پنهان از چشوم ه سور بود     دهیپوش  یشال از ه ان نوجوان نیا با

اس اد صبا نواخ ن تار را آ وخ ه بوود  د    های    شسودش  به ههار ترفند در کال خو

د . بوا هوهار    یجنو  جهوان   های لبهرم کرده بود   در سا ییفرزند پسرش را به تنها

  دفرس اده بو کایبه آ ر لیتحص یبرا یدشوار

طرفودار     هور چنود  یپهلو ابانیع ّه  در خ ۀرف م به خان یناهار   یر ز برا هر

از  ای ه صودق اجواز   ۀشضوور در  حاک و   ی صدق نبود ا ا به  ن قول داده بود که برا

 ا  رارا  ثل پسرش د س  داش    یشاهقلسرهن   جور کند  یشاهقلسرهن   قیطر

 یتوانس م  با ر پووش خاکسو ر   یر ز ا.رانجس  دانس   ی ینانی  قابل اط  فیآد. شر

  صدق باشم    ۀا. شاهد  حاک   درسه  ه راه ع ه

بوار  وأ وران    نی. در بوا  چنود   ر د به سالن دادگواه سولطن  آبواد از دَ    یبرا

را دسو  بوه دسو  گرداندنود  توا        وا  ۀاجازه نا    کردندتک تک  ا را کن رل   ینظا 

 یادیو   ر ف بود  برخالف تصور. ت داد ز نهییکه به سالن آ میشد یباالخره  ارد سالن

بودنود    سو اده یبه دس  هم سورپا ا  نیخبرناار د رب ند انده بود  چ یها خال یاز صندل

توا  صودق اناوار بوه ع ود بوا        دیطول کش ی دت  مینیبنش بونیبه تر کینهد میتوانس 

اش  لیو  کبه خبرنااران کرد   کنار  یا  ر فش  ارد سالن  حاک ه شد  خنده  یشوال

 یس سو اد ارتوش  رئ  یاشیر پیدر کنار سرت یشاهقل سرهن نشس    بهرگ هر لیجل

به  ی  از د ر با سر سال د.ید یبود که ا  را   یبار نیا ل نشس ه بود  در د ران  صدق 

ع ّه در کار  کالو    ۀداش   به گف  یا زد  شال  شوخ   سرزنده یا. کرد   لبخند ع ه
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  ارد بود  یلیخ

 نیدادسو ان )شسو   یهوا  اع نوا بوه شورف    ی  ب دیکش ی  یا ازهیه خ گا  صدق

کرد  به  یگذاش   گاه سرش را بلند   ی  هی  یآز وده(  سرش را بر بالش دس انش ر 

بار بوه اع وراض آن    نیداد  چند یآلود پاسخ   حکم   طنه یدادس ان با لحن یها اتها.

را نودارد   از   و  ۀ حاک و   یصوالش  ینظا  اهگف  دادگ یخواند    یقانون ریدادگاه را غ

 کرد    یخود دفاع   یها اس یاقدا ات   س

  یو از اه  یآن  حاک وه بوود.   تصوور چنودان     دنید یدر پ یسر کنجکا  از

تنود     ح یصور  یها رف ار   شرف ریشدن نف  نداش م  ا ا سخ  تح  تأث ی ل یخیتار

 ۀزند  هرچند ه و  ی  یه   یها آ د که شرف ی صدق قرار گرف م  به نظر.   هیطنهآ 

س دادگاه  رتوب  سوط شورفش    ی  دادس ان   رئد.یفه  یرا درس  ن  شیاس دالل ها

را بشونوند    بوا    قیشقوا  دیو  ورد. با  گفو   یکرد    و  ی  ی  ا ا  صدق  کثدندید  ی 

شورفم   دیگذار یشاال که ن "  داد  چند بارهم گف  یادا ه   شیها به شرف یخونسرد
  هور  هیو   ی  نشس    سرش را د باره گذاش  ر  "زنم! یرف ن ش اریرا بهنم  پس د

به طور  خ صر ادا وه بدهود  ا وا     شیها خواس  که به شرف یاز ا    اهدادگ سیبار  رئ

بوه   را بشونوند    قیشقوا  دیو  ورد. با  کورد  ی  تکرار بازهم یطوالن ی صدق ب د از  کث

 داد    یادا ه   لیتفص

بوود  شورف    ندیناخوشوا  میدادس ان بورا  یکه رف ار خشن   شرف ها ه انقدر

در  ورد کارها    ا  قیدق یها حی صدق   تو  نیاع نا ا ا    ی  رف ار ب هیطنهآ  یها

  نشس  یبر دلم   شیها اس یس

 یاخ ناق   سورکوب ه وراه بوا بازداشو  ج  و      یشدن  صدق  فضا یزندان با

شکو و    یتانوک هوا    شهب توده غیر قانونی شد   اف یه کاران ا  ر ز به ر ز شدت 

 ها را قرُق کردند  ابانیخ ینظا 

در آبان  واه ه وان سوال اعودا.      هین دک ر  صدق ۀخارج ری ز  یفاط  نیشس

در  اش خانوه   پوس از اعودا. ا      ا بود ۀخان کینهد یکاظ  ۀسرکوچ یفاط  ۀخان  شد

  ه سر جووان   یپر سر   صدا یها ندهفر  رف   از رف    آ دها   خ ینیسکوت سنا

را  آنهوا   هور  قو    دنبو یخبر ارید دندیرس یبه نظر   یپرکه بهرگ ر از  خواهرهایش

دلوم   یلو یگرفو   خ  یدلوم  و   د.یو د یدر کوچوه  و   اهیبوا لبوا  سو      افسرده نیغ ا
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 شد.  ید  کرد.   رَ ی  یدانم چرا فقط سال  یخواس  با آنها شرف بهنم ا ا ن  ی 

در اع وراض بوه سوفر     انیدانشوجو ناذش ه  تظواهرات   یفاط  اه از اعدا.  کی

 یر هوا ین یانوداز ری  ت دیبوا سورکوب شود     آذر 61در   سفیر آ ریکوا  کسونینریچارد 

  دانشوااه را شکسو ند   میبار شر نینخس  ی سلح برا یر هایر بر  شد  ن سی سلح پل

بوه   ش وی  نظا یوان    ا وا در دانشوااه پیچیود   "از دانشااه کوتواه  انیدس  نظا " فریاد

بوه   می سو ق  یرانوداز یبوا ت  یفنو  ۀناذاش ند  در دانشکد ی ق  هیها ن نشکدهدا لاس قال

 یر و   یشر   ایبهرگن  صطفی  یاش د قندچسه دانشجو به نا.  ان یس   دانشجو
ر ز "شود     لیتبود  انیدانشوجو  ۀآذر بوه ن واد  بوارز    61  از آن پس  دندیبه ق ل رس

ی در شورایط  را آذر 61ر ز ن دانشوجویان ه چنوا   توا بوه ا ور ز     نا. گرفو    "دانشجو

هوای بیشو ری برجوای     د   ت وداد کشو ه  کننو  برگوهار  وی   شدیدتر یتر   سرکوب خشن

   د نگذار  ی

خفقوان     یشوهب تووده  فضوا    یکشف ساز ان نظا  یناذش  که در پ یرید

از  ریو ساک    سر بوه ز  رس ان یدر راهر  دب ی ق  یش  انداخ   هیبر شهر سا سرکوب

پا. لوه   ری! سرت ر  زس یک ون یآ"شد که  یبلند   ادشیگذش م  فر ی  خانم بانوکنار 
 "شاال بر  تظاهرات! یکنم  جر ت دار ی 

خوانود  اناوار هور کوه در تظواهرات       ی  س ی را ک ون نکهیبود. از ا رتیش در

  یبوده   توده ا س یشرک  کرده ک ون یابانیخ

هوا عکوس    ش   ر زنا وه گذا یزندان   اعدا. آرا م ن  الیاندک  فکر   خ اندک

هوم   یا کردند  ر زنا ه ی ن شر   یا توده انیزندان یها ها را در کنار ندا   نا ه ربارانیت

فشوار   ریو اعضاء شوهب ز  نکهیبود  ا "ندا  نا ه"که پر از  "عبرت"شد به نا.  ی ن شر  

 میبورا  یا ژهیو    یو اه  هیو در آن ر زهوا ن  یش و  شوند ارشکنجه   زندان به ندا    اد

خودشوان را رسوانده    جوان یاز رهبران شهب از راه  ورز آذربا  یبرخ نکهیداش   ا ا از ان

کردند به  ی  قیاعضاء را به ابراز ندا   تشو یبهرا  یتق رینظ ی  برخ یبودند به شور 

 انیو   دردناک   ندیناخوشا یتبار تفا  نینخس  ی  برادیرس ی  ندیناخوشا ارینظر. بس

هوا     عکس اعدا. شدگان را در ر زنا ه طرح شده بود میب برارف ار رهبران   اعضاء شه

 ج فور    ا کیسسرهن  تر بود     از ه ه جوان یرنظا یکه غ وانیک ی رتض: د.ید ی 
 نورال شفاسر ان     ورد اع  اد  ادر.  هیاز بس اان عه یرهادیتوران  ه سر   یلی ک
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کوه   ییهوا  شو ه در برابور گلولوه   افرا ی  سور  ادیو گشوده به فر یبس ه  دهان یچش ان اب

در  یرکو یکه ه ه چشم بس ه   دس  بسو ه بوه ت   یارانیر ند ا  را از پا درآ رند! د ی 

که چنودان از علول      ینبود  تفا ت رف ار یاند  ا ا از رهبران خبر س ادهیان ظار  رم ا

زده  یهم از شهب تووده   رهبورانش بوه کلو      آ رد. یآن سر در ن  ی جود یها شهیر

 سرکوبار شاه  می.   هم از رژشد

کوه شوا لو در    یکرد  شو ر  ی  کیها نهد  را به فهم آن تفا ت یش ر نازل اناار

 سر ده بود:    ارطان یس ادگیا شیس ا

بنفشه بود/ گل داد    وژده داد/   یس اره بود/     / نازل یسخن ناف / نازل ینازل
     ز س ان شکس    رف

که در  د.یشن شاهرخ  سکوبچون  یش ندیدسال ب د  از ر شنفکر ان نیچند

 داد کوه  ی و  ی  ان قوال بوه زنودان  بوه خوود دلودار       یریسخ  دسو ا  یها آن لحظه

 " ارکس اس ! یها یدرس  بودن تئور ۀشهب  خود نشان شکس "

 یشهب توده به شور  یباال یها شکس   رهبران  کادرها   رده یآن ر زها در

ها د   یا از توده یکیشد  یناشناخ ه بود  گف ه   میبرا دی  هنوز  هاجرت   تب خ ندیگر

آنهوا در   نوده یکوه آ  دیو ا  نیو رها کورده اسو  بوه ا    ی.  رز شور فرزند نوجوانش را دُ

 خواهد شد    نیتض  "نیز  یبهش  ر "

 هاجر شهب توده  سورانجا.   یاز پنج نسل سکوتِ ه ان رهبران   کادرها پس

اجواق سورد   "   "ردیو   ین و  ی اگوادان کسو   در"  "وسفیجان  ییدا"با ان شار ک اب 

نداشو ند     یشهب که با آن نظا. سوازگار  یباال یها از رده یت داد میدانس  "هیه سا

ند  شود  "یسو  یالینظا. سوس" آن کوبارگرف ار دس ااه سر نییپا های هرد صدها تن از

جوان   ی  کوار اجبوار   یفشوار شوکنجه  گرسونا    ریو ها ز   در زندان یبریس یدر سر ا

 ند درسپ

ک م "   شوور ی  ی و یا ن سیبوا پلو   یکه به ه کار یشال  آن رهبران نیا با

بوه رغوم    بوار  نیو بازگردنود  ا  رانیو انقالب د بواره بوه ا   یپرداخ ند  توانس ند در پ "ب

تر از  بار خشن نیچند یا فشار   شکنجه ریز  یاسال  یبا ج هور ی  ه دس  یه کار

هوا   ابوراز    اع وراف  ار یبه ه د اشانه بود ته  ا درآ دند    چه دردناک از پ شاه میرژ

  ونیهیشان در تلویها ندا  
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  سفر به خارج باب ر ز شد  در فضای خفقان سیاسی ب د از سقوط  صدق

بسیاری از جوانان  به خصوص دانشجویانی که ا کان خانوادگی    الی داش ند ادا ۀ 

به  پریازد اج کرده بود   ب ولدر آن د ره  ور را برگهیدند تحصیل در خارج از کش

به آ ریکا  ا ا  ن پس از پایان  قهر انسویس   سپس به فرانسه رف ه بود   

  یک سال   لم اش د بنیدبیرس ان  شرفۀ آ وزگاری را برگهید.  در دبس ان پسرانۀ 

 ریا یات کال  پنجم اب دایی بود. 

  برای ادا ۀ تحصیل به پاریس رف م  6990/6301 ز س ان سرانجا.  ن هم  در

شدیم  فر دگاه  هرآباد ساخ  ان کوچکی بود با یک سالن بهرم  از یک درش  ارد  ی

رسیدیم  هواپی ای کوچکِ  ا چهار  ای کوتاه به هواپی ا  ی   از در دیارش با فاصله

نخس ین  رُ.  سافر   یک توقف چند ساع ه در  90-40 وتورۀ  لخی بود با گنجایش 

 تلخی ندانس ن زبان را چشید.   باری بود که

پاریس  پری به اس قبالم آ ده بود  در  یانۀ راه فر دگاه تا  9در فر دگاه ا رلی

بارید    ه  رف   برف  ی ندی پیش  یشهر  از سفر. پشی ان شده بود.  اتوبو  به کُ

ری از فرط د ده به رن  بخا ها  ثل لولۀ غلیظی ه ه جا را پوشانده بود  ساخ  ان

هایی که به  فآ د  از شر سیاه در آ ده بودند  ه ه چیه به نظر. زش    غ هده  ی

کرد.   تر شس  ی خود. را غریبه ای غریبهفه ید.   از هر   یرسید کال ی ن یگوشم  

"اتاق خدمتکار"ها  یا به اصطالح فرانسوی  طبقۀ پنجم زیر شیر انیِی  به اتاق پر
4 

توانس م جلوی اشکم را بایر.  با  به ز ر  ی . بغض گلویم را گرف ه بوددکه رسی

آسانسوری تق   لق به طبقۀ سو. رسیدیم   با چ دانی سناین از راه پلۀ کم نور  یا 

 انده را باال رف یم  اتاق آنقدر کوچک بود که در  به ر باویم تاریک  د  طبقۀ باقی

شرک  کرد  شوفاژ کوچکی به دیوار شد  یفاصلۀ بین تخ    دیوار به زش    

کرد  سوز سر ا از در  چسبیده بود که ش ی دس م را که به آن چسبانده بود. گر. ن ی

   سیلۀ دیاری هم برای گر.  شد چسبید   جدا ن ی کرد به بدن  ی   دیوار نفوذ  ی
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کردن اتاق یا ش ی گر. کردن آب  جود نداش   برای رف ن به  س راح   برداش ن آب 

از غصه  یک هف ه از اتاق بیر ن  برای دس شویی  جبور بودیم به طبقۀ سو. بر یم 

نازکِ د خ  ایران   دس کش به دس  ر ی تخ   ینرف م  ر زها با لحاف   پال و

های د ده گرف ه خیره  با. ها   پش ِ نشس م  از پنجرۀ کوچک اتاق به ساخ  ان  ی

ها  شبشدند   های برف به زش   دیده  ی آلود  ش ی دانه  اند.  در آن هوای  ه  ی

داد که ه ۀ   را دلداری  ی پریخوابید.    ی پریه ان پال و   دس کش کنار هم با 

خوابند  ا ا به  ها در آن  ی های زیر شیر انی دارند   فقط شب دانشجویان از ه ین اتاق

 رف   فکر   ذکر. ایران بود   خرج  ن ن ی

 ی  سی ای گذاش م در خیابان پا به کوچه پریه راه سرانجا. ب د از یک هف ه  

های چهار پنج طبقۀ یکدس     رتبی  ساخ  ان  د  طرف خیابان 0  یلی ر اِکولبه نا. 

انداز  چشمهایی ردیف   به هم چسبیده که  های سیاهِ بالکن قرار داش  با نرده

 زن آراس ۀه اهن    آرا ش بخشی را به  جود آ رده بود  در کافۀ نبش کوچه  

 گر. به  ا داد  ۀشیر قهوفنجان یک  خانه صاشب قهوه

کوچکی در خیابان  در کافۀ  ح ودای اف اد. که با ع ویم  به یاد ا لین قهوه

کافه   چند زیر  ار تن  بود   شلو    پر از  غازه  ز زار خورده بود.  خیابان الله الله

زدند   از دس   ه هم تنه  یز ین کوچک به نا. کاباره  هناا. راه رف ن ه ه ب

تر از خیابان بود   تر   شلو  نیشاون گرف ن  ردها در ا ان نبود.  فضای کافه هم تن 

کرد  قهوه را که جلوی  ها شرک   ی خانه به زش    یان صندلی زن چاق صاشب قهوه

د نم   ی"ای ص ی ی   د س انه به ع ویم گف    ای ار نی   خنده  ا گذاش  با لهجه
های اکسپرسی که ش ا در پاریس  عر   جهان  خوردین نیس   ا ا   ثل قهوهکه 

 "کنین! های  ن پیدا ن ی که در تهر ن به ر از قهوه د نین  ی خودتون خوب
 1التن کارتیه  جوش دانشجویی   ر ف به  با   ر  به  حلۀ زیبا  پر جنب

  زیبای پوشیده از برف با 1 پان ئون    بد نسوربُبه  دانشااه رف یم  ساخ  ان پراُ

ای به دنیایی  های لخ  زن    رد در فضایی  سی   دریچه لوکها بورم  با  جس ه
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 نوین را به ر یم باز کرد که تا به آن ر ز برایم قابل تصور نبود 

ها برای خواب به آن النۀ کوچک زیر شیر انی باز  از آن پس  فقط شب

زد.   به ه ان قهوه خانۀ  ا زیر بغل  یها    سواکم ر گش م  از ا ل صبح ک اب  ی

ای شیر  شس م  کاسه زده  ی رف م  سر   صورتم را با آبی سرد   یخ نبش کوچه  ی

خورد.   به زش   یکی د  کل ه فرانسه با صاشب قهوه   اسان  یقهوۀ گر.   نان کرُ

یر هر قهوه  در گر ای دلپذ یک توانس م با خوردن کرد.  ر زها  ی خانه رد   بدل  ی

اندک اندک  با  حیط   زبان  ها ک اب آ وزش زبان فرانسه بخوانم  ای ساع  قهوه خانه

فرانسه تا شد دی آشنا شد.  فضای فرهنای    حیط زندگی به کلی با ایران   فا ت 

 هایی سخ    ناخوشایند  به د ر از ها آزادتر   دلپذیرتر   از جنبه بود  از بسیاری جنبه

فرس اد  در  که پدر. به زش   برای ان  ی اندک ای ن با  اهیانه یار   دیار  زیس

به   اه را تنها با آب   شکر سرکردن؛ سر ای اتاق زیر شیر انی  ش ی چند ر ز آخر

ها    برایم قابل تح ل شده بود  ندانس ن زبان  ر بر  شدن با نااه ه ۀ اینها تدریج

تر از  انس م نادیده بایر.  ا ا سخ تو پرس انه را هم  یبرخوردهای اهان  بار نژاد

درد دل   شورت   ادر   د س انم بود که ازها  نبود  سیلۀ ارتباطی سری  با پدر    این

. کرده بود  اناار پش م خالی شده بود   اتکایم را از دس  داده بود.  ا   توصیه  حر .

  آ د  هم که گرف ار  شکالت خودش بود چندان کاری برن یپری از دس  

کشید   سیلۀ دیاری   اه طول  ی  جه نا ه که ارسال   دریاف  آن بیش از یک

برای ارتباط با ایران  جود نداش   ش ی در پاریس هم ارتباط تلفنی  شکل بود  فقط 

هایی  خصوص که در عرض   جود داش   نا ه 2پنو اتیکهایی به نا.  ا کان ارسال نا ه

ها  به دس  گیرنده  با فشار باد در پس خانههایی  د  یا سه ساع   از طریق لوله

 رسید!   ی

گرف م  آزاد  هایم را باید خود. به عهده  ی ها   ان خاب ناگهیر  سئولی  تص یم

بود.    س قل    ط م اس قالل چه تلخ بود   بار آزادی در تص یم   ان خاب چه 

 سناین   دشوار  

 غاز  بارزات کشورهای دهای  یرانار جن  جهانی   آدر آن ر زها  پیا

چیره بود  در آن فضای پرتب   تاب سیاسی    س   ره بر زندگی ر ز رۀ فرانسویان

                                                      
8
-Pneumatique 



 11 6301/6990  پاریس

ها برایم اه ی  پیدا کرد  شاید هم دشواری زندگی در   بارزۀ اس قالل طلبانۀ الجهایری

 غرب   اشسا  ه بس ای با آنها را در  ن تقوی  کرده بود!

ها پیش   ساکن فرانسه بود که بسیاریشان سال های د ران بایر   ببند الجهایری

های جن  جهانی   ش ی به ز ر اسلحه   دس بند  برای کارهای سخ  بازسازی  یرانه

هایی بود که به هر  های پاریس پر از پلیس به فرانسه ان قال داده شده بودند  خیابان

ها را با    جیبدادند  برای شناسایی  دارک ای فر ان ایس   ی سیاه  و   سیاه چرده

زدند    خورد دس بند  ی گش ند   هر الجهایری که به تورشان  ی خشون    اهان   ی

  در کوچه   بازار صحب  از کش ار بود   شکنجه  در پلیس انداخ ند توی  اشین  ی

 الجهایر   در فرانسه 

جا  ۀ فرانسه  به ر ال رایج در تاریخ خود  به د  بخش  وافق    خالف تقسیم 

دانس ند    جن     شده بود   وافقان  الجهایر  س   ره را  لک طلق فرانسه  ی

کردند   خالفان  علیه کش    کش ار  ها را توجیه  ی شکنجه   نابودی الجهایری

انداخ ند  ر شنفکران سرشناسی   کردند   تظاهرات خیابانی به راه  ی افشاگری  ی

علیه جن   60ژاک پرِ ر ی چون  رد  حبوب   ییا شاعر 3ژان پل سارترچون 

دادند   به  سر دند  بسیاری از سربازها به خد   سربازی تن ن ی نوش ند    ی  ی

تصنیفی که نویسنده  شاعر   خوانندۀ  حبوب  "سرباز فراری" اف ادند  زندان  ی

آقای رئیس ج هور/  ها بود: علیه جن  خوانده بود سرِ زبان 66یان  سبوریفرانسوی  
/ باید به چارگان ا./ برای کش ن بی  ن به این دنیا نیا ده /    /نویسم برای ان  یای  نا ه

 کنم  ا./ ترک خد    ی ش ا باویم/ تص ی م را گرف ه
 هوشن  کاظ ی در آن فضای بایر   ببند بود که به تشویق دایی نقاشم 

قصد  هید.  هرچند در آغاز سفر به فرانسرا برگه " درسۀ عالی    اری"تحصیل در 

که با یار  ب انم  فادار به پی انی از آن عالقه داش م پهشکی بخوانم    ه  ر  داش م

ها به کال  آ وزش طراشی     شب  شال به جای پهشکیبس ه بود.   خیرَ. ا دبیرس انی

طراشی از  ب وانم تا  دتی طول کشید 62نهدیک به  یدان شاتله  ای رف م  در کوچه  ی
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شان در ذهنم فهان خاب شر شخصی    بد ن قضا ت در  وردا عریان زنان ر   دل

بپذیر.  ا ا ر زی که با  دل عریان  رد ر بر  شد. دس    پایم را بکلی گم کرد.  

طرح   ان برای پایان دادنِاس اد را به پایان برسانم   قادر نبود. طرح بدن عریان ا 

  داش   دس  از سر. برن ی

ه یشه  فه ید.   در فضای تیره   تار ز س انِ زبان فرانسه را به درس ی ن ی

بارید  خود. را ه چنان تنها   غریب شس  آلود پاریس  که یک بند برف   باران  ی  ه

گش م   کرد.  دیر  ق  شب در برف   سر ای زیر صفر پای پیاده به خانه باز ی  ی

برخالف که  69 وف ارخانه که چه عرض کنم  اتاق سردِ کوچکی در کوچۀ عرب نشین 

اتاق پیشین  ا دس شویی    س راح کوچکی هم در آن بود  دایی نقاشم  برای  دتی 

قرض  پریکرد  اتاق را به  ن   خواهر.  در الهه زندگی  ی ژانکه با ه سر هلندیش 

شبی نبود که در  یانۀ راه یک الجهایری سر راهم سبه نشود    را به خوردن  داده بود 

نژاد "شد. به  کرد.   هم  ی د  اگر دعوت را رد  یقهوه   گپ زدن دعوت نکن

خورد.  به زبانی الکن شرف  های شب با این   آن قهوه  ی   ناگهیر تا نی ه"پرس ی

سپرد.  تازه پس از چند هف ه  هایشان گوش  ی ها یا زبان بازی زد.   به درد دل  ی

ها  رخی الجهایریاز جانب ب "نژاد پرس ی"خوابی   سر ازدگی فه ید. که اتها.  بی

کرد.    ها را رد  ی گیری اس   ب د از آن بد ن ناراش ی  جدان دعوت نوعی باج

  "آره!  ن نژادپرس  هس م"گف م   قاط انه  ی

ب د از  ر د به  درسۀ    اری بود که در بحثی با یک ه شاگردی ک ونیس  

س  فرانسه هب ک ونیدر  ورد کش ار   شکنجه در الجهایر    وجه شد. که ش ی ش

زده    نهجر  کند  شاف   بر الجهایر ش ای   ی هم از شفظ سلطۀ اس   اری فرانسه

 "پس  وافق جن    کش ار هس ید؟"فریاد زد. 

تر از یک سیلی به ذهنم نرسوید! در آن ر زهوا از    در آن لحظه اس داللی  حکم

بوول نبوود   آ رد.   بورایم قابول ق   های اشهاب سیاسی سر در ن ی ها    صلح  سیاس 

خواند    دعی پیشر  بوودن اسو  از جنو    کشو ار      کسی که خود را ک ونیس   ی

بوود کوه جوه آزاد     پوری ش ای  کند  ن ونۀ ک ونیس ِ پیشر  بودن برای  ن  خواهر. 

 اندیشی   انسان د س ی از ا  ندیده بود. 
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5 
دن  دیونم  پس از اُخ  ش پریآشنایی با  حافل سیاسی در پاریس را هم به 

  گاه ه راه ا  در 64آن ونیبا زندگی در غرب    یاف ن اتاقی در خوابااه دانشجویی 

یاف م  بیش ر  های سیاسی دانشجویان ایرانی شضور  ی ها   بحث برخی از ج  

بود  در آن  دانشجو در خارج کشور بسیار اندک دانشجویان پسر بودند  ت داد دخ ران

خصی نداش م   از اخ الف نظرهای سیاسی ها بیش ر شنونده بود.  نظر  ش ج  

در آن ز ان هنوز کنفدراسیون دانشجویان ایرانی شکل  آ رد.  چندان سر در ن ی

 شجویان بحث دربارۀ شکس   صدق  ان قاد به شخصی پیدا نکرده بود ا ا در  یان دان

ایج بود  تا شهب توده به دلیل پیر ی از شور ی   خالی کردن زیرپای  صدق ر

 "کنفدراسیون  حصلین ایرانی در ار پا" گیری   به شکل6310ا. در بهار سرانج

 پر یه نیکخواه به سرکردگی  "ساز ان انقالبی شهب توده" انجا ید  ب د از  دتی نیه

ر ی از   ساز انی که به جای پیر ی از شور ی به پیگذاری شد در خارج از ایران پایه

 : د  ر ی یک سکه!ر ی آ رد "د ن    ائوتسهاندیشۀ "چین   

شناخ م  هرچند در ایران  از نهدیک پریاز طریق را هم  شهرآشوب ا یرشاهی

پر ا  جسور   سرشنا   های بی با ا  د راد ر آشنایی داش م  ز انی که یکی از چهره

ساز ان جوانان شهب توده بود  از نهدیک که ا  را شناخ م از هوش سرشارش در 

های  خ لف گرف ه تا  زد  از ادبیات  ش ر   زبان  یشاف   اند.  دس  به هرکاری 

شاری در آ د  ا ا ه ین سر ها از آب در  ی نقاشی در عرض یکی د   اه جه  به رین

 پیایر نباشد   اس  دادهایش چندان   تدا . هوش باعث شد در بر ز

رف ه رف ه از شهب توده سرخوردند    شهرآشوب  هم  پریها  هم  در آن سال

های سیاسی  ند  آن د   س قل   آزاد اندیش بودند   پایبند ایدئولوژیا سس از آن گ

نظیر بود  آنهم در  های جنسی بی نبودند  جسارتشان در  قابله با قید   بندها   تب یض

   سال پیش ایران که فکر   رف ار آزاد نشانهشص -فضای فرهنای   سیاسی پنجاه

ش ی در فرانسۀ آن  شهرآشوب   پریود  برای  ردانی چون پدر. هم کار آسانی نب
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د رانی که زنان شدند   د ران هم از پیشکسوتان اندیشۀ آزاد   برابری زنان  حسوب  ی

یاف ه بودند ا ا از خیلی  فرانسه تازه ب د از جن  جهانی د . به شق ر ی دس 

فه   نظر ان خاب شر از نوز شقوق برابر با  ردان نداش ند  از ج لههای دیار ه جنبه

 اند  نیاف ه  دس  هم به شق دس  هد برابر با  ردان الب ه  تا به ا ر ز   یهان دس  هد

سقط جنین از نظر قانونی هم نداش ند    س قل بانکی شساببرخورداری از شق  ش ی

ش ی شهب ک ونیس  فرانسه   ثل ه ۀ  آ د  ای بش ار  ی  حکو. بود   گناه کبیره

لف سف    سخ  سقط جنین   جنبش ف ینیس ی اشهاب ک ونیس  در جهان   خا

   پریخواندند   را فاششه  ی 60سی ون د بواربود  در شالی که دانشجویان ک ونیس   

سی ون کردند    آشکارا از شق سقط جنین   شق برابری زنان دفاع  ی شهرآشوب
 دانس ند   را زنی آزاده  ی د بوار

اش پاتوق ه ۀ  بارزان سیاسی  را هم که خانه شهرآشوب   ادر  ولود خانلری

های جالبی از شرایط زندگی زنان در قه ین  داس ان  ولودبه  ن   رفی کرد   پریبود  

هایش  سائل سیاسی  خواند  عاشق شرف زدن بود   در صحب  نوش    برای  ا  ی  ی

در ک ابفر شی شهب  ا ا کرد  ا  هم از شهب توده بریده بود  آ وزندۀ زیادی  طرح  ی

از نهدیک  های ک ونیس  فرانسوی کرد   با برخی شخصی   ونیس  فرانسه کار  یک

آشنایی با نویسنده   شاعر ای هم به  هایش ه یشه اشاره آشنا بود  در  یان صحب 

کرد  گف اوهای پنجره به پنجره با   ی 61الها تریوله  ه سرش  لویی ارگونسرشنا  

سرشنا  فرانسوی را هم فرا وش نویسنده   فیلسوف  61 یشل فوکو اش ه سایه

 کرد  ن ی

را که ب دها  62ا سوالد  بارِتو  از ج له  شجویان چپ    بارز آ ریکای التیندان

 التن کارتیهشناخ م  درآن ز ان  حلۀ   ر ف به  پریاز طریق  سری برگهید.به ه 

  کافه های جهان بود  ه ه جا  در دانشااه   خیابان  ها   چپ کانون ان رناسیونالیس 

پر از بحث    سیاسی گوناگون از کشورهای  خ لف های  یان دانشجویان   جریان

کش ه   ها بود   یلیون "اف اده عقبکشورهای " گف او در بارۀ فاشیسم   اس   ارِ
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شهرها  آ ارگی  گرسنای   فقر ناشی از جن  هنوز  و وع ر ز بود  ه ه   یرانی

های نوین    هنر ندان به سبک نویسندگانخواهان صلح  عدال    برابری بودند  

 ان   دی  با جن    اس   ار را در رُ لیسم   وج نو  فرهن  انسان د س ی  سوررئا

هر  ق  پولی داش م به  کردند  ش ر  نقاشی   وسیقی   فیلم به جا  ه عر ه  ی

ی های  شهور های کارگردان رف م  دیدن فیلم  ی التن یهکارتسین اهای ارزان قی   

 20ژاک تاتی   چارلی چاپلین های پر طنه فیلم یا 63کور سا ا  فلینی  بونوئلچون 

ی گوناگون بود ها فرهن ترین   به رین  سیله برای آشنایی با پیچیدگی تاریخ    آسان

 ای به شناخ  هس ی انسان    ر زنه

"اتو اس وپ" طریقاز  دانشجویی ۀگاه نیه به سفرهای کم ههین
شهرهایی  به 26

های فرهنای  رف یم   نسب  به تفا ت فلورانس  رُ.  آ س ردا.  الهه       ی چون

 آ ردیم   تری به دس   ی های ار پا شناخ   ل و   ل 

   د وکراتیکتناقضی عجیب  یان فرهن  پیشرف ۀ  به ع ق با اینه ه 

ۀ نژادپرس ان نارشبه    اس   اری پی نبرده بود.  داری   برده با فرهن  خواهآزادی

در راه  تنها  توجهی نداش م  پوس  غیر ار پایی   به  یژه سیاهشهر ندان  ها به ار پایی

در  ه سایۀ اتاق به اتاقمد س      سی ون ه راه  به هلند ""اتواستوپ سفری با

به ع ق این  های آفریقاییِ جهیرۀ  ارتینیک بود  که از تبار برده خوابااه دانشجویی 

اینبار    پی برد. گان چرده سیهبار نسب  به   اری   اهان اس   -داری برده فرهن 

ها  از ساع  بار در ا ان ن اندیم: ای از برخوردهای اهان    لحظهدیار برخالف سفرهای

عد.  گرف ه تا سی ونایس ادن در کنار جاده   عد. توقف رانندگان به  حض دیدن 

اع نایی  عابرین   بیبار  های اهان  نااه در شهر الهه   پذیرش ا  در پانسیونی

  های کافه! فر شندگان   پیشخد  

ها   دیون  آشنایی نسبی با فضای هنری   فرهنای فرانسه را هم در آن سال

  به  یژه به نقاشی   تاریخ هنر   هنر ندان  هس م که عالقه زیادی به ش ر  پری

در جنوب   22 الوریسرا در شهر  6301داش   ت طیالت تابس انی سازی  سرا یک
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کارگاه  به خاطر  الوریسگذراند.  در آن ز ان  شهر  پریفرانسه  ه راه 

 اش  به شهر هنر ندان تبدیل شده بود   های سالیانه   ن ایشااه پیکاسوسازی  سرا یک
کرد  از قضا در ه لی بودیم که  کارآ وزی  ی پیکاسوسازی  در کارگاه سرا یک پری

 ایشااه سالیانۀ ا   یک هف ه در آنجا اقا   داش ند  به  ناسب  ن پیکاسو    ژاک پر ر

گاه با  حب ی خاص  را به   شاعر سرشنا     حبوب فرانسویان   پر رژاک با این که 

داد  کرد   به ا  اع ایران   شرایط زندگی  ا در فرانسه توجه نشان  ی قهوه دعوت  ی

 نسخۀ بهرم چاپی چند یی کهنداش م  تا جا پیکاسوا ا  ن چندان توجهی به ا    

آشنایی با  را که به ا ضای خودش به  ن هدیه کرده بود  در پیکاسواعالن ن ایشااه 

 پریفقط  ق ی با خشم   شیرت  ه ه را به سادگی از دس  داد.  چند جوان فرانسوی

به نادانی خود.   به شهرت   جایااه  ی از نقاشان ای الیایی ر بر  شد.  ه سر یک

 برد.  یهنری آن د  پ



 

1 
یکی از  فرح دیبادر آن د ران غرب    زندگی سخ  دانشجویی در پاریس  

د س ان بسیار نهدیک   ص ی ی  ن بود   رزشکار بود  جدی   پر سئولی    

بین دبیرس ان انوشیر ان دادگر   ژاندارک   ابقات بسک بالِخوان  در ایران در  س در 

 کرد.  در تیم رقیب ا  بازی  ی

ها     اری پا گرف   در آن سالعالی  ا در پاریس   در  درسۀد س ی  

چندان   ۀ    اری در  یان دخ ران ایرانی ش ی در خارج کشور همتحصیل در رش

در فرانسه  نک ار پاپازیان   ول نبود  چند سال پیش از  ا  دخ ری ار نی به نا. 

در فرانسه  در رش ۀ  ریدخ ر ایرانی دیا فرح   اری خوانده بود  پس از ا   جه  ن   

 کرد      اری تحصیل ن ی

ای  یان     اری  ناسبات ص ی انه  زهای ا ل دیدار ان در  درسۀاز ه ان ر

 ا شکل گرف   هر د   رزش د س     رزشکار بودیم  با اینکه  رزش  یان جوانان 

سک بال فرانسوی  به  یژه دخ ران چندان رایج نبود ا ا  ا از هر فرص ی برای ت رین ب

گذراندیم  یا با قطار به  ها را باهم  ی کردیم  بیش ر شب   پینک پنک اس فاده  ی

سی ه رف یم یا با   ر  به خوابااه ا  در   ی 29آن ونیخوابااه  ن در شهرک 
  24ا نیورسی ر

ها   در  درسۀ    اری هم در  قابل آزار   اذی  شاگردان جدید توسط قدی ی

که    هوای ه دیار را داش یم  به بهانۀ  سل انیBizutage ها یا به اصطالح فرانسوی

از دس ورهای تحقیرآ یه شاگردان قدی ی شانه خالی  چندان پایبند آن نبودیم

کردیم  در عوض به جری ۀ سطل آبی که ش ی در سر ای ز س ان بر سر ان خالی   ی

 دادیم  کردند تن  ی  ی

آ دیم برای شا.  بیر ن  ی  20ایراسپعصرها که از  درسۀ    اری  در خیابان 

کردیم  یک بار که برای خرید به آن سوپر  از یک سوپر نهدیک به  درسه خرید  ی
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رف ه بودیم یک قوطی خیلی کوچک  ربا کش رف یم که تازه به بازار آ ده بود  ا ا 

های  غازه که  ا را زیر نظر گرف ه بود  تهدید ان کرد که به سفارت  یکی از ناهبان

ن خبر خواهد داد  ترسان   گریان خود ان را رساندیم به خوابااه  ن    اجرا را ایرا

  ه سایه اتاق به اتاقم ت ریف کردیم  هرچه   ارتینیکی  د س  سی ونبرای 

داد که این کار در  یان دانشجویان بسیار    ول اس   چند ر زی از   ان  ی دلداری

 تر    دلهره آرا. نداش یم 

خواس  از ایران یک اناش ری فیر زه برایش به یادگار   ی فرح  از  ن  سی ون

خیاط  شهور فرانسوی   دیوراش به   ق ی برای سفارش پیراهن عر سی فرحبیا ریم  

 فرس اد  سی ونای برای  به پاریس برگش  اناش ری فیر زه را ه راه با نا ه

به پاریس  ی ق   با  ادر  ن در  درسۀ ژاندارک ه شاگردی بود فرح ادر 

 فرحکرد  در آن ز ان   ن    پخ     حب   ی آ د برای ان غذاهای لذیذ ایرانی  ی  ی

ا ا  کردیم های  شابهی داش یم  هیچ کدا. ف الی  سیاسی ن ی اشسا    برداش 

   از شاه ثریاهای  وجود بودیم  ب د از جدایی  لکه  ها   نابرابری عدال ی  خالف بی

ها خودشان را به    اینکه ب ضی از دخ رها از طریق  جلهشاه طرح شدن ازد اج  جدد 

رسید   ای  ی کردند به نظر  ا کار  سخره  ی  رفی ازد اج با شاه  عنوان دا طلب برای

ا فکل بهرم قر ه ر ی آ وزِ دا طلب ازد اج با شاه  ب دخ ر دانش یک عکس یک بار

 دیم بخن ها ساع باعث شد  وهایش در  جلۀ اطالعات بانوان 

به اش باه در خاطراتش نوش ه   ن هیچ  فرحدر آن ز ان  برخالف آنچه که 

  د س انش پری هرچند که  21ک ونیس ی نداش م قصدی برای کشاندن ا  به  حافل 

 "دانشجویان چپ"التن  پاتوق  های کارتیه آنها را در کافه فرحک ونیس  بودند   گاه با 

یچ گر ه سیاسی هدانس م   به  ا ک ونیس  ن یدیدیم  ا ا در آن ز ان  ن خود. ر  ی

نسب  به  سائل سیاسی  به  یژه  بارزۀ اس قالل طلبانۀ   ت لق نداش م  الب ه

ها  داد.  از برخوردهای خشن پلیس در خیابان ها شساسی  بیش ری نشان  ی الجهایری

 کان کرد. هرجا که ا شد.  س ی  ی ها سخ  آزرده  ی   اهان  به خارجی ها   کافه

را هم به ش ای  از آنها بکشانم  ش ی یکی د بار هم که  فرحآ د   تظاهراتی پیش  ی
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  هم کرد.!  اناهی  اگر  ن  "ترسوِ بودن"ا  را به  سرباز زد از آ دن به تظاهرات

ک ونیس  بود.   ا  سلطن  طلب  ب ید بود که ب وانیم آن قدر با هم د س    

ا ا تا جایی که  دانس م یم شاه را سرکوبار  یص ی ی باشیم  درس  اس  که  ن رژ

 به یاد دار. ا  نیه در ش ای  از رژیم شاه پافشاری نداش  

ناشی از فرهن  سیاسی رایج در آن د ره باشد  در آن  شاید این اش باه ا 

ای که در شد آن د ران  ش ی نوجوانان کم تجربه دان شناخ مفرهن  که ب دها در زن

ئل سیاسی شناخ  نداش ند خود را ف ال سیاسی  ک ونیس  یا  ن هم نسب  به  سا

دانس ند  به عل  رد   بدل کردن چند اعال یه   خواندن یک یا  ش ی  ارکسیس   ی

شدند  در  دانی  یشکنجه   زن "ف ال سیاسی"  به عنوان " اله"د  ک اب به اصطالح 

 ی از      وجود  هم طلبی   نار ای خواهی یا ک  رین شق   هر نوع عدال رژیم شاه

 شد  های سیاسی یک اقدا.  هم سیاسی تلقی  ی جریان از نظر از نظر سا اک   هم

  سایر بس اانم   پریخواهر.    ثل فرح ق ی تص یم گرف م به  نه ئال بر .  

  یک سالی از ازد اجم با 6303س از بازگش  به ایران در ا اخر پناران    خالف بود  

را د باره دید.  هنوز با شاه ازد اج نکرده بود  به دیدن  ا  فرحکه  گذش   ی ا سوالد 

 "!هاس  هرف ار   لبا  پوشیدن د س    ثل  لک"  گف   ی ا سوالد که آ د 

خبر نا هدیش با شاه در  ن ر ز چیهی به  ن ناف   چندی ب دآ فرحا ا 

ان ب انم  از خبر ها علنی شد  در آن ز ان شا له بود.   خیال داش م در ایر ر زنا ه

 دار به با  پدر.  در .  ر زی با فرس ادن چند ارتشی درجه اندشاف  در نا هدی ا  
به خوبی  فرحبه دیدنش بر .  دعوتش برایم عجیب بود  چون    از  ن دعوت کردزگُلاُ

دانم    یانۀ  شاه را سرکوبار  ی رژیم کنم ا ا دانس  با اینکه ف الی  سیاسی ن ی  ی

تص یم گرف ن برایم دشوار بود   دتی طول کشید تا تص یم     رژیم ندار.آن  خوبی با

  ان به دیدنش بر .  گرف م به پا  د س ی

کرد   ر دی کوچه را بس ه  در ش یران زندگی  ی قطبی اش  در خانۀ دائی فرح

بهرگی شد. که  لی دن    فن   را به خانۀ ا  رساندند   ارد سالن نسب اَبودند   با کُ

. در ایس اده بودند  سالن   غذاخوری در طبقۀ ه کف بود یک افسر   یک  س خد. دَ

 شد    از طریق پلکانی چوبی به ایوان طبقۀ  یانی  شرف به سالن  صل  ی
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الدین  شجاعها نشس م  ب د از  دتی  . در  ر ی یکی از  بلبه دعوت افسر دَ
شناسی که در آن ز ان به گ انم   پسر خالۀ  ادر.  ارد شد  نویسنده     رجم سرشفا

نیا رد  از اینکه هیچ ابراز  ش را که دید به ر ی خود دربار بود    ا ن فرهنای  زارت

را با پش  کردن به  بارش اهان آشنایی نکرد ت جب کرد.  ب د از  دتی سکوت  رف ار 

 ا  پاسخ داد.  پس از ا   سه چهار دخ ر جوان هم  ارد شدند  ه ای چشم ان ظار

ق در سکوت نشس ه بودند   دتی گذش    خبری از اهالی خانه     شق   رَفرح ر د 

بار برایم تح ل ناپذیر شده بود  برخاس م که بر .   نشد  آن فضای رس ی   اهان  فرح

ها باال رف    افسری که کنار ا  ایس اده بود از  ن  . در به سرع  از پله س خد. دَ

آ د لب ایوان  فرح. در ایس اده بود. که  ادر قه دَخواس  ک ی صبر کنم  چند دقی

 "خواهد تو را ببیند! صبر کن فرح  ی"  طبقۀ  یانی  سال. گر ی کرد   گف 
 را بوسید   کنار. نشس   تا شر ع کرد به شرف زدن با  ن   ه آ دک فرح

ایشان از "  یکباره  ناسبات خانوادگی  ا به یادش آ د   گف  الدین شفا شجاع
 !"ان نهدیک  ن هس ندبس ا

لبا  فاخری پوشیده بود   س ی  فرحبا خشم نااهش کرد.   چیهی ناف م  

کنان  اجرای  پچ  سلط باشد  با ص ی ی  ه یشای پچ کرد   ین   برخود  ی

برایم ت ریف کرد  گف  که در پی درخواس  بور  تحصیلی از  را با شاه اش آشنایی

ا  با شاه آشنا شده  اش رف ه   در خانۀ ه خانهچند بار به دعوت ا  ب اردشیر زاهدی

شاه   عالقۀ  ش رکشان به بازی تنیس    اس   با اش یاق از دیدارهای ب دی با

را از طرف شاه  پر ازهای د  نفره با هواپی ا برایم گف   سرآخر  ق ی پیشنهاد ازد اج

 دس ش را ر ی دس م گذاش    فشرد   طرح کرد با هیجانی پوشیده

دانس م که دیار  خدا شافظی ا  را  حکم در آغوش گرف م   بوسید.   ی هناا.

شده  جدا هم از  ان ای که به ا  دار. راه بود که به رغم عالقه ا  را نخواهم دید  ر شن

 که جهیی از آن رژیم شود   رف  اس   ا   ی

   ها ان ظار دیاری از  ن داش   ان ظاری که بس اانم با توق  فرح شاید

   رتب خاطرنشان فرحبرای شفظ  ناسبات با  شان غیر  س قیم    س قیم هایفشار

هایشان  ها   ان خاب به جه پدر    ادر. که ه یشه فرزندانشان را در تص یم  کردند  ی

 گذاش ند   آزاد  ی
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بیاید  پدر    ادر. هم با  دنیا به ایران در خواس  ب انم   فرزند. دلم  ی

 ا سوالد شان بودند  به آنها گف ه بود. که پدر  ین نوهاش یاق  ن ظر تولد نخس 

ها   دیدارهای خویشان   آشنایان هر طور  سیاهپوس ی د رگه اس   پدر. در  یه انی

ر  خیلی د س  دار.    ها اهپوس  ن سی"گف    ها  ی بود در  یان صحب 
هر به  ن ر    نااهی پُ "خواهم شد! اهپوس ای سی ه خوشبخ انه به ز دی دارای نو

گویی بود هیچکس شرفش را به جد  انداخ   ا ا چون آد. شوخ طب    بذله  ی

 گرف   ن ی

دانس م که دیار شفظ  خواس  در ایران ب انم ا ا این را هم  ی هرچند دلم  ی

جویی از آن د س ی با  نا  کن اس   بهره فرح ناسبات د س انه   ص ی ی  یان  ن   

توانس م فشارهای  س قیم   غیر س قیم  ن ی عین شال    درر شیۀ  ن ناسازگار بود

بس اان د ر   نهدیک را هم تح ل کنم  در  وق ی ی پرتناقض قرار گرف ه بود.  ناگهیر 

 نه ئال بازگرد.  تص ی ی که نه تنها ا لین  بهرح فازد اج پیش از گرف م  تص یم

تی  ن   فرزند. بود  بلکه در  سیر زندگی   سرنوش  آ  ن سیاسی ان خاب  شخص

 نقشی ت یین کننده گذاش   

*** 

  سه سالی بود 6910/ 6321بیس    پنج شش سال از آن دیدار گذش   در 

ه بند سابقم به زندگی سخ  پناهندگی سیاسی در پاریس ش یده که با پسر.   

بود.  پس از د ندگی بسیار  کار در رس وران   شیرینی پهی   غیره   آ رده ر ی

ای را  ن شر کنیم  رص ی یاف ه بود. تا ب وانم ه راه د  تن از د س انم نشریهسرانجا. ف

   "آغازی نو" به نا.

در  آغازی نویکی از ر زهایی که با اتو بیل پسر.  شغول توزی  نشریۀ 

صدای کسی را از د ر شنید. که نا م را  21نا اییه ی پاریس بود.  در خیابانها کیوسک

ا رانه نااهی به ا.  ناب در آن ر ز باطرا ت بهاری خیاالتی شدهزند  فکر کرد.  فریاد  ی

 را ینخواس م اتو بیل  بر سرع   اشین افه د.  ش ابهده بود.    ی اطرافم انداخ م  

  تر ه ان فریاد را شنید. ای نهدیک را به  وق  به دس ش برسانم  ا ا بار دیار از فاصله

                                                      
27

- Iéna 



 11 ها گسس    وندهایپ با رها 

ا  را صد زنی از پنجرۀ عقب اتو بیل گرف   . قراررنای در کنار  اتو بیل بهرم سیاه

 " یدا   ن فرح هس م!"  تردید نااهش کرد.  گف  کرد  پش  چرا  قر ه ایس اد.   به

با آن     ژ لیده  خس ه    آنهم را بازشناخ    گونه چهچقدر عوض شده بود! 

ده بود.  دیار ا  را ندی اش در شال رانندگی؟ پس از آن آخرین دیدار ان در خانۀ دایی

سال از  هش  -هف  ا  جهئی از آن شده بود د. که سال زندانی رژی ی بو هف 

تر    ها برابر خشن گذش  که ا  را از  سندش رانده بود   رژی ی ده  یانقالبی 

  س بدتر از رژیم پیشین آفریده بود 

 "کنی؟ اینجا چه  ی"زده پرسید.   شاف 
 "شال  چطور اس ؟"خندید   گف   

 "خیلی خوب  در ان ظار انقالب ب دی!"یار گف م  اخ  بی

بر سرش فر د آ د  خطوط صورتش کشیده شد  ای که گویی چون پ ک ج له

به س   پایین  ر یش را برگرداند   با دس  به راننده دس ور داد راه بیف د  نابا رانه 

  دتی پش  چرا  قر ه خشکم زده بود  چه ت بیری از آن ج له کرده بود؟ 

لحظۀ کوتاه گذر د  اتو بیل از کنار هم   رسید  چیه به نظر.  اق ی ن یهیچ 

 ای دیرینه   رد   بدل د  ج له گویی تالقی د  نااه از  رای ز ان  شس  بهم عالقه

 ای بود از یک فیلم    ن ت اشاگر آن   صحنه

*** 

از انقالب گذش   گذر ز ان بسیاری فکرها   اجراها    بیس    چند سال

 ها را صیقل داد   شفاف کرد  بسیاری دیار را  یران   نابود رخداد

ا.   دتی بود که گرف ار تناقض   بحرانی در نی بود.  آخرین  ناسبات سیاسی

نیه  با برخوردهای ناخوشایند   غیر د س انه  از هم  "آغازی نو"در ج   کوچک  جلۀ 

 پاشیده بود  

با ر یاهای گذش ه کنار بیایم     گویی دیار قادر نبود.6333در  پریبا  رم 

ا.  در کار تهیۀ  به قصد نااهی به تاریخ  رخدادهای گذش ه    سیر زندگی سیاسی

 فرحبود. که از  رم نابهناا. دخ ر  "سیاسی زنانداد/ نخس ین زندان  بی دادِ"ک اب 

برکشید  سکوت در برابر  رم فرزندش  با خبر شد.  شسی ناشناخ ه از در نم سر
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 دشوار بود برایم 

دانم که   ی فرح!"  برایش بنویسم: گُلیسرانجا. بر آن شد. با  اسطۀ د س م 
 "گذرانی  به یادت هس م! ر زهای سخ ی را از سر  ی

ساع  به درازا  ا. که بیش از نیم به این ج له  تلفنی بود به خانه فرحپاسخ 

ایان قدیم  ا ا در کشید  یادی بود از گذش ه  گذاری بود به سرنوش  د س ان   آشن

از "اخ یار گف م  به خشون    سرکوب در ج هوری اسال ی  بی فرح  قابل اشارۀ
 " اس  که بر اس !

 ار نه آن که سا اک ز ینۀ به قدرت رسیدن ر شانی  طرفدار "   ا افه کرد. 
خ ینی را خود فراهم آ رد؟ در زندان ا ین  از نهدیک شاهد ز ینه سازی سا اک در 

از جانب ر شانیون  ها    جاهدین علیۀ ک ونیس  ین ف وای نجس   پاکیصد ر ا ل
 "در ن زندان بود.!
خبری ا  از ا  اع  ای بود از بی از این  اجرا  به راس ی نشانه فرحآیا شیرت 

های شاه   اقدا ات سا اک در آن رژیم؟ یا  صلح ی بود سیاسی؟ هر  سیاسی  تص یم

    ان ظاری پایان یاف   اناار کوششی بود در چه بود صحب   ا بد ن ک  رین توق

  لحظه ه ان شفظ شر  





 

 ،جشنوارۀ جوانان در مسکو

1357/1001 
 





 

7 
ی تحصیل در پاریس  برای شرک  در جشنواره جهانی جوانان ها سالدر ه ان 

بود  پیش از آن  ن اصالً از چنین  6301تابس ان به  سکو رف یم   فریده   پریه راه 

جانب کشورهای سوسیالیس ی    یی خبر نداش م که هر د  سال یکبار ازها جشنواره

سفر  ن به درخواس  زۀ شد  اجا ساز اندهی  ی سراسر جهان ک ونیس ِ جوانان

  از طریق شهب توده جور شده بود   شهشهانی ر ااز  فریدهم  دان د س   وسیقی

به صراش  به ا  گف م  دید. 22 ون پارنا را که در کافۀ سِلِک  در خیابان  شهشهانی

ای به ف الی  سیاسی ندار.  آنهم در شهب توده  ا ا ا  خندۀ پر  نایی کرد  هیچ عالقه

عیبی نداره  شناخ ن یک کشور سوسیالیس ی برای دخ ر "  با  حب ی پدرانه گف   
 "جوانی  ثل تو خوبه  دیاه چنین ا کانی به دس  نخواهی آ رد!

ا  در شنید.  چیهی دس ایر. نشد  ب دهاظه در آن لحاز خندۀ پر  نای ا  

 با شهب توده با  شکالت زیادی ر بر  بود  ش ناسبات

دانم در سفارت آل ان شرقی بود یا شور ی که به جای  یها یک  رقۀ  ن ی

گرف ند   به  ا دادند  در گذر از غرب به شرق ار پا   رتب جلو  ا را  ی "اجازۀ سفر"

را دس  به  " خصوص نا ۀ  اجازه"کردند   تا آن   ارسی  یهای ان را به دق   گذرنا ه

از  رکردند   ل کن نبودند  برخورد خشک   پُ ها سئوال ن ی چرخاندند   ده دس  ن ی

آ ردیم  ه ه چیه را  آ د ا ا به دل ان بد ن ی شک   تردیدشان به نظر ان  سخره  ی

کار ند "یک  کاری مندانبا  گذراندیم  باالخره هم به طنه   شوخی از سر  ی

یک کشور  "پر خطر"   " اله"هر   گذرنا ه هر سه نفر  ا با  ُ"سوسیالیس 

 ان را  گذرنا ه "گم شدن" ن شد  در بازگش  از آن سفر  با دردسرسوسیالیس ی  هی

 به سفارت ایران قبوالندیم!

باالخره  با قطار به برلین شرقی رسیدیم   شب را در ه لی گذراندیم  جه  ا  

شان  ده یازده نفر ایرانی  از شرق   غرب  آ ده بودند که بیش رشان  شاید هم ه ای

 جه  ن  از اعضاء   طرفداران شهب توده بودند  یکی د  نفرشان چندین بار به آل ان
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غربی رف ند برای خرید انواع  سائل  از راهن ای ایرانی عل  آن خریدهای عجوالنه را 

در  غرب دل اجنا چند سال ب د فه ید. که  ُد.  پرسید. ا ا جواب  شخصی نشنی

وند بد ساخ    بد کیفی  شوند یا اگر هم پیدا ش کشورهای سوسیالیس ی پیدا ن ی

 برای ساکنان کشورهای سوسیالیس ی شرق دارند  ای ارزش  یژه هس ند  

 " اشین د دی"از آل ان شرقی سوار قطاری شدیم که بی شباه  به 

   ا را ه راه خود "قبور اهل زیارت"به قصد  ا.  ق ی که دایه عبدال ظیم نبود؛ شاه

   "غذای شا ری"   ن ه راه ننه  با یکی د  بقچه  ب ول  قهر ان برد  صبح ز د    ی

 به ایس ااهرساندیم  های تن    خاکی  ی کاهو خود ان را با درشکه   عبور از کوچه

دس   در جنوب تهران  خراسانن خیابا نهدیک به   به گ انم"گارد  اشین"قطار در 

گرف یم   از  یان ج  ی ی به هم فشرده ناسهاگویان   به ز ر  ه دیار را  حکم  ی

در ان ظار سوت پرطنین   س یمنش ای  ی در گوشه  شدیم  ی " اشین د دی" ارد 

باکانه  بی که "التِ گارد  اشین"هایی   ر ف به  دیدن جوان با  قطار شرک  آهس ۀ

کردند  با لذتی  صف ناپذیر به سقف چشم  د یدند   سن  پرت  ی یر ی طاق  

 دیدیم   های آنها را  ی د خ یم  از درزهای سقف پاها   گاه از پنجره سایه  ی

 ش ردیم  ت دادشان را  ی

با ه ان لذت سوار قطاری شد. که قرار بود از برلین شرقی  ا را به  سکو 

ج  ی ی درهم فشرده در پی  " اشین د دی"در قطار  سکو هم  ثل ه ان برساند  

 رف ند   ق ی سوت پر طنین قطار یاف ن جایی برای نشس ن از سر   کول هم باال  ی

اخ یار در ان ظار دیدن سایۀ  بی ادف بلند شد   آهس ه   لن  لناان به راه ا  سکو

 هایی بود. که ر ی سقف بد ند  جوان

کرد  در هر توقفی طوالنی   توقف  یپی در پی در این ایس ااه   آن ایس ااه 

ج  ی ی بهم فشرده با بار   بندیل   جیغ   داد کودکانی پرش ار پیاده   سوار 

که در  یان ج  ی  به زش   دیده  ها یک دس ه جوان شدند  در ه ۀ ایس ااه  ی

دادند  ش ارهایی هم  با دس ه گل ایس اده بودند   برای ان دس  تکان  ی دشدن  ی

رسید  باالخره ب د از یک شبانه ر ز  ارد  سکو شدیم   د که اصال به گوش ن یدادن  ی

 ه ه از  هایایش شنیده بود.  آنهم در کشوری سوسیالیس ی که آن  ه ۀ این چیهها

که هناا. پیاده بل که  ردها نه تنها در قطاربه خصوص   رسید به نظر. عقب اف اده  ی
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 شان بود  شدن هم پیژا ه تن

 فریده رطنه   در عین شال د س انۀ  برخورد پُپری ی ی  ه  شضور صبا این ه

 که جدا از  ا از فرانسه آ ده بود طغرایی  با   رف    پایداری چون   یاف ن د س

رسید به آسانی در گذر.    اف اده  ی شد از هرچه به نظر. ناخوشایند   عقب باعث  ی

 اه ی ی ندهم 

یاری شده بودیم  راهن ای زن که به زبان ا ا در  سکو اناار  ارد دنیای د

به  شهر ل به اس قبال  ا آ ده بود  عظ     اُزد با دس ه گُ فارسی سلیسی شرف  ی

هایی پر درخ    گیر بود  از خیابان در کنار ر د بهرم  سکوا از ه ان بد   ر د چشم

 ه طرف بلند صدای ساز   آ از از ه ی قدی ی گذش یم  سی    ت یه    از  قابل بناهای

 لف   آالت  وسقی خاص   گاه عجیب های  خ ای جوان با  لی  بود  گُله به گُله دس ه

خواندند   ها آ از  ی نواخ ند   به انواع زبان هایی  ی آهن  که تا آن ز ان ندیده بود.

انایه بود  اناار  ارد سالن بهرم   پرشکوه قصری  عظ   ایس ااه   ر  شاف 

هایی عظیم  های آن زیر نور چلچرا     ر رهای کف ز ین   پلهسلطن ی شده بودیم

 ددرخشی  ی

ای بود در باغی  سی     های چند طبقه  حل سکون   ا در یکی از ساخ  ان

سرسبه  چادرهای بهرم سفیدی گُله به گُله در با  برپا شده بود که با انواع غذاهای 

ج  ی ی عظیم    پذیرایی بودند از ج له غذاهای لذیذ ایرانی آ ادۀ های  خ لف  ل 

 در  یان چادرها در رف    آ د 

دان  ا را به  ر ز برگهاری  راسم اف  اح جشنواره  چند راهن ای ر   فارسی

آ ر.  در  یان ههاران ههار  اس ادیو. بهرم     ر فی بردند که نا ش را به خاطر ن ی

ودیم که در  سط  یدان های گوناگون شاهد ع لیات  حیرال قولی ب جوان از  لیّ 

اس ادیو. به ن ایش گذاش ه شده بود  صدها دخ ر   پسر نوجوان با نظم   شرکاتی 

هایی در دس   تصویرهای گوناگون   رناینی را   وز ن   ه اهن   با پرچم

 ساخ ند   سحور کننده بود    ی

ود. دیده ب آبان  در  یدان ا جدیه 4ه را در های تولد شا پیش از آن فقط جشن

 رسید  ای به نظر  ی دید. بازی بچاانه که در  قایسه با آنچه  ی

در پایان  راسم  در کنار ههاران ههار جوان به پا ایس اد.  در این هناا. سر د 
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دنیای فقر   ه/ ای دا  ل ن  خورد برخیها زبان  در فضا پیچید: ه   به ده"ان رناسیونال"
 ها    رز.  ا/   /ان رناسیونال اس  نجات انسان جدال اس  آخرین قط یِ بندگی/   / ر زِ

شال   هوای عجیبی بود  شسی شبیه به نیایش در  راسم  ذهبی  آرز    

 ر یایی دلنشین   آس انی که گویی در ز ین به شقیق  پیوس ه اس  

دیدار از شهر لنیناراد  یا پطر گراد ا ر زی  اناار  ک ل آن ر یا بود  در سفری 

دانشجو      ار از کشورهای  خ لف   ن تنها ایرانی در آن  10-10اه د  ر زه  ه ر

ج   بود. با یک   رجم  خصوص  ا لین باری بود که خود. را در چنان جایااهی 

شاد  رسید دید.  در جلسۀ تو یح برنا ه     رفی   آشنایی ج    نوب  به  ن که  ی

سفر "شر بم را به اف خار آن    غر ر از شضور. در آن ج    ه چون دیاران لیوان  

باال برد.   خود. را   رفی کرد.  ب د از  کثی طوالنی در پی کف زدن  "تاریخی

ای  ج له "به اف خار ه بس ای  ل  ایران با  رد. شور ی!"شضار  با لکن  زبان گف م 

  نی رسید   نفه ید. از کجای ذهنم بیر ن آ د  شر این   دتی به  که به نظر. بی

خیره  اند.  بازهم برایم کف زدند  از هیجان یا از شر.   غه. به کلی خالی   ج  ی  

شد  ب د از  کثی    نی در ذهنم تکرار  ی صورتم دا  شده بود  فقط ه ان ج لۀ بی

طوالنی  د باره تکرار ه ان ج له   کف زدن د بارۀ شضار  بازهم  کث   بازهم تکرار   

 به طرف دس شویی د ید.   راهن ا به دنبالم تکرار  لیوانم را ز ین گذاش م   

برای دیدار از شهر  سرافکنده به ج   پیوس م  ا ا در دیدار از آن شهر که 

درن پاریس ساخ ه شده  خود. را شنیده بود. در د ران پطرکبیر به تقلید از شهر  ُ

  کرد ا. را جلب ن ی دید. توجه های جن  در برابر آنچه  ی فرا وش کرد.  خرابی

کاری بر ر دخانۀ  هایی پر از  جس ه   کنده ها   بلوارهای  سی   پل زیبایی خیابان

هایی پرهیب  به سبک    قصرها   دژهای عظیم   باشکوه  کلیساها   کاتدرال23نِوا

های زیبا   به هم چسبیده    ساخ  ان "قصر ز س انی"   اری بار ک   یدان  سی  

ران هاران ههار تابلو    جس ه از عهد ع یق تا د   با صدها سالن   ه90ار ی اژ وزۀ 

  اق ی بودنشان برایم تصور ناپذیر بود     اصر  ه چون ر یایی در خواب

   البد  سیر دیدار را به دق  ان خاب کرده بودند  چون از ساکنان شهر
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 های  سکونی هیچ چیه به یاد ندار.   حله

با شرکات  وز ن   ظریف  "دریاچۀ قو"در بازگش  به  سکو  دیدن بالۀ 

"بالشوی تئاتر" شهورترین بالرین ر   بر صحنۀ باشکوه 
در آخرین ر زهای  96

 جشنواره برایم با شس خوشایند غر ری آ یخ ه به اف خار پایان یاف   

 ادا. های رقص  د ازده سالای در  راسم پایان سال کال  شسی که در یازده
با کف زدن پدر    ادر. در  یان  کوچکناا. رقصیدن بر صحنۀ تئاتری   هکرنلی

 داد  ت اشاچیان  به  ن دس   ی

   کر لینا ا از  یدان سرخ  کلیسای عجیب   رناین   ساخ  ان  شهور 

دانم  هیچ چیه  شخصی به یاد ندار.  هرچند  ی اس الین   لنینپیکرۀ  و یایی شدۀ 

 ز آن دیده باشم های رناینی ا جه  برنا ه بود  اناار فیل ی یا کارت پس ال

*** 

با پایان یاف ن جشنواره  بار دیار از برلین شرقی گذر کردیم  تازه ساخ  ان 

بار  در  تأ ل از کنار آن گذش یم  ا ا این توجه   بی دیوار د ر آن شر ع شده بود  بی

ر زه در آن شهر  تفا ت  یان د  برلین شرق   غرب آنقدر چش ایر  گش    گذار یک

گف ند   توانس ند آن را نادیده بایرند   ی های د آتشه هم ن ی ای ودهبود که ش ی ت

زرق   برق برلین غربی فقط یک  ی رینه  در عوض در شرق تفا ت  یان فقیر   غنی "
  "  این شهر   آن شهر  جود نداره!

در خیابان اصلی   زیاده فراخ   خلوت برلین شرقی ه ه چیه خاکس ری   

خ  هایی ب ونی   یُقُر  در  یدان اصلی  جس ۀ زش    ز ُ نغ این بود  با ساخ  ا

ش را به عال    بارزه باال برده بود  پیش از ا کارگری برافراش ه شده بود که  ش 

 کرد   سازی اس  دلهده  ی هرچیه آد. را از هر چه هنر  جس ه

چه فضای "  زد  آهس ه گف م که در کنار. قد.  ی خاش  شسنر  به 
  قد ه شر ع کرد به دس   را گرف   از بقیه که فاصله گرف یم بی ش خا "غ اینی!

رف م که ا  را برصحنۀ تئاتر  به دبیرس ان  ی درد دل با  ن  تفا ت سنی  ا زیاد بود 
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 دیده بود. 

از بازیاران  شهور    ا اخر دهۀ بیس  تا سقوط  صدق  از  شسن خاش 

 کارگردان عبدالحسین نوشینه یاری  حبوب تئاتر نو پای س دی یا فرد سی بود که ب

به راه  لورتاش هنر ند   ه سر عضو ک ی ۀ  رکهی شهب توده سرشنا ِِ   هنر ند

ت دادی  اعضاء شهب توده  ی شدن  دس ایری   زندان اف اده بود  در پی سقوط  صدق

 به شور ی گریخ ه بودند  شسن خاش بازیاران   از ج له  از آن

هم ت جب کرده بود. هم اشسا  فخر  طوری  در آن لحظه  از اع  ادش

آلود آنجا برایم  زد که به گوش دیاران نرسد  از فضای سناین   غم  آهس ه شرف  ی

م از شضور دائ از دل نای   ترسی پایان ناپذیر    گف   از تنهایی   غم غرب  

 ! جاسوسان   راهن اها

های  ناسم  ا ا شرفخواس م بش شناخ م  یا ن ی  انایه را ن ی آن فضای رعب

های رس ی    توجه  را به شضور  دا .   ناخوشایند راهن اهایی که با لبا  خاش 

تیره رن  ه یشه ه راه  ا بودند جلب کرد  اناار تازه   وجه شده بود. که در آن 

 ای تنهایم ناذاش ه بودند  سفر لحظه

تو که خوشا به شال "  با چش انی اشکبار به  ن نااه کرد   گف  خاش 
  "تونی به هر جا که بخواهی سفر کنی  این ر  به ه وطنانم باو!  ی

  "تونین؟  اه ش ا ن ی"  ساده لوشانه پرسید.

  نه! گف  

 "راهن ا"پاسخ گذاش   سرش را پایین انداخ    سکوت کرد     چرای  را بی

.  داع  به سرع  خودش را به  ا رسانده بود  از ج   زیاد فاصله گرف ه بودیم  هناا

آلود نااهم کرد  دیار هرگه ا  را  ص ی انه دس م را فشرد   با چش انی اشک خاش 

ها ب د  ق ی شنید. در  هاجرت   تنهایی غرب   رده اس  از اینکه  ندید.  سال

 شر نده شد.  را با کسی در  یان ناذاش ه بود. پیا ش

ده بود که آیا فضای خوشایند ه بس ای   غر رآفرین آن جشنواره باعث ش

خواند. با ر  شنید.    ی ها آنچه از فجای  در شور ی   ارد گاه سوسیالیسم  ی سال

 ه ه چیه را به   ه چون آنان"شهاب ک ونیس  سن یا"نکنم؟   به رغم ناسازگاری با 

دربارۀ کش ارهای  خر شچف را "گهارش  حر انۀ"نسب  دهم؟ ش ی  "سیا"توطئۀ 
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 .؟بپندار "سیا"اس الین  توطئۀ 

 یالدی بود  این بار  برلین  10بار د  ی که از برلین گذر کرد. ا اخر دهۀ 

دانی شده بود  نابا رانه های خاردار زن شرقی در شصار دیواری  خیم   بلند با سیم

بسیاری از ساکنان برلین شرقی هناا. گذر  خفیانه از آن شصار جانشان  شنیده بود.

 اند  را از دس  داده

کوبا به پرام   از پرام با قطار به برلین رف ه بود.  ه ین که  در آن سفر از

پایم به برلین غربی رسید نفس راش ی کشید.  ا ف! فضا سبک   رناین شده بود  

های پر رف    آ د  شس خوشایند آزاد  صدای خنده   گف اوی رهاذران در خیابان

ت   ترسی نهف ه از زیر کرد  از شضور  أ ورهای خاکس ری پوش  سکو بودن را القا  ی

 نظر بودن خبری نبود 

ابها.    هیچ بیبود که  در سو ین سفر. به برلین  6339در  با این ه ه

 . ه بودبرد پی "سوسیالیسم  اق ا  وجود"نظا. توتالی ر  بار فاج هبه بنیاد  تردیدی

  به  رب بیل   کلن   رد. فر  ریخ ه بود  آن یکسره دیوار د ر

  نی ۀ غرب   شرق را به د 92پوتسدا. خلوت   ساک  ی که  یداندیوار بلنداز 

دیار خبری نبود  آل ان شرقی به آل ان غربی پیوس ه بود   آن  تقسیم کرده بود

 رین  راکه تجاری ار پا تبدیل به یکی از بهرگ خواس ند  ی را  یدان  سی   رکه شهر

های تجاری    ها   برج ن  با بناهای  درن عظی ی از فوالد   شیشه   ساخ  اکنند

های جهانی  این بار سلطۀ بازار   یرانی   آلودگی کرۀ خاکی  چیره شدن قدرت  بانک

 ها در پیش بود  بر هس ی انسان "بهش   الی"بی شد    رز پول یا 
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 نخس ین باری که تص یم گرف م به  نه ئال بر .  جذ ب اطالعاتی بود. که در

ها  به دس  آ رده بود.  به  رینت ۀ دانشکدۀ    اری کاراکا   به عنوان  درنبار

بود. ا ا هنوز قصد ازد اج نداش م  عالقه   عشقی بود تو . با   ند هعالق ا سوالد 

سرز ینی ناشناخ ه  خویشان   د س انم  به  به رف ن در ای  حاسبه بد ن کنجکا ی

 .سفر با هر برایم نوش ندر  ِای پُ در. در نا هخصوص پری سخ  نارانم بودند  پدر    ا

در آن ز ان کشور ایران   گذارند  ی وافق نیس ند ا ا به خواس    تص یم  ن اش را. 

 یالدی بود که ر ابط  10با  نه ئال هیچ گونه ر ابطی نداش   به گ انم از ا اسط دهۀ 

  دیپل اتیک بین د  کشور برقرار شد 

به سفارت  راج ه  بود برای دانشجویان ایرانی اجباری هک سفر اجازۀ برای  ق ی

  نه ئال جان؟ دخ ر دیوانه شدی  ار"  کرد. سرپرس  دانشجویان شیرت زده گف 

 نداد    ن به سفر اجازۀ برم   "ای نداریم! ه ا با آنجا هیچ رابط کجاس ؟

 اراکا ک به را خود. توانس م  ادرید در هواپی ا ت ویض   ههار کلک سرانجا. با

 نه زبان اسپانیولی بلد بود.  نه آدرسی در اخ یار داش م   نه آشنایی جه برسانم 
  ا سوالد 

ای که  گدار بار سفر بس ه بود.  هواپی اها هنوز با  وتورهای  لخی یا پر انه بی

کردند  برای رسیدن به قارۀ ا ریکا یک شبانه  خاص د ران ب د از جن  بود پر از  ی

  کارائیب  بار د . در یکی از جهایر  الپرتغودند  با د  بار فر د  یک بار در ر ز در راه ب

فضای داخل هواپی ا ک ی بهرگ ر از یک اتوبو  بود با چهل پنجاه  سافر   سافرهایی 

ها  سوار شدند با بقچه   بار   بندیل   بچه به بغل ت ا. راهر    صندلی  ادریدکه در 

 بود   های سا ه به ه دان خالی گوسفند اتوبو  را پر کردند  فقط جای  ر   

ت ادل هواپی ا به طرز  ده یکی از  وتورها از کار اف اد به ا لین  قصد نرسی

چپ   راس    جه   شیون   شش ناکی به هم خورد   شر ع کرد به لنار انداخ ن به

پیچید  طولی  د.  تیه   بران در فضافه ی زنان  به زبانی که کال ی از آن ن ی   اس غاثۀ

هم  ها هم به آن ا افه شد  ب د نکشید که صدای گریه   بوی ناشی از اس فرا  بچه

 نفس کشیدن را هم دشوار کرد  بیش ر از آنکه ب رسم  ترها بهرم بوی تند اس فرا 
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هایم را بس م   خود. را  حکم  کالفه    س أصل بود.  در ان ظار سقوط هواپی ا  چشم

دانم ز ان چاونه گذش   یکباره با تکانی تند    ند.  هیچ ن یبه پش ی صندلی چسبا

سخ  بخود آ د.  چش انم را که گشود.  دید.  سافرها با فریاد   کف زدن به س   

فر د آ ده بود   اتوبوسی  لیسبون برند  هواپی ا سالم بر ز ین فر دگاهِ در هجو.  ی

 ان بود برای ان قال  سافران به ه لی برای خواب در ان ظار 

خواس م از آن جار    نفسی کشید.   د ان د ان از فر دگاه بیر ن زد.  فقط  ی

دانس م چه  جنجال فرار کنم  سوار ا لین تاکسی شد.  راننده که  قصد. را پرسید ن ی

پاسخی بدهم  پس از  دتی تأ ل  باالخره با چند کل ه فرانسه   شرکات دس  به ا  

 رد.  لبخند پر  نایی زد   سری تکان داد خواهم در شهر با فه اند.  ی

ای  پس از  دتی رانندگی در سکوت  کوره راهی تاریک   خلوت را در تپه

 را دعوت به  ر د؟ با اشاره پرسید. به کجا  ی  ی ف   هر چهگر شپردرخ  در پی

کرد  کم کم   وجه شد. که پاسی از شب گذش ه؛ سخ  ترسیده بود.   سکوت  ی

غر ر فر خورد.    حکم    برد.  ا ا ترسم را با لبخند پر   نای راننده  پیاناار تازه به 

ق به صندلی تکیه داد.: آ ادۀ ر یار یی با اتفاقی ناخوشایند  گویی راه پایانی شق   رَ

ای تاریک   خلوت توقف کرد  در عقب را باز کرد   دس   نداش   باالخره بر فراز تپه

ا قد ی  حکم پا بر ز ین گذاش م   ق ی به س   شهر  را کشید  آ ادۀ زد   خورد  ب

کرانِ  های بی های شهر بر آب زده به درخشش چرا  کرد خشکم زد  شاف  اشاره 

ها اناار ههاران قو    قهشی  ها خیره  اند.   وج های رناین قایق اقیانو    بادبان

ه آ د.  شاد انه به رف ند  به خود ک گرف ند   به دل اقیانو  فر   ی بودند که ا ج  ی

 "! چه  نظرۀ سحرآ یهی"  اش زد.   به فرانسه گف م شانه

های خلوت شهر چرخاند  پاسی از نی ه شب   دتی هم  را در کوچه پس کوچه

گذش ه بود که بازهم با ترسی فر خورده  ه راه ا   ارد یک کارگاه کفاشی شد.  

 ارد کارگاه شد  سه تا د س  قوی هیکلش با لبا  خواب   بطری  شر ب در دس  

لیوان ر ی  یه پر از خرت   پرت کارگاه گذاش    از عرق پرتقالی پر کرد  با اینکه از 

 "سال  ی"لرزید.  بازهم از سر غر ر لیوان را به  فرس اد.    ی تر  به خود ل ن   ی

 سرکشید.  لیوان در پی لیوان تا سحر با زبانی الکن با هم شرف زدیم   بطری عرق را

ها ب د با  خالی کردیم  آخر سر هم کیفی زیبا از چوب پنبه به  ن هدیه دادند که سال
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صبح ز د که  را به فر دگاه رساند  بد ن اینکه پولی از  ن بایرد  خود. به ایران برد. 

نوازی  با لبخندی پر  هر دس ی تکان داد   رف   شر نده از کج فکری خود.    ه ان

 ه ان خیابان نشس م  دریغ ا    دتی کنار بی

سوار هواپی ا که شد.  نارانی   جنجال ر ز پیش به آرا شی دلپذیر تبدیل 

ها    ینی  انواع شیر شده بود  فضا پر از لبخند بود   ادب   توجه   رعای  یکدیار

ش   جس ن از خطر گ آ د   دس  به دس   ی بیر ن  ی ناها از کیف  سافر آبنبات

 ه دلی انجا یده بود     رم  به نوعی تفاهم

سرانجا. پس از د  ر ز   نصفی  شاد انه به فر دگاه کاراکا  رسیدیم   أ وران 

گذرنا ۀ  را  به اسپانیولی به   نای زندگی اس که   یداگ رک به  حض دیدن نا. 

را تکرار  " یدا"ای خندان چندین بار نا.  چرخاندند   با چهره دس  به دس   ی

فه ید.  سرآخر  بد ن کن رل  که ن ی کردند د  بدل  یرکردند   ج التی   ی

 ا سوالد هایم تا در خر جی سالن فر دگاه  را ه راهی کردند   به دس   چ دان

   یکی از د س انش پش  در  ن ظر. بود  بِرتیلیو سپردند که ه راه برادرش

ن ها ب د تازه به این فکر اف اد. که بی هیچ آشنا   نشانی در آن سرز ی سال

 کرد.؟ چه  ی آ د در فر دگاه به اس قبالم ن ی ا سوالد ناشناخ ه  اگر 

ه سو ین فرزند از نُ ا سوالد پر از بچه بود   ا سوالد خانۀ کوچک پدر    ادر 

فرزند خانواده بود  د  خواهر بهرگ ر  یک خواهر کوچک ر   خودش زندگی  س قلی 

ها  کردند  ب ضی شب  ادرش زندگی  ی سه برادر   د  خواهر کوچک ر با پدر  داش ند  

ه فرزند ریه   درش  به ا افۀ شش نوه از سر   کول هم باال که ه ه ج   بودند  نُ

 ها های عشقی   ثل بقیه خانه های  ربی   ترانه رقصیدند  صدای آهن  رف ند یا  ی  ی

 شد  ای قط  ن ی لحظه

ثۀ ارتشی ای الیایی  با جُاز تبار  هاجران شهرنشین    ا سوالد    ادر 99کا یال

ای آرا. نداش   دایم  شغول پخ    په بود   شس ن   چیدن  ظریف   ریهش لحظه

خورد  تک تک یا د تایی  کشید غذا  ی ش  یا چند بارۀ  یه غذا  هر کس هر  ق   یل

ش دایم  شغول درس  کردن نان ذرت ساجی ا در آشپهخانۀ کوچک کا یالی    سه تای
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ها   ت یه  سیر کردن شکم فرزندان  شس ن   اطو کشیدن لبا بود   94ارِپابه نا. َ

هیچااه نشانی  د نیا کا یالناهداش ن خانه پایانی نداش   ا ا در چهرۀ ظریف   پر هر 

 خورد  چقدر د س  داش نی بود! از نار ای ی به چشم ن ی

     کار ند بخش شسابداری فر دگاه  د  رگۀ بلند باالا سوالد پدر  90فلیپه

شد  ناظری  درت به خنده باز  یهای کشا رز  لبانش به نُ ای بود از تبار برده چهارشانه

 به  بود جدی   سئول   پراُ

  فرزندانش  به خصوص د   د نیا کا یالشب ا ل  از اس قبال زیاده پرشور 

   بهوت  انده بود.   رتب  را 91گلدیس    ارینا اش  هدخ ر ده   سیهده سال

هایی رد   بدل  کشیدند   شاد انه شرف   به سر   صورتم دس   ی بوسیدند  ی

 یه غذای رناینی با  د نیا کا یالاند   کردند  اناار با  وجودی نا ن ظره ر بر  شده  ی

ها   ای بود از انواع سبهی تدارک دیده بود که دل ه 91"آیاکا"دس  پخ  لذیذش 

 پیچیده در برم  وز  های ذرت   گوش ِ دانه

با چند ساع  تأخیر  ارد شد  با دیدن  ن اناار نفس راش ی کشید   فلیپهد ن 

در عوض با دعوت  خیره  اند  دس ی به صورتم نکشید  با   ان  کنار. نشس    به  ن

ش  ه سر   ا  ن به رقص تاناو   هدای م با شرکاتی  وز ن در دس ان درش     حکم

   کسی رقصیدن ا  را ندیده اس  هاس گف ند سال زده کرد   ی فرزندانش را شاف 

  تازه از اس قبال زیاده پرشور ا سوالد دیر  ق  شب  در راه آپارت ان کوچک 

شوخی ا  را به جد  پیش از دیدن  ن ا سوالد اش سردرآ رد.  پدر    ادر  خانواده

 از پاریس بودند   "پوس یدخ ر سیاه"دلهره  ن ظر  ر د  گرف ه بودند   ناران   پر از

 خورده بود   در بسیاری  نهل ی گره اهپوس  بودن با تاریخ بردگی   بیسی

کننده  ناران شد  سیاهپوس  از کار درآ دن نوزاد ها ه واره  وجب نارانی  ی خانواده

های کلفُ   بود   دلهره آفرین: سیاهی رن  پوس    وهای فرفری  د ا  پهن   لب

 پسندیده نبود 

کرد که رن  پوس  ه ۀ فرزندانش سفید اس   یه یشه اف خار   د نیا کا یال
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-Ayaca 
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 خورد   اش به چشم  ی   شضور ژن سیاه فقط در  وهای فرفری چند فرزند   نوه

پیش از هر چیه کف  د نیا کا یال  را ینبا تولد پسر.  ال ب دشد د د  س

ای  ها   پاها   سوراخ کون نوزاد را به دق    اینه کرد  نفس راش ی کشید  قهوه دس 

پوس ش  ثل پدرش سفید از آب در خواهد آ د   اش  اال  وهایش "رد   گف   خو
 "هم فرفری!

سیهده ساله  خواهر عاشق پیشه     َریناییا سو.  ر د. ه راه  ر ز د .

به دیدن دانشااه   ر ف  که چند سالی هم با  ن زندگی کردا سوالد داش نی  د س 

 سی دلپذیر   غر ری آ یخ ه به شیرت  کاراکا  رف م  در آس انۀ در خشکم زد  با ش

با دیدن  رف یم شسی که در کودکی  هربار با پدر. به خیابان فرد سی  ی

 داد  گردانش به  ن دس   ی بانک  لی   عبور از درِ "پرهیب "ساخ  ان 

چنان  بهوت زیبایی فضای آن دانشااه شده بود. که قادر نبود. قد ی بردار.  

نقشۀ    اری آن را کشیده  92کارلو   یانوئواالیی به نا. دانس م که یک  نه ئ  ی

ا ا تا آن ز ان فضایی چنان ه اهن   هنر ندانه  ده بود.هایی از آن را دی اس   عکس

ها    از  یان درخ  هایی سرپوشیده    درن را از نهدیک ندیده بود.  گذرگاه

هایی عظیم   جس ه های  درنی را که بیش ر به ساخ  ان ل   گیاه های پرگُ باغچه

ها ه چون بادگیرهایی بودند که در آن  کردند  گذرگاه شباه  داش ند به هم  صل  ی

ند  انداخ  آب   هوای گر. اس وایی  نسیم  الیم   خنکی در آن  ج وعه به جریان  ی

   جس ه ساز   ر ف فرانسوی  با آ یخ ن 93الکساندر کالدرسالن بهرم سخنرانی که 

 ترین شکل تنظیم کرده بود از سقف  پژ اک صوت را به  ناسبابرهای رناارن  

کنارهایی  ها   گوشه ها با پنجره ها  دف رها   سالن شاهکار هنرهای تجس ی بود  کال 

 ای فضای دلپذیری   ناسب با آن  ج وعه به  جود آ رده خاص  هر یک به گونه

در    بی شخصی  شهرِ های ناه اهن    بی ها   برج بودند  درس  برخالف ساخ  ان

 هایی به سبک آ ریکا  با شاهراه پیکر کاراکا 

های    اری از آن  ج وعۀ زیبا به عنوان  فه ید. چرا در ک اب تازه  ی

برند  از فردای آن ر ز با اش یاق   عالقه  شغول  شاهکار    اری  درن نا.  ی
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- Carlos Vianueva 
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-Alexandre Calder 
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 ی نا. نویسی کنم آ وخ ن زبان اسپانیولی شد. تا هر چه ز دتر در دانشکدۀ    ار

برای نا. نویسی به دف ر اصلی دانشااه رجوع کرد.   نشی دف ر از  که یر ز

نا م  یدا اس  ه ان "دچار ت جب   تردید شد  به ا  گف م   " یدا"شنیدن نا. 
ثب  کرد  چندین  اه  Vida de la vida  ا  پر نده  را با نا.  "زندگی از زندگی!

 پر نده تصحیح شد بد   اد  کرد. تا نا م در 

در آن  " یدا"ای  نه ئالیی برای  ادر. فرس اد. که  اژه  از قضا ز انی هم ترانه

آ ده بود  ا  از خویشان   بس اان دعوت کرده بود تا به گوش خود بشنوند که در آن 

 نا. برده شده اس !  یداترانه از دخ رش 

س قدیم   سن ی با  ر د به دانشکدۀ    اری تازه تفا ت  یان ر ش تدری

فرانسه با ر ش  درن تدریس برایم  شخص    ل و  شد  چه از نظر  ح وا   شکل 

تدریس  چه از نظر ر ابط د س انه   برابر  یان اس اد   شاگرد  تحصیل در آن فضا با 

 د س ان خوب   ص ی ی که یاف ه بود. به راس ی برایم دلپذیر بود 

 ا سوالد ه راه  ش ه سفر د ر   درازی راراکا  ناذد  سه هف ه از  ر د. به کا

های دا نۀ  در دهات   شهرک   هیئ ی از شهب ک ونیس  به قصد تبلیغات ان خاباتی

  شر ع کردیم  نخس ین باری بود که به اه ی  ان خابات آزاد   40آندهای  سلسله کوه

 م برد.  هرچند خود. ه چنان شق شرک  در آن را نداش  ا کان شرک  در آن پی  ی

 بود  ب د از کودتای سرهن  جوانی شهب ک ونیس  تازه قانونی   علنی شده

 42پر  خی نس علیه رژیم دیک اتوری سی سالۀ  46الرسابالبه نا. 

  عضو ک ی ۀ  رکهی شهب ک ونیس    یکی 49 ریدا  از اهالی اس ان ا سوالد 

 از  سئوالن تبلیغات ان خاباتی شهب در آن خطه بود 

های ر یایی تارزان شده بود.   اناار  ارد فیلم آندهای  کوه در گذر از سلسله

هایی عظیم  نه شباه ی  طبی  ی رناین  صخره در صخره   پوشیده از جنال   درخ 

های  بخش ار پا داش    نه شباه ی به بیابان به سرسبهی  الیم  ه اهن    آرا ش

                                                      
40
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- Mérida 
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 کبود   آجری رن  ایران   های خشک   پرهیب ِ گس رده   کوه

های  هر چه بود ر دخانه بود   آبشارهای عظی ی که چون رم جان جنال

سربه فلک کشیده   گیاهان انالی عجیبی که  یهای کردند  با درخ  انبوه را آبیاری  ی

های آن آ یهان بودند  درس   ثل  ارهایی که برای پیچیدن به د ر  از شاخه

ها  خودشان را از شاخه ای هچون طناب دراز  خی ی به رن  سبه   قهوه  شان ط  ه

های درش ی که نیششان از زنبور  های گوش خوار   ورچه لها   گُ کردند  گیاه آ یهان  ی

 کشیدند   به سرع  در  یان شاخ   برمِ هایی که جیغ  ی تر بود   ی ون سوزان

ها شیون سر  شان  ثل آد. شدن بس اان شدند    در  رم یا شکار ها پنهان  ی درخ 

 دند دا  ی

های تولید کنندۀ قهوه در اس ان  ِریدا گویی به  با رسیدن به دهات   شهرک

ا.  هیچ چیه برایم شناخ ه   آشنا نبود  چنین چیههایی را  سرز ین عجایب پا گذاش ه

 های تارزان هم ندیده بود.  ش ی در فیلم

   اال  که های گس رده   پرابه  ایران برخالف فالت خشک  رکهی   بیابان

 گاه هایی تن    راه کوره ها   بیابان نقلیۀ  ه ی بود در گذر از  سیلۀ   ش ر اسب

دیواری  هایی که از دیرباز در شصارِ   دهکدههایی به د ر از هم ال بور  یان دهکده ص ب

ای شکل گرف ه بودند   چاهی یا چش هآخرین ردیف کنار باریکه آبی  گرد  کاهالی

ای بود در برابر گهندهای اش  الی  بلکه ن ادی بود از  شصار کاهالی نه تنها  سیله

خواهد    رد  گا  نر  ی"   یثاق ت ا ن   ه بس ای  جایی که تالش برای   اش
 "کهن!

جنال    ر  بود  یان جادۀ  اشین بود  آنچه شصاری در کار نبود اینجاا ا 

   حل تولد 44بالسن کریس ودهکدۀ    باغچه    هارع سرسبه   خانه   ر دخانه   درخ 

به فلک کشیده  های عظیم   درخ انی سر  یان صخره آندهای  در دا نۀ کوه ا سوالد  

در دیدر  نبود   پر پیچ   خ ی به آن نهدیک نشدیم گم بود  تا ز انی که از جادۀ

    گریهان های فراری   دیار قانون گویا در د ران سلطۀ اسپانیا پناهااهی بود برای برده

 ها   گیاهانی عجیب گم لها  گُ الی درخ  به کوچک یک طبقه  ال های خانه

درش    آبدار بود که  هایِ ها پوشیده از پرتقال   نارنای ها   باغچه کوچه بودند  ز ینِ

                                                      
44

- San Cristobal de Torondoi 
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سایۀ  فقط در های کاکائو   قهوه های تلخ درخ  شدند  دانه زیر دس    پا له  ی

قهوه بود   ثل بقیۀ جاها اصلی دهکده دنشس   تولی به بار  ی ا ُکاد درخ ان عظیم 

وادۀ قدی ی آل انی دس  به دس  که صادرات آن از چند نسل پیش در یک خان

تکلف  شدی بی ای که  ی  ارد هرخانهها به ر ی ه ه باز بود    ر دی خانه گش   درِ  ی

 دادند    ت ارف یک اس کان قهوۀ غلیظ تلخ به دس    ی

ل   گیاه   درخ انی س ان  ریدا هم پر از گُهای ا ها   شهرک سایر دهکده

دادند   هایی که  هه بس نی  ی عجیب بود که در خواب هم ندیده بود.   یوه

هایی که  ها آ یهان بودند  درخ  که از شاخۀ درخ  40لچوساهایی به نا.  خربهه

خوری  های آبخوری  شیرینی    یوه شان کد هایی بود که به دس  آد ی به ظرف  یوه

 شدند   الغه تبدیل  ی  

ها  رن  سبه    قر ه   زرد   سفید خانه های تندِ ز ین   ز ان رناین بود  رن 

های  ها   طوطی ها  پرنده ها    یوه لها  قر ه   بنفش   نارنجی گُ ای درخ  زرد   قهوه

دار رهاذران   آبی شفاف آس ان در نور آف ابی  ب ه لهای رناین   گُ هف  رن   لبا 

از در   پنجرۀ  عاشقانه های ترانههای  ربی    شان در هم تنیده بود  صدای آهن درخ

 شد  فضایی رناین  خوش   سبکبال  ها شنیده  ی خانه

های سرخپوس    بودند از بو ی ای ههآ ی هااهالی آن خطه   ثل بقیه جا

ای از  خ ه هاجران   اشغالاران قدیم اسپانیایی  با آ ی های آفریقایی   نوادگان برده

 های گوناگون  ها   سن  فرهن 

هایی کوچک   ها ساده با شیاط ها تن  بود   پر از کودکان پابرهنه  خانه کوچه

ها   ایوان آ یهان بود  برای اس راش  چیهی  نَنوهایی برای نشس ن یا خوابیدن در اتاق

کنان آن ای بود از سرخپوس ان  نخس ین سا به راش ی آن ننوها ندیده بود.  ارثیه

ها بیش ر  شغول کارهای خانه  سرز ین  ه یشه یک نفر ر ی آن دراز کشیده بود  زن

 در آف اب   کردن آن های قهوه   خشک  بودند یا جدا کردن پوس  دانه

گُله به گُله جشن   رقص  . کرده   گر.از غر ب تا دیر  ق  شب  در هوای دَ

دارد   اخ یار به شرک   ا ی بدن را بی های  ربی که اعضاء برپا بود  رقصیدن با آهن 

جهیی از زندگی ر ز رۀ ه اان بود  از کودک   سالخورده گرف ه تا زش    زیبا  چاق 
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کردند  ای را شکای   ی های سوزان   سودازده ها عشق   الغر  علیل   سالم  بیش ر ترانه

کشی   ق ل تیر های سرکش  ردانه  هف  انجا یدند  شسادت که سرانجا. به ق ل  ی

 جهئی از فرهن    سن ی دیرینه بود 

ها برگهار  های اصلی ر س اها   شهرک های ان خاباتی  بیش ر در یدان سخنرانی

تهیین شده    سوار بر اسب یا ایس ادهسی ون بولیوارهای  شد که با انواع  جس ه  ی

د که برایم آشنا گران اسپانیایی تنها چیهی بو یش علیه اشغالها جن    بولیواربود  نا. 

را در تئاتر س دی به  بولیواربود  در دبیرس ان که بود. ر ای ی از قهر انی    قا    

 " نجی"دانس م که این رهبر    دیده بود.  ا ا ن ی ج فری  ح د علیبازیاری 

 اهل  نه ئال بوده اس   هم از ا س  بولیویکه نا. کشور   حبوب  رد. آ ریکای التین

 د. کال ی با کسی رد   بدل کنمآشنا   عجیب  با اینکه قادر نبودر آن فضای نا

کرد.  شاد بود.   سرشال  خیلی ز دتر از تصور. با  رد. پرشور    اشسا  غرب  ن ی

نوازی عجیب آنها در نوشیدن قهوۀ  خ  شد.  ش ی به  ه انسرزندۀ آن سرز ین اُ

 د عادت کرد. بد هۀ غلیظ   تلخ پیش از بیر ن آ دن از رخ خواب هم ز 

که  رد. را با  ا سوالد های ان خاباتی  در فضای پر جنب   جوش سخنرانی

گر.  600 نظیر برقراری عدال  اج  اعی  دس  هد کافی   تغذیۀ هایی  دادن  عده

به ر ی دادن به شهب ک ونیس  با کارت قر ه تشویق  گوش  ر زانه برای ه اان     

 بهنم   ی  فریادکرد  یاد گرف ه بود. ه راه ج   ی
 Vota Rojo 

Viva el partido comunista 
های  خواهی    عده دانس م ا ا عدال  هنوز خود. را ک ونیس  ن ی با اینکه

اکسیون بر خالف د  شهب دیار که با نا.  رفاهی آن شهب برایم جذاب بود 
 شرک  های سفید   سبه در ان خابات   با کارتسوسیال  سیحی  شهب  د وکراتیک

شد  به طوری که  اش  شخص  ی با رن  کارت ان خاباتی کرده بودند  نا هد هر گر ه

توانس ند به سهول  نا هد  ورد نظرشان را ان خاب  سوادان هم  ی در صد باالی بی

آکسیون راس ی  کارت سفید    لق به شهب دس  بر خالف ان ظار. کنند  
یس  هم از آن پس علنی   قانونی در ان خابات برنده شد  ا ا شهب ک ون د وکراتیک

 باقی  اند 

به دنیا   ریدا  در شهر 6310  در  ار  را ینپسر.  در سفر د . به  نه ئال 
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یکساله  را ین  کرد  یشقوق تدریس   ریدا   در دانشااه ا سوالد آ د  در آن ز ان 

 رگرف م  شده بود که با ا  به کاراکا  بازگش م   تحصیل در دانشکدۀ    اری را از س

خیال   آر انی که  را به پرتناقض بود   پرفراز   نشیب   ا سوالد زندگی  ن با 

گویی با  اق ی  زندگی ر ز ره ه خوانی    سرز ینی ناشناخ ه کشید  سوالد اس   

د.  در خیال کر نداش   کنجکا یم ار ا شده بود ا ا ک بود چیهی را دائم شس  ی

درس ی بدانم چاونه چیهیس    چاونه ساخ ه آنکه به  ساخ ن چیهی بود.  بی

ها   زیباترین عواطف  ا هر د  در آن شکوفا شود    شود  چیهی که باالترین علقه  ی

ها جدا از هم زندگی  بیش ر  ق توانس یم با هم بسازیم   پر رش یابد  ا ا آن را ن ی

خواس یم بیش از ای د جانبه  هیچااه ن وانس یم یا ن کردیم  به رغم عشق   عالقه  ی

ب انیم  در  ناسبات  یان  ا گویی سازگاری    زیر یک سقف چند  اه در کنار هم

 شناخ    ناسازگاری شد    رزی ن ی

با بدنیا آ دن پسر.  اناار دنیای  ن سا ان دیاری یاف   کشف شضور ا  

 ن هایم بود   ای بر  رنویدی را بوجود آ رد که عا ل پر رش بسیاری از شسفضای پُ

دار شدن ش اق  کرده بود.   از  وهب  این رابطۀ  بر سر پرهیه از بچه در س اج  اگر

 پربار با پسر.  حر .  انده بود.  

ش ی پیش از تولد در  را ینچاونه ک رن  شد    ن س اج  دانم ا ر ز ن ی

ای که    بچه ن هشدار داد . در د ران بارداری بارها بها این  اجرا نقش داش   پهشک

 خود نبود که با پا بدنیا آ د  در شکم دار. سخ  قصد زندگی دارد  بی

به کاراکا  رف یم  آپارت انی نهدیک به دانشااه اجاره کرد. تا  که با پسر.

تازه راه اف اده بود   زبان بازکرده بود  ه یشه با ب وانم ا قات بیش ری را با ا  باذرانم  

هایی که به دانشااه  پش ِ در  ساع  رساند شنیدن صدای پای  ن خودش را  ی

کرد  هر ر ز ش ی   هربان ا ا بسیار  سواسی از ا  ناهداری  ی رف م دخ ر جوانِ  ی

کوشید. خود. را ز دتر به  عصرها  ی پرسید   یهان آب دادن به ا  را هم از  ن  ی

د. خوان هایی که برایش  ی ها با دق    لذتی  صف ناپذیر به قصه پسر. برسانم  شب

ه راه     ان در آپارت ان کوچکشد    رف ه رف ه بهرگ ر  یپسرکم سپرد   گوش  ی

اش را که از  ها که بیر ن آ دن از رخ خواب برایم سخ  بود  صبحانه یار. بود  صبح

بخش  آ د  چه لذت خورد   ب د سرا   ن  ی کرد. به تنهایی  ی شب برایش آ اده  ی
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داد  آرا. بود   ای تُپل   کوچکش  ش     ال  یه هایم را با دس  بود  ق ی شانه

ای به دس  آ رده بود   شکیبا   پر  هر  در  یان بس اان   در   ه سایه جایااه  یژه

اش را کسی ندیده  شناخ ند  گریه  ی را ین  ادراهالی  حله   دکاندارها  را به عنوان 

اتاق را  کرد  هر  ق  درِ یسر   صدا در اتاقش بازی    ها بی بود  ش ی  ن  بیش ر  ق 

د ید تا در آغوشش  ر  هر به طرفم  یهای باز  لبخند   نااهی پُ کرد. با دس  باز  ی

 بایر. 

*** 

ناذش ه  د  تا از د س ان ه کالسم به  ای از زندگی در کاراکا  چند هف ه

پیوس ند که تازه توسط ساز ان جوانان شهب  ((FALN "ارتش آزادیبخش  لی"

قصد  بارزۀ چریکی را در سر   ه بود   با پیر ی از الاوی کوباشکل گرفک ونیس  

  با  ر د فیدل کاس ر داش   انقالب کوبا برایم جذابی  خاصی داش   بیانیۀ ها انا که 

اناار دری بود که به ر ی س ادت بشری  باز  ها انا  خطاب به  رد. خوانده بودبه 

 "  به شرک  درآ دند ها گف ند دیار بس اس !  انسان"شد:   ی
کرد. که توسط جوانان  ا ایل با شور   شوق در تظاهرات خیابانی شرک   ی

 41"دیار بس اس !"شد  با رقص   پایکوبی   ش ار  شهب ک ونیس  ساز اندهی  ی

های تئوریک ساز ان  رف ه رف ه  به  اسطۀ ه شاگردان   د س ان نهدیکم در کال 

های سیاسی ایران   دها در زندان   در ارتباط با گر هجوانان شرک  کرد. که با آنچه ب

 در سطحی باالتر بود  شناخ م

ب د از  دتی   ن نیه به تشویق د س انم عضوی  در ج   آنان را پذیرف م  

نخس ین باری بود که عضوی    ت لق داش ن به ج   یا گر هی سیاسی را تجربه 

  "لنینیس  -رکسیس  ا"الح آن ر زها با با رهایی به اصط کرد.   ی

سیاری از جوانان   د س ان ه چون ب ارتش آزادیبخش  لی گیری  با شکل

پنداش م   ا کان تحقق انقالب را در  نه ئال بسیار نهدیک   در دس ر   ی نهدیکم

 های بشری  پایان دهد  انقالبی که قرار بود  به دیدۀ  ا  به ه ۀ تب یض

ی از رهبرانِ سرسخ    پرشور از ش ای  ت داد "ارتش آزادیبخش  لی"

                                                      
46

- Ya basta ! 
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از آن       برخوردار بود  از قضا برخی   41د گال  برا    تئود ر پکوفشهب  نظیر 

های اق صادی بانک جهانی   جهانی شدن سر ایه  رهبران ا ر ز به صف  داف ان برنا ه

 اند  پیوس ه

 خواس  به طور رس ی از  بارزه  سلحانه توانس  یا ن ی شهب ک ونیس  ن ی

پس از گذش   بود  شغول تدریس  ریداشهر  که ه چنان در ا سوالد ش ای  کند  

ه راه ت دادی از  از جدایی  ا ا  نیه چند سال ب دشد   خبر با  ن تص یم از  اه چند

اعضاء شهب ک ونیس   نه ئال در کوبا آ وزش چریکی دید   ب دها هم با نا.  س  ار 

    س قل از شهب ک ونیس   نقش داش  در ساز اندهی  حفلی چریکی 42"ا تو"

به جه بخشی از رهبری شهب ک ونیس   نه ئال که  شی چریکی را چند سالی 

کوبا  شیوۀ به  بارزۀ  سلحانه چریکی از جهان در ک ونیس ی شهب پذیرف   هیچ

ش ای  نکرد  خود شور ی هم تنها پس از گذش  د  سال از انقالب  شکو   کوبا را 

  به رس ی  شناخ 

های نخس  با شکس  ر بر  شد  به   بارزۀ  سلحانه در  نه ئال  در ه ان گا.

کردند   های  رکهی  بارزه  ی تقلید از انقالب کوبا  گر هی  سلحانه در کوه

د   پلیس شق  ر د به آن را که از اس قالل برخوردار بو دانشجویان هم دانشااه را

دژی شده بود در  حاصره پلیس شهری  اشغال کرده بودند  دانشااه تبدیل به نداش 

 کردند    دانشجویان  سلحانه از خود دفاع  ی

در  نه ئال با آنچه ب دها در ایران   در زندان شناخ م بسیار   بارزۀ چریکی

تفا ت داش   در  نه ئال  ه چون سایر کشورهای ا ریکای التین   بارزۀ چریکی 

ای سیاسی شاکم بر جا  ه داش   تر با جا  ه   فض تر    ل و  پیوندی  حکم

 لی  خفی نبود  عال ه بر اینکه اشهاب سیاسیای  نه ی   به کُ برخالف ایران   بارزه

 ای دس  کم یکی قانونی   علنی بودند  داش ن اسلحه ا ری عادی بود  در هر خانواده

  حه نه دشوار بود   نه ا ری  خفیشد  دس رسی به اسل تیر   تفن  پیدا  ی د  هف 

به   نای شل شدن کا ل فرد در ج   نبود    ن بر این  عضوی  در ج    بارزانافه

با  در  خالف   بارزه دس  کم در رف ار   ا ور شخصی نسخۀ  شخصی  جود نداش  

                                                      
47

- Théodor Pekof, Duglas Bravo 
48

-Otto 
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 جهان ش ول ی ها   ارزش دس ا ردهابا   خالف  بود   نه شاکم نظا. نا عادالنۀ

سن ی در ر ابط  و از فرهن   ذهبی برخالف ایران  قید   بندهای اخالقی ناشی

خورد  طرز پوشش   ن ی کشی   زهد در  بارزۀ چریکی به چشم سیاسی   ریا  

 ها   خورد   خواب   ر ابط  یان زن    رد آزاد بود    ربوط به ان خاب شخصی آد.

در قانون اساسی  نه ئال  ه چون بسیاری از کشورهای آ ریکای التین  از 

به هناا. اس قالل از سلطۀ اسپانیا  شکم اعدا.  لغی شده   یالدی ا اسط قرن نوزدهم

الف ایران  تنها کسانی سال زندان بود  عال ه بر این  برخ 90بود   شداکثر  حکو ی  

نیه  سیاسی زندانیان سلحانه علیه رژیم دس  داش ند شدند که در  بارزۀ   زندانی  ی

 ودند از ا کانات رفاهی نسب ا  ناسبی برخوردار ب

فرهن    سلحانه را در چنین فضا   چنین بارزۀ  بخش  لی ارتش آزادی

هایی چند نفره ساز اندهی شده بود   هر گر ه    در دانشااه  گر هسیاسی شر ع کرد

ای بود. که  ظیفۀ   ظیفۀ  شخصی را به عهده داش    ن جه  گر ه پنج شش نفره

کردیم   ش یم  به طور علنی زندگی  ینقل   ان قال اسلحه به دانشااه را به عهده دا

کردیم   ها در خانۀ یکی از اعضاء گر ه برنا ه    ظایف ر ز ب د را ت یین  ی فقط شب

 فلهی های درش ِ  صل به سر ها هم با ع لیاتی نظیر ریخ ن  یخ برخی از شب

ها را  خ ل  ها  رف    آ د اتو بیل یا پخش ر غن  اشین در خیابان های بطری

 یم کرد  ی

داش م ش ابان چند اسلحه به دانشااه  با اتو بیل یکی از دانشجویان یک بار

برد. که د  پلیس با  وتور سر راهم را گرف ند    دارک  اشین   تصدیق   ی

. را خواس ند  ا ا از سر ش ابهدگی  تصدیق   ه ه  دارک را جا گذاش ه بود.  ا رانندگی

 درک   تصدیق "  اشین انداخ ند   گف ند  ها با شک   تردید نااهی به داخل پلیس
زده   نابا ر  شاف  !"اسلحه"به خنده گف م   "که نداری  در صند ق چه داری؟

 خندیدند  باالخره با رد   بدل چند   لک   شوخی دس  از سر. برداش ند 

توانیم   ها   ع لیات اع را ی  ی تصور ان این بود که با این دس   اجراجویی

  ه چون قطره ر غنی بر آب   رد. را در سراسر کشور به شرک  س ر کابه گف ۀ 

توانس یم یا  درآ ریم   به قیا. بکشانیم  ا ا نه شرک ی شد   نه قیا ی رخ داد  ن ی

خواس یم بپذیریم که هر خواس نی  توانس ن نیس   تنها به خواس  خود ان برای  ن ی
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 تغییر جهان اتکا   با ر داش یم 

ا.  به دس ایری بسیاری  دناک نخس ین شکس ِ زندگی سیاسیآن ر زهای در

  از ج له چند رفیقِ دانشااهی انجا ید که با آنها در تب   تاب آن ر زهای پر اجرا 

  برادر ه سر.   43ا رسینیایم  دانشکده آشنا شده بود.  د س  ص ی ی  ه راه   هم

  02بالنکادالیاه شدند  کش  06اِل چارالهای  رکهی  جسور   پرشور در کوه 00ایوانِ

د س  ص ی ی  پرشور   ه دلم را هم در آن فضای درهم   ندانم  ا سوالد   خواهر

از  اس ه   نادانس هناخو ای که از دس  داد.  گلوله ها   اس فادۀ ناجور از سالح کاری

برادر شوهرش شلیک شد درس   سط گلویش نشس    جابجا کش ه شد  د   سالح

کردند   با لحن  اش که شاهد  رم ا  بودند دایم گریه  ی ساله فرزند د ساله   سه

 " ا ان اف اد تو سطل آشغال   با آشغاال بردنش!"  گف ند شان  ی کودکانه
ب د از  رم  ادرشان  چند  اه با  ن زندگی کردند تا ر زی که برای ه یشه 

 ترکشان کرد.؛ چه تلخ   چه دشوار!

 09نورا ی دخ رک سه سالۀ ا  از خوشحالی ینرا ر زی که  ارد خانۀ  ا شدند  

  ش ی شا ر نبود رهایش کند  ا ایل  حکم در آغوش گرف    به هیچ ترتیبی را

 خوابید   ها هم با ا  دس  به گردن  ی شب

فضای شور   شوق انقالبی ز د فر  نشس   شاید اند ه   یأ  در پی آن 

  نیاز به بازگش  به  شدت بخشید ا سوالد شکس  بود که به ناسازگاری با 

 هایم  به  هر   پش وانۀ خانوادگی را در  ن تقوی  کرد   ریشه

خویشان    اش با با این ه ه  آن سرز ین عجیب  با  رد. پرشور   سرزنده

 ای داش ه اس   ا. ه چون  طن د . ه واره در دلم جای  یژه د س ان فرا وش نشدنی

رف ه ا ید   با ر به ا کان تغییر جهان   اند ه   ناا یدی هم دیری نپایید  رف ه 

جنبش "ن شکس  چیره شد  دیار خود. را به آلی که در سر داش م بر تلخی آ ایده

یا به  "اشهاب ک ونیس  سن ی"دانس م که در  خالف  با  چپی    لق  ی "نوین
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-Oswaldo Orsini 
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-Ivan 
51

- El Charal 
52

-Blancadalia 
53

-Nurami 
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 شکل گرف ه بود   با اتکا به الاوی "اشهاب رفر یس  پیر  ارد گاه"ر زها  اصطالح آن

کوبا  در سه قارۀ جهان در تکاپو بود تا آرز ی عدال    س ادت بشری  را به تحقق 

کرانی   خالی از    های بلند به سوی بی برساند  ز انه  ز انۀ آرز های بهرم بود  پر از

 گذاش   باقی ن ی هایی که جایی برای تأ ل   پرسش تردید  یقین

 که شاال دیار د  سال   نی ه را ینه راه  که بود شکس  آن از پس  اه چند

 ناسباتی پر  هر   پر از اع  اد  یان  ا  کردیم  ترک ه یشه را برای شده بود  نه ئال

 داع  ا سوالد اش  با خویشان   با  شکل گرف ه بود  ر ز سفر هم با آرا ش ه یشای

کردیم  دس  در دس   با اع  ادی د جانبه سوار هواپی ا شدیم   به س   سرنوش ی 

 نوین به پر از درآ دیم  

سفر بازگش   با نخس ین سفر. به  نه ئال تفا ت زیادی داش   این بار به 

دنبال  اجرایی عشقی   سرز ینی ناشناخ ه نبود.  شواسم یکسره به فرزند. بود   

 سرنوش ی که برایش رقم زده بود.  

های   به کلی تفا ت کرده بودند  به ج هم در عرض آن چند سالهواپی اها 

یکسره از قارۀ آ ریکا تا  توانس ند بد ن توقف السیری تبدیل شده بودند که  ی سری 

قارۀ ار پا پر از کنند  اناار با رشد تکنولوژی بار   بندیل  سافرها هم کاهش یاف ه بود  

    شده   رف اری خشک  تر جورتر   اطو کشیده   ه ای  از  سافر    ه اندار  ج  

 ه دلی ج  ی  سافرها! ز تر  از سقوط خبری بود  نه ازه بودند  نه اپیدا کرد  رس ی
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  ه راه پسر.  ارد ایران شدیم  ه ین که پایش را در با  سرسبه 6946ا اسط 

  باصفای اُزگل به ز ین گذاش   شاد   خندان شر ع کرد به د یدن  پش  ساخ  ان 

د ید  به رین کاری که  زد   د ر اس خر  ی یبه اس خر بهرم که رسید دس     ریآج

 در آن لحظه به فکرش رسید این بود که ساع  پدر. را پرت کند  سط اس خر 

دیار با کسی  فه ند هایش را ن ی پس از چند ر ز   ق ی   وجه شد که شرف

اش به  شرف نهد  ش ی با  ن  اع صاب کرده بود! پس از یک اه سکوت  نخس ین ج له

  "هِ!ااسم  ن ببوش نیس   را ین "ی این بود که زبان فارس

کرد.  صدایش  ی "ببوش"از آن پس هر بار که چون گذش ه به نا. خود انی 

  سیا شبازی کوچولویش   ه  پریدر کنار پسر  داد  چند  اهی گذش  تا پاسخ ن ی

 اد به اع ی پر  هر پدر    ادر.  ها خ  شد  با تالشایران اُ در زندگی  حیط با زبان  

 آ رد   اش را د باره به دس  ه یشای   شکیبایی نفس

بود  ع ویم  ح ود  در جایااه  لکۀ ایران شسابی جا اف اده فرحدر آن ز ان  

خواهان دیدار با  ن  فرحچند بار به  ن تذکر داد که  بود نهدیک دربار   شاه با که

 شساب به سیاسی ف ال ها از نظر خیلی نرف م فرح دیدن قدر که به ه ان اس  

درپی یاف ن شغلی  سیاسی در سر نداش م  آ د.  هر چند قصد هیچاونه ف الی   ی

اال ر   ها بر  ن بس ه بود کوچک   ثاب  بود.  ا ا در آن فضای تن  سیاسی  اناار راه

 که تن دادن به آن برایم تصورناپذیر بود  فرحآ ردن به 

 ی به زنان شر ع شده بود انقالب سفید شاه با اصالشات ار ی   شق ر 

دس  از ش ای  از  صدق  کاشانیبه پیر ی از  ر شانیونی که د ران  لی شدن نف 

الفان سرسخ  شاه به  خ خ ینیشاال به پیر ی از  کردندبرداش ه   از شاه طرفداری 

 کردند  تبدیل شده بودند   با اصالشات ار ی   شق ر ی زنان به شدت  خالف   ی

های دانشجویی   سیاسی نظیر جبهۀ  لی د .  ها  سایر جریان ن   بازاریعال ه بر  الکا

دادند  نه به شق  اه ی   ی "اصالشات از باال"  نه به "ظن خویش"نیه هرکدا. به 

ر ی برای زنان توجهی داش ند  اصل در ناسازگاری با نظا. اس بدادی بود  جه شهب 

  بیر ن آ دن از  وق ی  غیرقانونی   ها به قصد بازگش  از تب ید در آن سال ه کهتود
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 کرد  سبههای شاه به شور ی  از اصالشات ش ای   ی ای چرا  با چش داش  به پاره

شکلکی چاپ شده بود  توفیقهای ر زنا ۀ فکاهی  در صفحۀ ا ل یکی از ش اره

ترین بیان    ی    فضای سیاسی در آن د ره بود  گر هی  رد جلوی  که ر شن

دس  داش ند که ر ی  ی به اع راض گرد آ ده بودند   پالکاردی در جلس شورای  ل

ید  شق  ا  ردان را هم ا گذاش هشاال که شق زنان را کف دس شان " آن نوش ه بود 
 "بدهید!

دیری ناذش  که کار آن ر زنا ه نیه به ت طیلی اجباری کشید  در چنین 

ف  با اصالشات  خال در  ینیخهای  های تند   تیه   فراخوان ا  اعی بود که اعال یه

 گش   به زنان دس  به دس   ی ار ی   شق ر ی

ای بود برای برپایی    گویی جرقه42خرداد  60بازداش  شدن خ ینی در شب 

ترین د س  آن  ص ی ی د س  هنر ند   به ش ای  از ا   آن ر ز با تظاهراتی

  نهدیک خانۀ الد له عینن برای دیدن آن تظاهرات رف ه بودیم به خیابا فریده هایم سال

عربده کشان  هاشان پدرش  کفن پوشانی با دس ارهای سفید   رن  قر ه خون بر کفن

 کردند   پیش های تلفن را  یران  ی ها   باجه هر چه در سر راهشان بود  دیرک

 رف ند  گویی از شلیک گلولۀ سربازان هراسی نداش ند!  ی

ده بود.  سخ  ترسیده بودیم  ش ابان بار ندی هیچااه تظاهراتی چنان خشون 

های اطراف ناپدید کردیم  عصر آن ر ز خبر کش ه  خود ان را در کوچه پس کوچه

 ر ز بود یا فردای آن که با دانم ه ان ها بود  ن ی ها تظاهر کننده بر سر زبان شدن ده

هرگی در ب به بازار زدیم  هنوز  ارد بازار نشده بودیم که تج   نسب اَهم سری  فریده

خواندند   ن هم  را  ی خ ینی ان را جلب کرد  داش ند اعال یۀ  برابر دیواری توجه

اخ یار  ارد ج  ی  شد.  هنوز چند سطری نخوانده بود. که صدای  ردی را از  بی

  "گ شو بر  بیر ن زنیکه!"گف    پش  سر شنید. که  ی

با نوک   انی بس هشریش   چ نابا رانه سر. را برگرداند.  دید.  ردی با ته

 کند  به خیالم نابیناس    از جلو راهش ه ان ج له را تکرار  ی اناش ان به س    ن

آ د   طوری که نوک  های بس ه به دنبالم  ی رف م با چشم کنار رف م  ا ا هر جا که  ی

 فریدهزده نااهی به  کرد  شاف  اناش انش به  ن نخورد ه ان ج له را تکرار  ی

کشید  چند قد.   ی گرف ه بود   از  یان ج  ی  بیر ندس م را  حکم  انداخ م که
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هایش را بس    با  اش لبخندی زد  چشم که از ج  ی  د ر شدیم با طنه ه یشای

رف ن  یان  ردها  کافات داره  آنهم "  اشارۀ نوک اناش ان به س    ن گف 
 "شجاب! بی

هیچ زنی به  فریدهجه  ن    نااهی به د ر   بر. انداخ م  تازه   وجه شد. که

بار آن  رد  ا ّا به رغم دیدن آن شورشیان خشن   رف ار اهان  خورد  چشم ن ی

  ذهبیِ پرسشی برایم پیش نیا د  به ع ق فاج ۀ شاکم شدن آن فرهن  سن ی

 برد. که افکار خ ینی   پیر انش بر جا  ه شاکم شدند   اپسارا تنها ز انی پی

های   اندۀ نهف ه در پس اعال یه ن سیاسی به افکار عقبهیچ جریا در آن ر زها 

در  دی  با اصالشات   شق ر ی زنان توجهی نکرد   به عواقب آن شورش خ ینی 

 های جبهه  لی د . در دانشااه ش ارِ پوشان نپرداخ   ش ی گرایش بار کفن خشون 

خالف  با آن افکار دانشااه آ یخ ند ا ا در   را بر سردرِ " رم بر دیک اتور خون آشا."

اصالشات "ه    خالف  با  اپسارا چیهی ننوش ند  گویی  دی  با رژیم اس بدادی شا

ساز   ان  از پرداخ ن به آن شورش آشکارا ارتجاعی بود  شورشی که ز ینه "از باال

 شد  انقالب  اپسارا   اس قرار ج هوری اسال ی

   شری   داریال  آی  دی پس از آن شورش  خ ینی به شکم یا ف وایچن

عراق تب ید  ای ارتقاء یاف    با  ساط  آنان به ال به جایااه آی  آبادی خر.ال  ر ح

شد  در تب ید  با ایس ادگی   پافشاری در  خالف  با رژیم شاه  طی یک دهه به 

کسبۀ  ادگرای  ذهبی  های بنی های تح انی جا  ه  گرایش  وق ی  ن ایندگی الیه

 اف   ی بازار دس 

  در در پی انقالب به گف ۀ خود خ ینی  شورش پانهده سال پس از آن

نهض ی بود "  شر ع شد 42 که در خرداد در قم  شورشی6901اسفند  22رانی سخن
 !"اسال ی  نه د وکراتیک بود   نه  لی

در د  دهۀ پیش از انقالب  ه ین بس بود کسی یا جریانی علیه شاه  بارزه 

تا به سلکانم ش ای  شود    انب  خالفان رژیم شاه   بسیاری از همکند تا یکسره از ج

تحلیلی از آن شورش  اپسارا   پیا دهای ناشی از آن صورت نارف ه اس  یا  ا ر ز هم

 ا.  دس  کم  ن ندیده

*** 
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 پسر. در چهار سالای خواندن   نوش ن را آ وخ   قرار بود ا  را در پنج

 نویسی کنیم   سالای در کال  ا ل اب دایی نا.

شد  ناگهیر  کرد. تا شغل کوچک ثاب ی دس    پا کنم  ن ی هر چه تالش  ی

  برای پایان تحصیالتم 6949 سپرد.   د باره  در ا اسط به پدر    ادر. را  دتی پسر.

 به پاریس بازگش م 

ن اس قالل الجهایر از اینکه پذیرف ه شدلی عوض شده بود  فضای پاریس به کُ

تأثیر  ثب ی در چنان  آ د  ی که به نظر. خود ر ی   خود  حور لگُد  توسط ژنرال

 دارای سیاسی در فضایی   اند.   در شاف  اش ه بودسرنوش  یک جا  ه گذ

 های سیاسی شده بود  جایاهین بایر   ببندهای خیابانی   خشون  د وکراتیک

 الد ا سو در آن فضای دلنشین  شغول تحصیل در  درسۀ شهرسازی بود. که

ای در پاریس توقف داش   به قصد دیدار با پسرش   ا  در راه سفر به الجهایر چند هف ه

نبود   ان ظار چنین  ا سوالد را به الجهایر دعوت کرد  پیش از آن  هیچ خبری از 

دعوتی را از جانب ا  نداش م؛ تص یم گرف ن برایم دشوار بود  در فکر پایان بردن 

شده بود  افه ن بر این  شیوۀ  ن بود.   دلم برای پسر. تن تحصیل   بازگش  به ایرا

تدریس سن ی    اری   شهرسازی در پاریس دیار برایم چندان جذابی ی نداش   با 

فه ید.   هم دیار چندان سازگاری نداش م ا ا نیاز دیدار پسر   پدر را  ی ا سوالد 

ا پسر. به الجهایر بر .  چند ر زی با خود. کلنجار رف م   سرانجا. تص یم گرف م ب

 لی   فا ت سوق داد تص ی ی که بار دیار زندگی آتی  ن   پسر. را در  سیری به کُ

گذش  که پدر    ادر. ا  را به تنهایی با  چند  اهی از چهار سالای را ین  ی

دردسر   به پاریس فرس ادند  این بار هم این جابجایی را  ثل ه یشه بی هواپی ا

ها ب د در سنین جوانی در باره ر ز  ر دش به فر دگاه  پذیرف   سال   پر هر خندان

 نوش : "دیوارها   ا اکن پاریس"پاریس  در انشایی به زبان فرانسه در  ورد 

ا لین باری که پاریس را دید. چهار سال داش م  چهرۀ  ادر. را به یاد دار. "
 ای بود.  هچنین لحظها پیش در ان ظار  که در فر دگاه  ن ظر  ن بود  از  دت

پاریس  أ ن  ادر. بود   شهری  ه ان نواز  از آن پس  هر بار که  ارد پاریس 
کنند   دیوارها    حیط  های پاریس  جذ بم  ی اف د  کوچه شو. قلبم به تپش  ی  ی

کنم  گویی تابلوهایی هس ند آ یخ ه به دیوار راهر هایی  اطرافم را با عالقه نااه  ی
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انوایی قدی ی   رسانند  کلیسای نوتردا. زیباس   ا ا ن به اتاق  ادر.  یدراز که  را 
خرید بنای با  ر آسان برایم  یکه  ادر. از آنجا شیرینی کُ کوچک نبش کوچه هم

 شکوهی س  با تاریخی جذاب 

ای که اتاق پدر    ادرش را  پاریس را د س  دار.  ه چون کودک چهار ساله
 "رسد! تَرَک کهنۀ دیوار به نظرش زش  ن ید س  دارد: شکافِ بهرم   

 





 

 ،گوارا زایر و چهالج

1313/1030 





 

12 
  ه راه د  فرزند 6314-10با پسر. به الجهایر رف یم  ا  را  در سال تحصیلی 

سفیر کوبا در  هد کودکی فرانسوی نا. نویسی کردیم  بیش ر عصرها  ب د از ت طیل 

به دنبال ا   اندک اندک  عال ه بر زبان رف م به سفارت کوبا  شدن  هد کودک   ی

 فرانسه  شرف زدن به زبان اسپانیولی را هم در بازی با فرزندان سفیر از سر گرف  

در سالن سفارت گپ    ه سر سفیر کوبا04بیانکاهایی که با  یکی از غر ب

  هایی خونین خودش را به  ن رساند   به آرا ی گف  ناگهان را ین با دس  زدیم  ی

 "دا ن ر  چیهی نیس ! ی"

گیر کرده بود   ناخنش با  هچرخ سههای  اناش  شص  دس  راس ش الی پره

شدیم  در بی ارس ان  بیانکاش ابان سوار  اشین    پوس    گوش  جدا شده بود  لرزان

برای  صل کردن بخش جدا شدۀ اناش  به ع ل جراشی   بیهوشی کا ل   وسل 

ف   شلو  بی ارس ان قد. زد. تا ا  را بیهوش در شدند  یکی د  ساع  در راهر  کثی

ا   یان   ناران به رن  پریدۀدانم چه  دت گر ه ان راهر  به  ن تحویل دادند  ن ی

اش انداخ   خیره  اند.  ه ین که چش ش را باز کرد نااهی به دس  باند پیچی شده

 " یدا ن ر   دیاه خوب شد.!"  گف   

*** 

آ د   از کوبا د  ین کانون انقالب به ش ار  ی ها  الجهایر پس در آن سال

در جهان  از ا اسط  " د اس   ار    د ا پریالیس "پناهااهی بود برای ه ۀ  بارزان 

های خود  ها   ش ای    کوبا زیر فشار آ ریکا   شور ی ناگهیر بخشی از ک ک10دهۀ 

  بال اش د بنود  به الجهایر  ن قل کرده ب " د ا پریالیس ی"های  سلح  گر هرا از 

 00گوارا چهبه ک ک  دانس  که خود را سوسیالیس   ی نخس ین رئیس ج هور الجهایر

های  سلح  به  یژه در آ ریکای    سفارت کوبا به تجهیه   سر   سا ان دادن گر ه

 رساند  التین  یاری  ی

                                                      
54

- Bianca 
55

-Ernesto Che Guevara 
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  از جانب فراکسیون  وافق  بارزۀ 01پدر  د نوبا رفیقی به نا.  ا سوالد 

انه در  رکهی  شهب ک ونیس   نه ئال  ه راه یک تکنیسین  کهیکی در پی  سلح

  ریکای التین بودند های آ ز اندهی ارسال سالح به چریکسا

الجهایر  س قل  هیچ شباه ی به آنچه در تصور. ساخ ه بود. نداش   فقر   

های فرانسوی    تب یض چش ایر بود   قا ات   کار ندان د ل ی  صاشبان شرک 

های  ها    یالهای بهرم  خیابان با خانه ها در  حلۀ فرانسوی نشین سابق یار خارجید

کردند   دار   دانشااه   وزه   ا اکن  پردرخ    نهدیک به ساشل زندگی  ی  سی ِ

د ران  نشینِ عرب های شهر قرار گرف ه بود  ا ا در  حله ع و ی هم در ه ین  نطقۀ

های زهوار در  ای تن    تاریک   کثیف   خانهه اس   ار  ج  ی ی عظیم در کوچه

 لولید  اف ادگی درهم  ی کنارۀ شهر  ه چنان در فقر   عقب یها  رف ه بر دا نۀ تپه

دید.  کرد  در شیرت بود. از اینکه  ی سایۀ  ذهب   سن  بر فضای شهر سناینی  ی

س   ارگران اناار اسال.   زبان عربی هوی  اصلی جا  ه اس   البد در  قابله با ا

انسوی! شجاب اسال ی زنان در کوچه   بازار   دانشااه چش ایر بود  ش ی زنانی که فر

شده  "باشجاب"شجاب در  بارزه برای اس قالل شرک  کرده بودند  به ناچار د باره  بی

زنان    -شاخۀ سابق شهب ک ونیس  فرانسه -بودند  در تشکیالت شهب ک ونیس 

  گانه از  ردان    سل انان ساز اندهی شده بودند  ر زههای جدا یهودیان در هس ه

  رئیس ج هوری که خود را بال اش د بن گیر بود  ش ی گرف ن در  اه ر ضان ه ه

  به 01خورخه سرگئیراگوی کوبا   گرف   سفیر بذله دانس  ر زه  ی سوسیالیس   ی

ه ر زه گرف ن ناچار اس  ب بال بنجلو این ج اع  کله شقِ  سل ان  "گف    طنه  ی
 "دارد! رسد از  شر ب خوردن دس  برن ی تظاهر کند    گرنه به  ا که  ی

سن  های د ران انقالب بود   هم سفیر بلند باال   باریک اندا. کوبا  از کو اندان

  سال  ا  شوخ بود   باهوش    اشرت با ا    ه سرش بسیار دلپذیر بود   جذاب  به 

های  های سیاسی ه واره با داس ان فارت که بحثهای شا. س خصوص در  یه انی

 های ا  ه راه بود  طنهآ یه   بذله گویی

سیاسی در  های آ ر   پرسش برانایه بود که در بحث با این ه ه  برایم شیرت

                                                      
56

-Pedro Duno 
57

- Jorge Serguera 
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شهب ک ونیس     "های رفر یس ی سیاس " ت کوبا ه ۀ  شکالت به گردنسفار

ها  ش ی تاریخدان    ه از جانب الجهایریشد  به  یژ انداخ ه  ی اس   ارگران فرانسوی

 که چند  اهی به الجهایر آ ده بود 02 اکسیم ر دنسوناسال. شنا    ر ف فرانسوی  

به صرف  خالف  با   هایش شول اخراجش از شهب ک ونیس  فرانسه ه ۀ شرف

 اندگی فرهنای    های تلخ عقب زد  ه ۀ  اق ی  د ر  یارانۀ آن  های سازشک سیاس 

های  وجود  با لودگی   طنه توجیه  های جنسی   ذهبی   نابسا انی   تب یضسیاسی

 بارزۀ  د "رف   تنها  و وع ر شن   خدشه ناپذیر اه ی   شد   در ابها. فر   ی  ی

های به اصطالح آن  بود  عال ه بر  خالف  با سیاس  " د ا پریالیس ی"   "اس   اری

های اصلی    نه   لو. بود ریشهیالیس یشور ی   ارد گاه سوس "رفر یس ی"ر زها 

 های  وجود به عهدۀ چه کسانی اس   ها کجاس   نه  سئولی  نابسا انی نابسا انی

ه ۀ  ترین شیوۀ تحلیل بود  به این   نا که رایج سیاسی کاری  الشظهیا  " صلح "

ا دش ن توجیه ی برداری بهرهها    شکالت  وجود تح  عنوان پیشایری از  نابسا انی

ها یا ک  رین تائید  کوچک رین ان قاد در  ورد نابسا انی  شد به سکوت برگهار  ی

نسب  به دس ا ردهای فرانسویان  از هنر گرف ه تا آزادی فردی  فوراً به طرفداری از 

 شد   دش نان اس   ارگر ت بیر  ی

 ن نیه  به تدریج  با هر تناقض یا تب یض ناخوشایند اج  اعی که ر بر  

سیاسی    " صلح "ندک تراشید.  اندک ا د. خود بخود توجیهی برایش  یش  ی

 انداخ    ها بر افکار   رف ار. سایه  ی برداری دش نان در بیان  اق ی  تر  از بهره

 -کنفرانس آسیااز الجهایر   سخنرانی   ر ف ا  در  گوارا چهبا این ه ه  دیدار 
  کشورهایی نظیر  صر  اند نهی  6310ریۀ در فو ای بر ذهنم د ید    نسیم تازهافریقا

در الجهایر گرد آ ده بودند  بیش ر آن کشورها تازه به  بال بن الی  غنا      به دعوت 

اس قالل دس  یاف ه بودند  هر یک به نوعی خود را به ارد گاه سوسیالیسم نهدیک 

ی تثبی   وق ی  در پ "پان افریکانیسم"  "پان عربیسم"دانس ند   با اتکا به ایدۀ   ی

پس از یک د ر دیدار از کشورهای  گوارا چهه ه ان با آن کنفرانس   خود بودند 

ارد گاه سوسیالیس ی  به تصادف یا به ع د  به الجهایر آ ده بود  ا  را گذری در 

های شوخی یا جدی زیادی در بارۀ دیدارهای  سفارت کوبا دیده بود.  ا ا داس ان
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شنید.    به تفصیل  ی بیانکاجذاب   پرشور کوبا   ه سرش از زبان سفیر  گوارا چه

اش را براسا    شنید. که ا  از آن دیدارها  ایو    سرخورده بازگش ه   سخنرانی

 تجربه تلخش از آن دیدارها تنظیم کرده اس  

 ترج ۀ آن سخنرانی به زبان فرانسه  ن یاری دادن به  ا سوالد از قضا  

در  ورد کوبا  به نا.  03رژیس دبرهبرای صحب  دربارۀ  قالۀ فرص   ناسبی یاف ه بود 

  پل سارتر ژانبه  دیری   10  در  جلۀ   ر ف فرانسوی ز ان نو"پی ایی طوالنی راه"

در خاطراتش  تصادفی بود که  رژیس دبره  به گف ه خود گوارا چه  رفی آن  قاله به 

 ای داش   اش نقش ت یین کننده در  سیر زندگی

به کوبا دعوت شد   نظریۀ  گوارا چهتوسط  رژیس دبرهن بود که پس از آ

 ن شر کرد  ه ان  "انقالب در انقالب"  در ک ابی به نا. 6311  ر فش را  در 

های فدایی خلق  چریکهای چریکی در جهان  از ج له  ای که بسیاری از گر ه نظریه
گرچه  ز آن الها. گرف ند  سلحانه خود آ   در  بارزۀ س ود اش دزادهبه رهبری  ایران 

 اناارانه   با ت بیر   تفسیرهایی بس ساده

*** 

در سخنرانی که برای آن کنفرانس تنظیم کرده بود از  ناسبات  گوارا چه

شور ی   ارد گاه سوسیالیس ی با کشورهای تازه به اس قالل رسیدۀ جهان سو. به 

ان فشارهای آ ریکا   کشورهای جهان سو.  ی ای ان قاد کرد  گف  سابقه شکل بی

آنجا پیش رف  که آنان اند  در ان قاد به شور ی   چین تا  شور ی   چین گرف ار آ ده

برداری از کشورهای جهان سو. ه دس  ا پریالیسم آ ریکا خواند  ا  تنها  را در بهره

 دانس   راه  قابله با این فشارها را برپایی اتحاد  یان کشورهای  س قل جهان سو.  ی

  ر نکردنی بود  نخس ین باری بود که  زیر یک کشور سوسیالیس ی بد نبا

ش را از شور ی  چین   ا هیچ  الشظۀ سیاسی با نااهی  اق بینانه نظرات ان قادی

آ رد  در آن ر زها   پر ا   آشکارا به زبان  ی بی "ارد گاه سوسیالیسم" ناسبات در ن 

چرخید    ی گوارا چهسابقه   جسارت  یگویی ب کها د ر رُ در سفارت کوبا  ه ه شرف
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در بازگش  به کوبا دیار در انظار ع و ی دیده  گوارا چهپس از آن کنفرانس بود که 

ا  که آشکارا به فشارهای چین   شور ی بر کوبا    ناسبات تح یلی آنان ان قاد  نشد 

د  اهۀ ا  در  بارزۀ چنگیری از قدرت   ادا ۀ  بارزۀ  سلحانه را برگهید   داش  کناره

های  ای  بارزه در کوهس ان به ا ید برپایی انقالبی قاره کناو با شکس  ر بر  شد  ا ا

قدرت را در ا ج قدرت رها کرد  نا ۀ  داع ا  بیان یاانای در  ا  بولیوی را برگهید 

 ن راهی را "نوش :  فیدل کاس ر شرف   ع ل اس    کاربس  اخالق در سیاس   به 
ترین  توانی بپی ایی  در این راه بهرم . که تو به خاطر قدرت ن یگیر در پیش  ی

 "کنم! رها  ی ای نوین اس  ن جا  ه  در ساخ آرز یم را که شرک

  "به جهانیان"های بولیوی خطاب  ای از کوهس ان   در بیانه6311در آ ریل 

 "یکاتور آن!راه دیاری ن انده اس   یا انقالبی سوسیالیس ی یا کار" آشکارا اعال. کرد 

 وق ی     و  ی خطرناک در فضای سیاسی جهان آن ر زگار  پس  یاران 

ن وانس  یا نخواس  به ش ای  از  کاس ر پی ان ا   قدرت ندش تنهایش گذاش ند  هم

  دبیر کل شهب ک ونیس  بولیوی که به ا  قول ش ای  16 اریو  ونخها  ادا ه دهد  

تا آخرین لحظه دس  از آر انش نکشید   گوارا هچداده بود  به قولش  فا نکرد  لیکن 

به آ وزگار زن آن  یک شبانه ر ز زندانی بود 12"را ایاه"هناا ی که در  درسۀ دهکدۀ 

  این کنم که ه ه چیه اگر از اینجا جان سالم به در بر. کاری  ی"   درسه گف ه بود
 "تغییر کند! دنیا   این ده   این  درسه

به قصد  "سیا"به ق ل رسید   أ وران  6311اک بر  3در جان سالم به در نبرد  

با  وهای کوتاه  ریش  س  ا   ه ان ر ز جسدش را آراس ند  اثبات  رم   شک

تراشیده   سر  صورت ت یه عکسی از ا   ن شر کردند  عکسی که  بر خالف ان ظار 

 کرد  در تبدیل  رم ش ی به هناا. ای شکس  ناپذیر را به اسطوره گوارا چه  "سیا"

به  با چش انی باز   نااهی به د ردس ؛ حکم   اس وار آرا یده بود  گوارا چهآن عکس  

کا ل رین انسان د ران "ا  را  پل سارتر  ژانای که فیلسوفی چون  آینده  ن اد اسطوره
 خواند  " ا

ای که گویی ش ی ان قال جسدش به کوبا خطری سیاسی به بار  اسطوره
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به کوبا  گوارا چهش   تنها در پی فر پاشی شور ی بود که جسد آ رد  سی سال گذ  ی

 سان ا کالرا آرا ااهی برای ا  برپا گردید  19سن ا کالرابازگردانده شد   در شهر 

 تسخیر شده بود  گوارا چهنخس ین شهری بود که در انقالب کوبا توسط 

   ا نش  یبال با کودتای نظا   بن6310چند  اه پس از آن کنفرانس  در ژ ئن 

از آن پس  از ریاس  ج هوری برکنار شد    ق    زیر دفاعطلبۀ ساب  هواری بو دین

  ش ای  د ل  فرانسه به نهاد بال نازع   قدرت ند  بو دینارتش توانس  با اتکا به 

سیاسی تبدیل شود  نهادی که تا به ا ر ز نیه سلطۀ اس بدادی خود را بر  اق صادی

  کند  الجهیره اع ال  ی

از د ر  رئیس ج هور اند نهی با کودتایی نظا ی سوکارنودر اک بر ه ان سال  

  رؤسای ج هور 10رئیس ج هور غنا      تا ا اخر دهۀ  نکر  ه 11خارج شد   سال 

بیش ر کشورهایی که در آن کنفرانس شرک  داش ند یکی در پی دیاری با کودتا 

 بارز کناو به ق ل رسیدند  شخصی   لی    14لو و با سرناون شدند یا ه چون

هایی که ج لای به ه دس ی  س قیم   غیر  س قیم اس   ارگران  کودتاها   ق ل

 یالدی   یان کشورهای جهان سو.    10سابق انجا. گرف   تا سرانجا. در دهۀ 

داری غرب  ناسباتی جدید شکل گرف     د ران   ر ف به  کشورهای سر ایه

 آغاز شد  "اس   ار نو"

زندانی شد  ه ان  یالی قدی ی    10سوزینیسال در  یالی  60 دت  بال بن

های  آشنای  حصور در  یان درخ انی کهن سال که در آن ز ان  رکه ش ای  از گر ه

 گاه  رد. الجهایر  شکنجه یکی بود   در د ران اشغال فرانسه سلح   چر
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  با پسر. د باره به پاریس بال بنط پیش از سقو چندی  6310  اخر بهارا

زندگی کردیم     شو ۀ پاریسآن ونیدر  پری خواهر. بازگش یم   دتی در آپارت ان

 ۀبه یک دای سپرد. ی دا کرد.  ا ل صبح پسر. را کاری در یک دف ر    اری پی

کرد  غر ب که از کار  آفریقایی که ه ه ان از سه چهار کودک ناهداری  ی

تا جایی که  پریرساند.   را خوابیده در بغلم به تخ خواب ان  ی گش م ا  باز ی

شان سخ    توانس  یار   ه راهم بود  ا ا ه سرش از شضور  ا در آپارت ان کوچک  ی

در عذاب بود  نه برای اجارۀ آپارت انی  س قل پول کافی داش م   نه فرص  کافی برای 

   ی  دشوار را برایم  رسیدگی به پسر.  هر چند شکیبایی   اع  ادش آن

 کرد  پذیر  ی تح ل

بخش بود  هر گاه فرص ی  کوشید. ا قاتی را با ا  باذرانم  شضورش آرا ش  ی

های زیبای پاریس برای دیدن تئاترهای عر سکی   رف یم به پارک یاف م با ا   ی  ی

ز که نخس ین بار گریان ا 11پینوکیوبه جه تئاتر  های عر سکی را د س  داش  ن ایش

گف  هربار درازتر    هایی که  ی به خاطر در   پینوکیود ا   آن بیر ن آ د  چون

اگر  کرد. گذاش م  تنها سفارش  ی شد  در گش    گذارهای ان ا  را آزاد  ی درازتر  ی

 را گم کرد از سرجایش تکان نخورد تا ا  را پیدا کنم  ر زی در خیابان شلو    پر 

بالش ا گم کرد.  سراسی ه   ناران به ک ک پلیس به دنا  ر 11 یشل سنآ د  َ   رف 

یک ساع  ا  را ایس اده در سکوت  پش  درخ ی یاف م  با  از ب دگش م  سرانجا.  

 " یدا  از جا. تکون نخورد. تا پیدا. کنی!"  آرا ش لبخندی زد   گف 

رم به های ه سایه به باغچۀ نسب اً ر زهای ت طیل  گاه ا  را برای بازی با بچه

های ا  را به ز ر  های بهرگ ر اسباب بازی فرس اد.  ا ا هربار بچه جلوی ساخ  ان  ی

داد. از خودش دفاع کند   لی ا  ه واره در  گرف ند  ناگهیر  رتب به ا  تذکر  ی  ی

 یدا  بچه ر  "  کرد  تا ر زی که با لحن ه یشه آرا.    هربانش گف  برابر. سکوت  ی
درس  نفه ید.  نظورش تذکر  دا .  ن به خود ا   "نن!ک این طوری تربی  ن ی
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های دیار  برای ه یشه دس  از چنین تذکری  اس  یا پرهیه ا  از زد   خورد با بچه

تر از فرانسه  که زندگی ارزان 12بولونیاچند  اهی هم رف یم به ای الیا  در شهر  برداش م 

با این   ا سوالد  هر بهرم خوا  13ایر ابود  پیش د س  نهدیک   پش یبان پایدار. 

برای  آ رد. در یک  جلۀ آ وزشی برای کودکان به دس   ی پولی که از طراشی شال 

  با فرهن  بولونیانبود  زندگی   تحصیل در شهر دلپذیر فی زندگی  س قل با پسر. کا

ش ز ین توانس  چرخ کوپرنیکجایی که   در ار پا شترین دانشااه پیشر    قدی ی

ای داش   با این ه ه  ناچار تص یم  برایم جذابی   یژه  رشید را کشف کندبه د ر خو

تا  گردانم به ایران پیش پدر    ادر.گرف م به پاریس باز گرد.  پسر. را هم د باره باز

پیش از بازگش  پسر. به ایران   ا. را به سرانجا ی برسانم  تحصیالت دانشااهی

یات   دالیل قابل ئدانس م با جه  ر ری  یاش  دانس ن هر چیهی را که برای آینده

ی د  ر ز به داد  یک هایم گوش  ی داد.  ا  هم با دق  به شرف فهم به ا  تو یح  ی

فواید خوردن گوش  تو یح  فصلی داد. چون در ت ا.  در  وردسفرش  انده  برایش 

ران  ن در ای"  ر هر گف  دتی که پیش  ن بود به آن لب نهده بود  با لبخندی پُ
تونم فرق بین گوش  خوک    چون ن ی خور. خور.  اینجا گوش  ن ی گوش   ی

گوش  گا  ر  بفه م  تو هم که خدا ر  قبول نداری   کنه گوش  خوک برا. درس  
 "کنی!

ش با شال ی   فکر ر ی تخ  نشس ه بود  ازش پرسید. ا شب پیش از بازگش 

کنم  دار. فکر  ی"  بانش گف کنی؟ با لحن کودکانه   ه یشه  هر به چه فکر  ی
 " ق ی بهرم شد. در  تنها نذاش ن ر  بخونم!

ط ئن بود. که  هربانی   آزاداندیشی ا ا    جدایی برای هر د ی  ا سخ  بود

پدر    ادر. زندگی آیندۀ پسر. را بیش از  ن تض ین خواهد کرد  با بازگرداندن 

  به تحصیلم ادا ه بدهم   درس م توانس پسر. به ایران  برخالف تصور.  دیار نه  ی

ای به این در   آن در زدن   سال   خرده درس  کار کنم  با این شال  تنها پس از د  نه

به پرام   کوبا سرک کشیدن  ندای آن ج لۀ   صو انه   پر  نای پسر. را به جان 

  شنید.
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س   نه ئال به پرام اعها. از طرف شهب ک ونی ا سوالد   6310 ا اخر تابس ان

  از صلح   سوسیالیسمشده بود   سئول هئی ی بود در دبیرخانۀ  جلۀ   ر ف به 

"کنفرانس سه قاره"ها هم برای ک ک به ساز اندهی  جانب کوبایی
 برکه بنبه  10

های   ر ف سیاسی   اپوزیسیون  یکی از شخصی  برکه  هدی بن  رفی شده بود  

 در کوبا بود   "قاره کنفرانس سه"ی گذار اصل  راکشی  پایه

ا کان شرک  در آن  برکه بن را به پرام دعوت کرد تا در دیداری با  ا سوالد 

دانس   شناخ  هم  ی کنفرانس  به عنوان ناظر  برایم فراهم شود  هم ر شیۀ  را  ی

 چقدر  ش اق سفر به کوبا هس م 

ی ان خاب   تص ی ی ا. بر سر د  راه چند ین بار بود که در  سیر زندگی

گرف م  به  یژه آن که قصد داش م هرچه ز دتر  درکی بایر.   به ایران  دشوار قرار  ی

پیش پسر. بازگرد.  از یک سو عشق به پسر.  نیاز به  هر   آرا ش یار   دیار  را به 

 را  هایم بلند پر ازی   کنجکا ی کشید  از سویی دیار هایم  ی سوی سرز ین   ریشه

راند  سرانجا. ن وانس م از فرص  پرارزش دیدار از کوبای  ها  ی ی ناشناخ هبه سو

 انقالبی درگذر.  

را که در پرام دید. از ص ی     فر تنی  در عین شال پخ ای  برکه بن

ش در  ورد  سائل جهانی در شاف   اند.     ی  ا سیاسی    یهان اطالعات  سی 

اش باه بهرم  صدق این بود که به  گف  یشناخ     ایران    صدق را به خوبی  ی

طرف  دنبال   حدین جهانی نبود  آ ریکا را به درس ی نشناخ    ن وانس  آن را بی

 ناهدارد  شهب توده هم در  وق ی  شساسی پش  ا  را خالی کرد!

داش   آن کنفرانس را نه تنها ز ینۀ  "کنفرانس سه قاره"ا ید زیادی به 

 دانس   بلکه اتحاد  ی "جهان سو."رده  یان کشورهای  ناسبی برای اتحادی گس 

دس یابی به اس قالل   رهایی از  ناسبات اس   اری   یان این کشورها را تنها راه

اتحاد   داری آ ریکا   ار پا در برابر ارد گاه سوسیالیسم   سر ایه گف   ش رد   ی  ی
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  به اه ی  کشورهاس  شق شاک ی   رد. در این تنها راه اس قالل  خود  خ اری  

ای آرا. نداش   به  لحظه ف بود   در تدارک   ساز اندهی آنتاریخی آن کنفرانس  اق

ها با این   آن  ق   کرد   در  ورد اه ی  آن کنفرانس ساع  این  ر   آن  ر سفر  ی

 گذاش     ی

  ه چون بسیاری از 6310ا ا پیش از شر ع کنفرانس  ا  را در اک بر 

در  جهان سو. در آن د ران  از  یان بردند  "خطرناک"آزادیخواه   های  شخصی 

ه ناپدید شد  پس از  دتی   لو. شد که ا  را به درخواس  شا سفری به پاریس ناگهان

 اند  ربوده   سر به نیس  کرده  راکش   با ه دس ی پلیس فرانسه

*** 

د.  پرام برای پیش   پس از سفر به کوبا چند  اهی در رف    آ د به پرام بو

برای رسیدن به  جه از راه پرام   کانادا ی بود در راه کوبا  در  اق ی  هم ن گذرگاه

 راه دیاری  جود نداش   نه ی   تحریم شده از جانب آ ریکاکوبای  

از ه ان بد   ر د به پرام  از خلوتی   سردی سالن بد ن  بل فر دگاه جا 

شیوۀ های د دی شیرت کرد.   ش با عینکخورد.  از شضور چند  أ ور خاکس ری پو

های گ رک شس  های پایان ناپذیر پلیس پرسش کند   طوالنی بررسی گذرنا ه  

 کرد   ناخوشایند تح  نظر بودن را به ع د   آشکارا القا  ی

هایی به سبک گوتیک   بار ک  قد    شهر پرام به رغم شکوه ساخ  ان

  فضایی نا أنو    خاکس ری  سرد 16 ل ا ا  دهایش بر ر های پرش ار   زیبایی پل برج

های  خورد  به جه صف     ر که داش   ک  ر کسی برای گردش در شهر به چشم  ی

ها چش ایر بود  اگر اتو بیلی  طوالنی در  قابل تک   تُوکی  غازه  خلوت بودن خیابان

گردش در  خورد یا    لق به پلیس ا نی ی بود یا    لق به  قا ی شهبی  به چشم  ی

شد با کسی سر  آن شهر برایم هیچ جذابی ی نداش  به خصوص که به دشواری  ی

 بود  " اله"صحب  را باز کرد  آنهم به زبان انالیسی که اناار زبانی 

 ها   طنههای برخی آشنایان آ ریکای التینی با رف ه رف ه در  یان   لک
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فه ید.     نای نهان آن را ن ی آشنا شد.  ا ایل 12"پرتاب از پنجره"اصطالح ناآشنای 

  به شر ع  6162 دتی گذش  تا فه ید. این اصطالح که قد   آن در پرام به 

در  ورد  ر د ران اس الین د باره رایج شد  د گردد ی سی سالۀ ار پا باز یها جن 

شود که به عل  تن ندادن به  نخس ین د ل  داران ک ونیس ی به کار گرف ه  ی

شدند! البد به دس    ی "پنجره پرتاب"لین به نحوی ناپدید یا از های اس ا سیاس 

 ه ان  أ وران خاکس ری پوشی که ه ه جا شضور داش ند 

داد. بیش ر ا قات در خانه ب انم    طال ه کنم  آپارت ان د  اتاقۀ  ترجیح  ی

د ر شی قرار گرف ه بو های د ل ی   در  حلۀ نوساز   سرد   بی در ساخ  ان ا سوالد 

بود  با چند  بل  "اشهاب برادر"که    لق به اعضاء شهب ک ونیس  چکسلواکی   

ر ح    تیره رن   یک  یه تحریر   یک تخ  چوبی  اناار به ع د فضای آن را بی

ناخوشایند درس  کرده بودند  تلویهیونی در کار نبود  از اخبار رادیو هم چیهی 

 فه ید.  ن ی

زد.     اری  سر ی صلح   سوسیالیسم   سیونالان رنا گاه به دبیرخانۀ  جلۀ

بنا شده  "د ران سوسیالیسم"ساخ  ان چند طبقۀ دبیرخانه به سبک ز خ    یُقُرِ 

   ک ونیس  سن ی"  ا یا به اصطالح "اشهاب ک ونیس  برادر"بود  تقریبا ه ۀ 

برای شرک  در تد ین   تنظیم آن  جله  به نسب   سراسر جهان از "رفر یس 

شان  یک ن اینده یا هئی ی داش ند با دس ک   دف ری در آن ساخ  ان  ا ایل  ی  وق 

هایی را در  ورد اصطالح  دالنه پرسش شد. با صداق ی ساده با هر که در آنجا آشنا  ی

ر ح      شضور چش ایر  أ ورهای ا نی ی   فضای ناخوشایند  بی"پرتاب از پنجره"

هایی خشک   سرد   یشه با سکوت یا پاسخگذاش م  ا ا ه خلوت شهر در  یان  ی

 شد.   ر بر   ی

 سئول   بود بابک ا یرخسر یبار    آنهم فقط یک تنها ایرانی که دید.

داد از تصادف عجیبی که    بیش ر ترجیح  یدر شهب توده ارتباطات یا ر ابط ع و ی

ی صحب  کند   ق  اند از آب درآ ده کل بیایی   ه سر  ن  نه ئالیی ه سر ا 

هایم را با ا  در  یان گذاش م با لحنی پدرانه  تردیدها   پرسش اشسا  ناخوشایند

 "خبر  فقط به ظواهر توجه داری!  سائل  هم سیاسی بیتو جوانی   از "  گف 
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 ناسبات  19ر که دال ونسالواد ر به نا.  لپس از  دتی توانس م با ن ایندۀ اِ

بود  از ش رای  حبوب  ا سوالد  س ان نهدیک از د ر که دال ونای برقرار کنم   د س انه

 بارزۀ  سلحانه به    با اینکه ن ایندۀ شهب ک ونیس  بود ا ا ازسالواد ر لاِ   سرشنا 

س ن از اعدا.  شهر پرام را   پس از د بار زندان   شکنجه   جَکرد دفاع  ی الاوی کوبا

زدن به دف رش  وه   گپاغلب  را برای نوشیدن قه به عنوان تب یدگاه برگهیده بود 

را برایم   نا کرد  برخالف  "پرتاب از پنجره"کرد  هم ا  بود که اصطالح  دعوت  ی

برخی دیار  به صراش  از نبود آزادی بیان  ا  یازهای  یژۀ عضوی  در شهب 

بار آن بر زندگی ر ز رۀ  های سرکوبارانه   سلطۀ به نهای  خشون  ک ونیس   سیاس 

کرد  ا  بود که  سا ان اق صادی در ارد گاه سوسیالیس ی ان قاد  ی رد.   ا  اع ناب

صلح   نقش  حوری هئی  شور ی در ان شار  طالب   چاونای سانسور در  جله 
 را برایم تو یح داد  سوسیالیسم

در این  جله کال ی بد ن تأیید یا سانسور  سئول اصلی هیئ  "  گف   ی
اشهاب برادر در  جله فقط   فقط جنبۀ  های شود  شضور هئی  شور ی  ن شر ن ی

      "فر الی ه   ظاهرسازی دارد!

نوش    های کوتاه هم  ی گو  عال ه بر سر دن ش ر  داس ان نازک بین بود   بذله

شاعر  لویی اراگونبه  یژه ترج ۀ اش ار  ن  در پی ترج ۀ شاعران ار پا بوددر آن ز ا

گاه  انجا. دهد که هیچ ا سوالد ه ک ک سرشنا  فرانسوی  قصد داش  این کار را ب

را به  الها تریوله  ه سرش  اراگونانجا. نارف   برای صحب  در بارۀ آن ترج ه  شبی 

 دعوت کرده بود  ا سوالد خانۀ 

از  دند ارد ش اراگون  ه سرش هم ه راه  الها  خواهر لیلیآن شب   ق ی  

در  الها تریولهابی که خواهرش را از ک لیلی گنجید.   ن ی ذ ق دیدارشان در پوس 

شاعر  حبوب   جوان ر سی    ایاکوفسکیشناخ م   نوش ه بود  ی 14 ایاکوفسکیبارۀ 

 لیلی"هناا. خودکشی تنها یادداش ی که از خود باقی گذاش ه بود یک ج له بود: 
 "د س   دار.!

چرا در  های زیادی برانایخ ه بود؛   پرسش6390  در  ایاکوفسکیخودکشی 
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های آغازین اس قرار سوسیالیسم دس  به خودکشی زده بود؟ به خاطر ناکا ی در  سال

 بود یا به خاطر سرخوردگی از سوسیالیسم؟  لیلیش به   عشق

ها پاسخ  تواند به این پرسش تنها کسی اس  که  ی لیلی  کرد. ه یشه فکر  ی

 خ ود   سالخورده  جلو ر یم نشس ه بود  لیلی دهد  شاال 

 ن طف   خشکی  ان ا ل  ردد بود.  ا  را آد. نااز ه اراگونبا  برای دیدار

در کنارۀ نویسندگان   ر شنفکران  در د ران  اراگوندانس م که  پنداش م   ی  ی

 ه اِ  در شالی که بود تن داده جاز   وسیقی  سوررئالیسماس الین  به تحریم هنر 
زاده    بارز فرانسوی  نخس ین از تبار بردگان آفریقایی  شاعر بهرم  جسور  آ 10سهرِ

ای سرگشاده از عضوی  در شهب  کسی بود که به سبب ه ین تحریم در نا ه

 ک ونیس  فرانسه اس  فا داده بود 

  ه سرش  از ه ان لحظۀ  ر د سرزنده   پراش یاق  لیلیبرخالف  اراگون  ا ا

ا اش به ش ر کالسیک فارسی ر صحب  در بارۀ ش رای   ر ف جهان   عالقه

  "توانید از ش ر فارسی سردربیا رید؟ بد ن دانس ن زبان چاونه  ی"کشید  گف م   پیش

  آهن    ری م ش ر کالسیک فارسی  ندیب و یح  فصلی که در بارۀ قافیهبا ت

زده   را شاف  ا سوالد    ر کهداد   را از   لکی که گف ه بود. شر نده کرد   

 پر ای  ن در عذاب بود  ک   بیهای رُ رسشه یشه از برخوردهای تند   پ ا سوالد 

ت ا. شب کال ی  ها   شضور دیاران اع نا به بحث بی   ه سرش لیلی   الها

فقط در پی فرص ی بود  الهاناف ند  اناار هیچ  و وعی در جهان برایشان جالب نبود  

اد با جثۀ ریه  ک    شلوار گشلیلی  را نوازش کند  ه سر  اراگونتا دس  یا باز ی 

بیش ر شبیه کار ندان ثب  اسناد بود  کنار  بهرم کرا ات زرد رناش   گرۀ اکس ریخ

 بود  لیلیر ی دس ۀ  بل ساک  نشس ه بود   ت ا. شب  شغول نوازش دس  لیلی 

های پربار    داس ان کوتاه پرطنهی در بارۀ فضای آن شب  گف ه ر که دال ون

 اش  شیف ای  أیوسانه  ن با ن ک ونیس تفا تی بس اا ش ر  بی در  ورداراگون ع یق 

  ه سرش نوش ه بود  یک نسخۀ دس نویس آن را  لیلیهای تردیدآ یه  دا . به  نااه

رفقای  لیکن پر راند.  ها با خود داش م   آرز ی دیداری د باره با ا  را در سر  ی سال

 اعدا. کردند   حاک ه   6310  ا  را در "سالواد ر ل   ارتش انقالبی ا "اش  در چریک
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ترین چاپ ک اب اش ار    ا ایل انقالب  به ایران آ د   جدیدا سوالد ز انی که 

را رفقای ه رز ش فقط   فقط به  ر که دال ونا  را برایم هدیه آ رد  از ا  شنید. که 

ند  طنه تلخ تاریخ اینکه ا ارزۀ  سلحانه  حکو. به اعدا. کردهخاطر  خالف  با ادا ۀ  ب

را به خاطر  خالف  با  ر که دال ونکه  "ارتش انقالبی"یکی از رهبران  11الوبو ی از قضا

   با پذیرش آتش بس6332در   ند بارزۀ  سلحانه  حکو. به اعدا. کرده بود

 ا ضا کرد  سالواد ر لاِرا با رژیم  " وافق نا ه صلح"

توسط رفقایش  ه خاطر  خالف  با  بارزۀ  سلحانهب ر که دال ونز انی که 

 حکو. به اعدا. شد   ن  در زندان قصر بود.   هنوز نسب  به  بارزۀ چریکی به 

ناذش ه بود که ه کاری   ه دس ی  01ا ا د  سالی از انقالب  تردید نیف اده بود. 

تلخی زهرآگین ر زگار را  را با ج هوری اسال ی تجربه کرد.   "رفقای سابقم"

  تر دریاف م  ل و 
ناگهیر به زندگی  خفی ر ی  ها پاسداران   ک ی ه در  شش    تر  از یورش

هایم ه راه نسخۀ دس نویس داس ان   اش ار  آ رد.  سرانجا. نیه با چال کردن ک اب

یادگار ا  را هم از دس  داد.  ش ی  حلی که  در با  یکی از د س انم دال ون ر که

 ی گورهای گم شده!شده بود گم شد  اِ ها در آن چال ک اب

شذف فیهیکی یا به اصطالح نج سال گذش  تا سرانجا. از بیس    پ

که ر زگاری خود. را به آن های فدایی خلق  چریکدر ساز ان  "های در نی تصفیه"

به  ر که دال ونکه  ای  انهشیوۀ سبُ فر  ایای   ه ان با خبر شد.  با دانس م    لق  ی

خانۀ  یه ان کُش دلم سخ  گرف ه اس / در این  یه اندس  رفقایش اعدا. شد  
      ر زش تاریک/

*** 

از اهالی چکسلواکی   از  سئوالن هیئ   ی جواند س ی با فیلسوفآشنایی   

هرچند ا ر ز  نا. آن فیلسوف   هس مر که دال ون ن ایندگی شور ی را نیه  دیون 

ا. ا ا د س ی با ا  برایم به راس ی ارزش ند بود  هر چه تالش  جوان را فرا وش کرده

آ ر.  نه نا. ک ابش را که  به خاطر  ی ش برایم دشوار بودا کنم نه نا ش را که تلفظ ی 
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هم در یاف ن نا. ا  به  ن  ا سوالد به فرانسه ترج ه   چاپ شده اس   عجب آن که 

 ک کی نکرد!

گرف  که در سفری کوتاه به   ناسبات د س انه با آن فیلسوف جوان ز انی پا

 ژان پل سارتراز ج له ک اب  ر بازگش  چند ک اب فلسفیاس  تا داز  ن خو پاریس

ها در   ار این ک اب"را برایش ببر.  با ت جب از ا  پرسید.  گهیس انسیالیسماِدر  ورد 
های دیار  ن  سری به عال   نفی تکان داد   در برابر پرسش "شوند؟ پرام پیدا ن ی

رف م جه لبخندهای  رش  یفقط به پوزخندی اک فا کرد  از آن پس هربار که به دف 

شنید.  تفا تش با دیاران در این بود که  هایم ن ی طنهآ یهش پاسخی در برابر پرسش

ها   عجیب   غریب در توجیه نبود آزادی   نابسا انی های سرد   خشکِ به جای پاسخ

کرد  چند بار هم  را به  خندید   با قهوه یا چای از  ن پذیرایی  ی به نر ی  ی

ش  در ه ان  حله  دعوت کرد  ا ا به جه پذیرایی  فصل شا.   بحث شول   آپارت ان

های  یژه آنجا صحب  دیاری به  یان نیا د  یا ناذاش  به  شوش غذاها    شر ب

 یان آید  تا آن که ر زی  را به گردش در شهر دعوت کرد  در خیابان که قد. 

انی که در فضای بس ه نباید د  ار ن ی"اش پرسید   زدیم با ه ان لبخند ه یشای  ی
  "شرف جدی زد؟

   ناسباتی که یدر ن شهب داد در باره  ناسبات سلسله  راتبِ  تو یح  فصلی 

   در ر   هر. یک نفر برجان    ال ه اان شاکم بود   سلطۀ شهب را بر جا  ه

های  از طریق جاسوسان  گهارشاران   دس ااه کرد؛ تض ین  ی زندگی ر ز رۀ  رد.

 ها!   ش ی در اتوبو بود ی که برای کن رل ه اانی در ه ه جا نصب شدهشنود

  "ای؟ پس چرا عضو شهب  انده"  با ت جب پرسید.

هایی  ثل تو را  توانس م آد. اگر عضو شهب نبود. که ن ی"  به خنده گف 
 "بشناسم   ازشان بخواهم که برایم ک اب بیا رند!

های در ن شهب   ر  از گر ه رفر یس پس از  دتی  رف ه رف ه با اع  ادی بیش

شان برای دس یابی به سوسیالیس ی د وکراتیک  به  های پوشیده برایم گف   از تالش

 شاک ان  نصب   عهل ن خابات آزاد   شقهای فردی  لغو سانسور  ا آزادی بیان  آزادی

ا به توانس  با اتک 11د بچکدر رف    آ د به کوبا دیار ا  را ندید.  ا ا باالخره 
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  به جایااه رهبری در 6312در ن شهب  در ژانویه  های ه ان جریان رفر یس یِ تالش

سوسیالیسم با چهره "شهب ک ونیس  چکسلواکی دس یابد  با برنا ۀ   ر فش به نا. 
  "انسانی

 ارد پرام  به دس ور  سکو "پی ان  رشو" لی هنوز چند  اه ناذش ه  ارتش 

 خرد کرد  ها را زیر چرخ تانک "امبهار پر"شد   جنبش   ر ف به 

برد.   . خواهان آن بود پی  یا هایی که د س  فیلسوف تازه به اه ی  رفر.

زندگی در چکسلواکی   د س ی با آد ی چون ا  باعث شده بود که دیار نه به آن 

ای برای دفاع از  ای داش ه باشم  نه دلیل قان  کننده سوسیالیس ی که دیده بود. عالقه

آ د  از رن  خاکس ری  از ه ه چیه بد.  ی ابم  در آن سوی  رزهای شرق ار پاآن بی

که بر ه ه جا سایه انداخ ه بود  از اعضاء پرهیب    خاکس ری پوش پلیس ا نی ی   

شال  ای د ر قابل شناخ  بودند  از  قا ات چاق   چله   بی ب که از فاصله م ک

 آنان را بازشناخ !شد  شهب ک ونیس  که از نخوت   تکبرشان  ی

هوای شوور ی  قا  و  کنود        توانس  در برابر تانک  ی د بچکبه راس ی آیا 

 در چکسلواکی پایدار ب اند؟ "ای انسانی سوسیالیس ی با چهره"



 

 ،کوبا

1311/1035 
 





 

10 
از پرام  "ارهق  هکنفرانس س"  برای شرک  در 6311چند ر زی پیش از ژانویه 

کوچک   نا  جهه  به یاد ندار. که در طول راه از  ا  یی نسب اًبه کوبا رف م  با هواپی ا

به گ انم در جهیرۀ کوچک  راه توقفی داش یم ن پذیرایی شده باشد  ا ا در  یانۀ سافرا

شناخ م   به تنهایی کنار بار تنها قهوه خانۀ فر دگاه ایس اده  ایسلند  هیچکس را ن ی

بیند  به ت داد  سافرهایی که از د ر  یبود.  پس از  دتی   وجه شد. که فر شنده 

داند که آنها  کند  با ت جب پرسید. از کجا  ی یک بطری کوکاکوال برایشان باز  ی

 "س ! چون کوکاکوال در کشورشان تحریم شده"  خواهند؟ خندید   گف  کوکاکوال  ی

ان  وراناار  ارد دنیای دیاری شده بودیم  نه از  أ با  ر د به فر دگاه ها انا

انایه  ها انا  برخالف  نه از آن فضای سناین   رعب عبو  خاکس ری پوش خبری بود

های  راز نخلبا طبی  ی رناین  سرسبه   پُ نواز پرام   برلین شرقی  شهری بود  ه ان

  آبی شفاف دریا زیر  12 َلِکونزیبا  با گردشااهی در ساشل یا اسکلۀ   ر ف به 

هایی شلو    پر جنب   جوش  با  ده   خیابانآف ابی درخشان  با  رد ی سرزن

های چندین طبقه  ترکیبی از ب ون   شیشه به سبک    اری  درن  ساخ  ان

 اسپانیا  ی کهن پرتهئین   رناین د ران سلطۀدر کنار بناها  آ ریکایی

اخ صاص داده بودند   "کنفرانس سه قاره"را به شرک  کنندگان در ه ل ها انا 

در آن ه ل بود  اتاق که چه عرض  ه پیش از  ن به ها انا رف ه بودک ا سوالد اتاق 

ه ل  کنم  اس ودیوی بهرم د نفره با تجهیهات کا ل در ساخ  انی بهرم   رفی  

ها بنا شده بود  با یک  توسط آ ریکایی باتیس ادر د ران  سابق هیل ون  یا ه ل ها انا

اس خر سرپوشیده   ش ا. سونا  اس خر بهرم   د  ز ین تنیس در باغی با صفا  یک

 ها ا کان تفریحی   رفاهی دیار  در یکی از طبقات   ده

 شد  سالنی کوچک ر   در سالن بهرم طبقۀ ا ل برگهار  ی "کنفرانس"جلسات 

تر  کنار اس خر به پذیرایی   اس راش  اخ صاص داده شده بود  خد  کارهایی خوشر  

ترکیبی از عرق شکر     یژه که هایی نوشیدنیهای دریایی      ت یه با انواع خوراک

 کردند  ها پذیرایی  ی از  یه ان )کوبای آزاد( بود کوبا لیبرهکوکاکوال  به نا. 
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ا.  فرص ی برای  نویسنده   د س  آرژان ینی 13دا ید  ینیا هر بار که با 

ی چه خوب که انقالبشدیم:  به شوخی یاد آ ر  ی کردیم نشس ن کنار اس خر پیدا  ی
از آب درآ دیم   گرنه هرگه در زندگی به چنین ه ل بورژ ا أبانه   رفهی راه 

 نوشیدیم   ی کوبا لیبره  به سال  ی انقالب   یاف یم! ن ی

ر زگاری که ا      را در  نه ئال شناخ م .ا د س  دیرینه دا ید  ینیا 

ا هم درگیر سیاسی باس اد دانشااه بودند   دائم برسر  سائل    ریداا سوالد   در شهر 

هناا. به دنیا آ دن  در نیا رد. سر  به درس یهاشان  اخ الف شدند  هیچااه از  ی

به زد  اسوالد   یان ا    های ه سرش ه خانه بودیم تا ر زی که اخ الف پسر. با ا   

  هم جدا شدیم  خورد کشید   از 

ها ب د   .  سالپس از آن کنفرانس   بازگش  به ایران ردش را به کلی گم کرد

دس  به گریبان زندگی سخ  پناهندگی سیاسی در پاریس بود. که از سرنوش  

از فاج ۀ کودتای  ا سوالد ای پردرد به  انایه   دردناک ا  با خبر شد.  در نا ه غم

در آتش سوزی  دادن د  پسرش بود   از دس    نوش ه6311در   20 یدالنظا ی 

   ننظا یاشان توسط  ع دی  حل سکون 

برای  بدیلی باشدهای جهانی  در برابر ابر قدرتقرار بود   "کنفرانس سه قاره"

آسیا  آفریقا    "عقب اف ادۀ"یا  جهان سو.دس یابی به اس قالل   توس ۀ کشورهای 

آیده سان ا آ ریکای التین  نخس ین ر ز کنفرانس  با دیدن  وهای بیاودی پیچیدۀ 
را که گویی  آیدهسخنرانی شیرت کرد.  نا.  هناا.    سئول هیئ  کوبایی26 اریا

ا  وهای بیاودی شضور ب خود ان در  نه ئال هم شنیده بود.؛اق باسی بود از هایدۀ 

از  ابقات تنیس دانشااه کاراکا  نیهسرکال  در    ش ی در  س پیچیدۀ زنان را

 جانب زنجانب رقبایم دیده بود.  با این شال  سخنرانی با بیاودی در آن کنفرانس از 

 بارزی چون ا  با ر نکردنی   شیرت آ ر بود  ا  که  قا      جسارتش در زندان 

خانۀ "ز ان ریاس  الب کوبا زبانهد بود  در آن اش در انق   جایااه باتیس ارژیم 

ر شنفکران    بارزان   یانفرهنای ایجاد  ناسبات   رکه  همِ  "فرهنای آ ریکا
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 ر. نااهی انداخ م  ت جبی در کار نبود   به د ر   بَآ ریکای التین را به عهده داش

 ه ه به دق  به سخنرانی ا  گوش سپرده بودند 

  غیر  های د ل ی در  یان شرک  کنندگان ه ه جور رهبر  ن اینده   هیئ 

 اشهاب ک ونیس ِ"شد  از ن ایندگان  ناار       پیدا  ی د ل ی  نویسنده   ر زنا ه

های  سلح یا چریکی سه قارۀ آفریقا   سلحانه گرف ه تا گر ه خالف  بارزۀ   "سن یِ

رهبر سرشنا  گر هی  سلح در گینۀ  22ا یرکال کابرالآسیا   آ ریکای التین  نظیر 

از رهبران چریکی د گال  برا   بیسائو که چند سال پس از آن کنفرانس کش ه شد  

در گوات اال که ب د از  " انارتش چریکی تهیدس" از رهبرانِِ 29ریکارد  را یرز ه ئال  ن

پیشبرد  ذاکرات صلح را با رژیم گوات اال  سرانجا. سال تجربه در  بارزۀ  سلحانه 91

  ا ضاء کرد  6331وافقنا ۀ صلح را در دسا بر به عهده گرف    ت

 خولیوای نظیر  های سیاسی گرف ه تا نویسندگان برجس ه از شخصی 

که در شال تد ین ک اب  رژیس دبرهی یا سرشنا  آرژان ین نویسندۀ 24کورتازار

در بولیوی  گوارا چهبه گر ه چریکی  چندی پس از کنفرانس بود   "انقالب در انقالب"

با  پیوس   یک  اه ناذش  که به اسارت اف اد   به سی سال شبس  حکو. شد  ا ّا

  آزاد شد از سه سالپس  د گُل داخلۀ ژنرال 

 ی نا. در  ای ن ایندگان ارتش توده  ی هایی از چین   شور در کنار هئی 

های رس ی   د ل ی  برخی هیئ  جن  علیه آ ریکا نیه شضور داش ند  ش ی

   خوردند هم به چشم  یکشورهای جهان سو.   طرفدار آ ریکا 

ناشر   نویسندۀ  20 اسپر  فرانسوانظیر  ااران   نویسندگان سرشناسین ر زنا ه

ارگان شهب ک ونیس   پرچم سرخناار  سنده   ر زنا هنوی 21سا ریو توتینوفرانسوی یا 

در کنفرانس شرک  داش ند  هر د  آنها خاطراتشان را در  ورد کوبای آن  نیه ای الیا

در  21"زنبورهای عسل   زنبور"خاطراتش را در ک ابی به نا.   اسپر اند   ها نوش ه سال

                                                      
82

-Amircal Cabral 
83

-Ricardo Ramirez 
84

-Julio Cortázar 
85

-François Maspero 
86

-Saverio Tutino 
87

-Les abeilles et la guêpe 



 011  0133/0139 کوبا،

پس از  بانم در کوبا بود ن نهدیک  ه دل   ه هاز د س ا توتینوبه چاپ رساند   2002

یاف    خاطراتش را  به نا.    نشانی  را در پاریس6330بری  سرانجا. در خ ها بی  سال

   برایم هدیه آ رد 22اک بر کوبا

در آن  جه د  ن ایندۀ رس ی از جانب رژیم لیکن از این که هیچ ایرانی

با  ین بود کهزده بود.  چند ر ز ا ل  ت ا. تالشم ا کنفرانس شرک  نداش  شاف 

افشاگری   تشریح    ی  ایران ب وانم  وجب انه ا یا اخراج ن ایندگان رژیم ایران 

  ثل ها شد  چینی بیش ر کرد. شیرتم  القات   شور ی چین هئی  با  ق ی بشو.  ا ا

را  پاسخم آنکه   بی شنیدند  ی را هایم شرف  حض شرک ی در سکوت   بی جس ه 

رف ند  تفا ت هئی  شور ی با  دادند    ی سری تکان  ی ندخواس  بدهند از جا بر ی

 ا ساخ ه  از کاری"گف ند   کم با خونسردی  ی هئی  چین در آن بود که دس 
 ا شرفی نداریم  باید شور ی   "گف ند   کرد.  ی ها که رجوع  ی کوبایی به "نیس !

 "چین را قان  کنی!

های  رف ه رف ه به شدت اخ الف طل را چندین بار د ر زد.  در عوضد ر با این

رد.  هر پی ببیش ر ها   یان چین   شور ی   فشارهای سیاسی   اق صادی به کوبایی

به انحاء  خ لف کوبا   سایر کشورهای جهان سو. را به  یک از آنها در صدد بودند

گیری علیه دیاری  ادارند  چندان کاری به  جرگۀ طرفداران خود بکشانند   به  و  

 نظا. شاکم در آن کشورها نداش ند نوع 

 حادبرای ات برکه  بنهای  تالش ه ی  تاریخی آن کنفرانس  به ا دیار  شاال

شد  کنفرانس در ز انی برگهار  ی   یان کشورهای جهان سو. به ر شنی پی برده بود.

نی در فضای های سیاسی نوی بندی صف باال گرف ه بود    یان چین   شور یکه نهاع 

دانس ند     ی "ببر کاغذی"ها آ ریکا را  چینی بود  جهان در شال تکوینسیاسی 

سیاس   نا یدند  شور ی نیه از ز ان دبیرکلی خر شچف شور ی را ر یهیونیس   ی

 در پیش گرف ه بود  کشورهای جهان سو. که را با آ ریکا "ه هیس ی  سال   آ یه"

ناچار بودند در  شاال سر داش ند ا پریالیسم غرب را دراندیشۀ اس قالل   رهایی از 

جایااه   صف سیاسی    انشقاق ارد گاه سوسیالیس ی دعوای  یان چین   شور ی 

 برگهینند  برای خود جدیدی
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  شا ر نبود کرد اس قالل سیاسی خود پافشاری  ی در آن ز ان  هنوز کوبا بر

قادهایی جدی ان  نیه به شور ی چین تن دهد  در عین شال های به پیر ی از سیاس 

را  23انیبال اسکاالن هکوبا    ل شهب سابق ک ونیس ش ی دبیرکُ فیدل کاس ر داش   

ها    های ا ل انقالب در صدد بود سیاس  به شور ی تب ید کرده بود  چون ا  در سال

به یاد دار. های د ل ی پیش ببرد   از راه نفوذ در نهادها     سسه های شور ی را برنا ه

در برابر    ر ف به انقالب  های  شهورش در  یدان ر یکی از آن سخنرانید کاس ر  که

 :ونی به ر شنی   بد ن الپوشانی چنین گف ج  ی ی  یلی

فرس یم  در بازگش   د ک ونیس   کسانی را که برای آ وزش به شور ی  ی
یم شان کن ها باذاریم   قان  های جدیدی برای آن آیند   ا  جبوریم کال  از آب در  ی

خواهیم آن سوسیالیس ی نیس  که آنها در ارد گاه شرق  که سوسیالیس ی که  ا  ی
       اند دیده

داده بودند  س بول نجاب    شجاع   با  کاس ر به  30 رد. کوبا لقب اسب

های ا   خود را در  کردند  با شرک  در سخنرانی ه ین لقب با ا  صحب   ی

ها زیر    ساع انقالب  یداندانس ند  در   یهای داخلی   خارجی د ل  سهیم  سیاس 

البداهه   هایی فی با پرسش   پاسخ زان با شوق   هیجانی تصور ناپذیرآف اب سو

بل یدند  با اش یاق   پش کار در سرنوش     را کل ه به کل ه  ی کاس ر های  شرف

را  شان شرک  داش ند  بسیاری کارها  از ج له  سئولی  شفظ ا نی  زندگی ر ز ره

خلیج های  حلی به عهده داش ند  هنوز صحب  از شکس  آ ریکا در  در ک ی ه
یاف ۀ ه اانی با ارتش در  قابله با ش لۀ  بود   ه راهی خودجوش   ساز ان ها خوک

ی ر سی  در "ها بحران  وشک"آ ریکا  ا ا با شور   هیجانی  یژه جهئیات  اجرای 

دادند   تو یح  ی  قابل تهدیدهای آ ریکادر  نشینی خر شچف را     عقب6312اک بر 

  د ل  کوبا  کاس ر  ها را با ها ش ی تص یم برچیدن  وشک سرخورده از این که ر  

 در  یان ناذاش ه بودند 

ای برای خود کفایی    ساز اندهی گس ردهبا گذر از آن  صائبها  کوبایی

در شد   دار انشااه     ارتش  دندده بودی پدید آ رنهادهای د ل ی  نظا ی   آ وزش
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های د ل ی   کار ندها  کردند   قا. تولید  ی را شانخود  ورد نیاز  واد  صرفی ا کان

کردند: سه هف ه کار اداری    را اجرا  ی "سه هف ه در  اه"ه ای با عالقه برنا ۀ 

دف ری   یک هف ه کار تولیدی  هر ر ز  ج  ی  زیادی سوار برکا یون با ساز   آ از به 

 رف ند   ها  ی هارع شکر یا کارخانه 

 ریشه کن شده بود  بیش ر زنانی کهسوادی  ک  ر از سه سال پس از انقالب  بی

به خودفر شی ر ی آ رده بودند  پس از  "آ ریکا خانۀ فاششه"  ر ف به در ها انای 

انقالب شرفۀ آ وزگاری را در  دار  اب دایی ر س اهای د ر اف اده برگهیده بودند  

  وزش   در ان  ه اانی    جانی شده بود آ

 جنبش دانشجویی به نقش  هایشان در  ورد انقالب ها در صحب  اغلب کوبایی
تا آن ز ان از نقش چنین ساز انی در انقالب کوبا اطالعی   کردند  یاشاره  یهئژ  21

خوانده ها هم در این  ورد چیهی ن کوبایی ها   تبلیغات بیر نی خودِ نداش م  در نوش ه

های رایج  از ج له در    نشنیده بود.  رف ه رف ه   وجه شد. که برخالف برداش 

اثر  بارزۀ یک گر ه  های سیاسی  وجود ایرانیان  انقالب کوبا فقط بر جریان یان 

ف ال  گس رده   به پیر زی نرسیده بود  بلکه شضور 36سییرا  أئس راهای   سلح در کوه

رف    ها به ش ار  ی   پش ِ جبهۀ پراه ی ی برای چریکیهژ ئ 21ویی ساز ان دانشج

 چه از نظر تبلیغات سیاسی   چه از نظر رساندن اخبار  تجهیهات    واد غذایی   غیره  

ای طوالنی داش    عال ه بر این که آزادی اشهاب   تجربۀ سیاسی در کوبا سابقه

ای چون  جبهه ال پش بد ن شضور ف  ها در پیر ز شدن انقالب ش ی برخی از کوبایی

 تردید داش ند   یهژ ئ 21جنبش 

سحرگاهی که  در  فیدل کاس ر  خود زبان از چندی از آن کنفرانس ناذش ه 

یه شنید.   این که خود ژ ئ 21شد  از نقش پراه ی  ساز ان   ا اتاق  ارد  قد ه بی

یاسی به عل  سرخوردگی از اشهاب س کرد   ها در شهبی سیاسی ف الی   ی ا  سال

  وجود به فکر  بارزۀ چریکی اف اده بود  

اخ یار فریاد زد.  آلوده در اتاق را باز کرد. بی در آن سحرگاه که خواب

  "ا سوالد  بلند شو  فیدل آ ده!"

ای کرد   حافظانش را به دنبال صبحانه فرس اد    ارد اتاق شد   کاس ر  خنده
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 اده بودیم شر ع زده در  قابل ا  ایس با لبا  خواب شیرت ا سوالد ه انطور که  ن   

اش را به سرع  بهم  نوک د  اناش  اشاره   های بس ه با چشم کرد به قد. زدن

پرسید:   انشنهدیک کردن  پس از چند بار تکرار  وفقی  آ یه ت ا  نوک اناش

 "آیم؟ دانید چرا از پس این کار بر ی  ی"

هیب   آنکه به پاسخ فکر کنم پیش ازلی خواب از سر. پریده بود  ن که به کُ

 : ادا ه داد کاس ر کرد.   شضور ا  را  هه  هه  ی

آیم  در جوانی ه یشه تصور  دار. از  رزش صبحااهی بازی بیسبال  ی"
های قوی   تیهبینی داش ه  کرد. برای اینکه آد. بازی کن خوبی باشد باید چشم  ی

 " ُد   تاک یک الز. اس !دانم که چشم قوی الز. نیس   ِ باشد  ا ا شاال  ی

یه را در ژ ئ 21توجه به تاک یک   نقش جنبش با این  قد ه  کوشید اه ی  

 انقالب برای  ا تو یح بدهد 

  سرجایش بند زد ه ی خاص شرف  یبا هیجان   اُب رف ارش ص ی انه بود  

هایش  رتب  نشس   دس  رف    د باره  ی خواس  چند قد ی راه  ی شد  بر ی ن ی

 جذ ب ر بر  نشده بود.   شرک  بودند  هیچااه با چنین آد. پُرانرژی   پر اُبه ی در

هایم   ثل ه یشه با پرسش. را بازیاف م   ا اع  اد برانایه  اع  اد به نَفس کننده بود  

  جب کرد.  با  ذب    ُرا  ُ ا سوالد در  ورد نظر ا  نسب  به ساخ  ان سوسیالیسم  

بود که دانس م شور ی جه  آخرین کشورهایی بود که  س ر کاهای آن ر ز  تو یح

 انقالب کوبا را به رس ی  شناخ    آ ریکا در ز رۀ نخس ین کشورها 

 ا در آغاز سوسیالیس  نبودیم   نسب  به سوسیالیسم "گف :  کاس ر   ی
گوارا ک ونیس  بود   نسب  به سوسیالیسم شسا    چندان توجهی نداش یم  چه

های   ا اس قالل سیاسی   اق صادی بود  پس از  صادرۀ ا وال شرک  سئلۀ اصلی 
      "ها بود که خود ان را سوسیالیس  خواندیم آ ریکایی   زیر فشار تحریم

از  د نرا از آ ریکا پس بایر گوان انا وپایااه  ندهیچااه ن وانس  با این شال 

  اعال. کرد ترانۀ سرانجا. کوبا را کشوری سوسیالیسکاس ر   که 16ه ان سال 

اگر فیدل سوسیالیس  اس / نا.  را ها بود با تکرار این قافیه که    ر فی بر سر زبان
    هم در لیس  بنویسید/     / اگر فیدل ک ونیس  اس / نا.  را هم در لیس  بنویسید

را در پذیرش  زارت اق صاد  گوارا چهها   اجرای پرطنه  در ادا ۀ صحب  کاس ر 
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های نخس ین د ل  انقالبی   ت ریف کرد  در نشس ی برای ت یین  سئولی   دارایی 

دس ش را  گوارا چهچه کسی اکونو یس  اس ؟    از ه رز انش پرسیده بود فیدل

پرسد چه کسی ک ونیس  اس ؟   از آن   ی کاس ر به این خیال که  بلند کرده بود

 پس  زارت اق صاد   دارایی به عهدۀ ا  گذاش ه شد 

به قضیۀ فشارهای چین   پخش اعال یه در ارتش  کاس ر ینجا بود که در ا

شان  با پخش اعال یه در ارتش کوبا   ها از طریق سفارت اشاره کرد  به گف ۀ ا   چینی

کردند    این در  وق ی ی  تشویق  ی کاس ر نظا یان را به ساز اندهی کودتایی علیه 

 با شکس  ر بر  شده بود  بیش از صد بار کاس ر  برای تر ر  "سیا"های  بود که نقشه

چند بار به سفارت چین برده   از آنها  ها را شخصاً آن اعال یه گف   ی کاس ر 

ها ه چنان به پخش اعال یه در  خواس ه بود که دس  از این کار بردارند  ا ا چینی

 دادند  ارتش کوبا ادا ه  ی

گیری  ا از چین    و  سرانجا.  د ل  چین که خواهان طرفداری رس ی کوب

برنج به کوبا را هم که  صادرات ج له از هایش ک ک ت ا. رس ی علیه شور ی بود

 ترین خوراک  رد. کوبا بود قط  کرد  اصلی

 های در یکی از ه ان سخنرانی کاس ر قط  صادرات برنج از جانب چین را 

به  رد. کوبا قول    در پایانتشریح کرد تفصیل به اش  در  یدان انقالب  ساع ه چند

ول  ذهنی ناشی از سالخوردگی که سنین چهل سالای  پیش از آنکه دچارِ داد در

 یلیونی با چه شاد انی    از قدرت کناره خواهد گرف      ن ه راه ج ی  ی بشود

 پایکوبی از آن قول اس قبال کردیم!

ی د ن  تا هش اد   چند سالا برخالف قولش  ه چون  ائوتسه کاس ر   لی 

 را  ارث خود کرد  رائولجایااه قدرت را رها نکرد  سرآخر هم برادرش  

گیری کرده بود  در آن    به عکس  در ه ان د ره از قدرت کنارهگوارا چه

 ب د  دتی گیری ا  با خبر شدیم  از کناره کنفرانس بود که در نا ۀ  داعش به کاس ر 

  ی  بارزۀ چریکی ان خاب کرده اس راهای بولیوی را ب کوهس ان گوارا چهدانس یم که 

های نظری  ای اخ الف بود   پاره گوارا چهه ه جا شرف از یاانای رف ار   گف ار 

به قصد شکس ن ر ابط تح یلی   فشارهای شور ی    گوارا چه  گویی کاس ر ا  با 

البی انق"در راه    ادا ه  بارزه را به گف ۀ خودشگیری از قدرت  چین به کوبا  راه کناره
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اندیشی   پراگ اتیسم پرهیه داش    در پیش گرف ه بود  ا  از  صلح  "ای هقار

تاخ   بلکه اتکا  داری  ی از جان گذش ه  نه تنها به سر ایه ی ر  ان یک بودگرای آر ان

  اف ادن در دا. دعواهای  یان چین   شور ی  "سوسیالیسم  اق ا  وجود"به ارد گاه 

.  به  یژه کوبا   کشورهای آ ریکای التین  ضر را برای کشورهای جهان سو

اش از بولیوی دعواهای در ن ارد گاه را به صراش   دانس   در آخرین بیانیه  ی

 خوانده بود  "های بیهوده    ضر فحاشی"

با بور کراتیسم  فساد  گوارا چهها شنیده بود. که  از زبان بسیاری از کوبایی

 حصولی  کرد  با اق صاد تک ه قدرت داران  بارزه  ید ل ی   ا  یازهای ناشی از جایاا

  به جای پاداش  الی به پاداش کاس ر   کی به نیشکر نیه  خالف بود  برخالف 

 داد                نوی با ر داش    به آ وزش   فرهن  ع و ی اه ی   ی

کردند   نوش ۀ ا  را توصیه  ی "انسان سوسیالیس "اغلب  خواندن ک اب 

 س بول دادخواهی  فساد ناپذیری   اخالق در سیاس  بود  ها برای کوبایی را گوا چه

ک ی پس از آن کنفرانس بود که   ا ن  زیر کشور   سئول ا نی ی   آ وزش 

یک د رۀ آ وزش ریش   سرخ  ر ف به  32نیر  پیهای چریکی در کوبا به نا.  گر ه

های  د  ی  خ لف   ر شها خصوصی برای  ن ترتیب داد  آ وزش اس فاده از سالح

در آن د ره  در سفرهایم به   گوارا چهشبکۀ شا ی با ت قیب  به قصد رابطه با خارج   

ناشر سرشنا    اسپر  ت دادی نوش ه برای افراد  خ لف   ک ابی برای چاپ به  ار پا

دیار آن برنا ه   6311در اک بر ا گوار چه ن قل کرد.  ا ا با کش ه شدن  فرانسوی

 نشد ع لی 

پنیرهای  خ لف فرانسوی  فیدل کاس ر در بازگش  از آن سفرها  هربار برای 

تولید انواع پنیرهای  کاس ر  های ذهنی  برد.  شنیده بود. یکی از  شغله هدیه  ی

 فرانسوی درکوبا اس  

را در طبقۀ د . ساخ  انی قدی ی  کاس ر نخس ین باری که آپارت ان د  اتاقۀ 

ای بود از  ن    پیرایای آن در شاف   اند.  دعوت نا ن ظره دید. از سادگی   بی

 برای شا.   ا سوالد 
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 تر شد.  با شضور نا ن ظره کاس ر با شوقی آ یخ ه به دلشوره  ارد آپارت ان 
 لی گم کرد. ای انقالب کوبا  دس    پایم را به کُ چهرۀ افسانه 39سلیا سنچه

های زیادی از فر تنی    داس ان د؛کوبا بو ترین زن انقالب  حبوب سلیا سانچه

ترین فرد به    شنیده بود. که نهدیکگش  دهان به دهان  ی ناپذیر ا   ر شیۀ شکس 

  ساز ان دانشجویی  کاس ر هناا. انقالب رابط بین  سانچهاس        د ا    کاس ر 

یاف ه بود  ارتقا  34"ک اندان ه"به  رتبۀ  سیرا  ائس راکه در  بود  تنها زنی  "یهژ ل 21"

داش   به عهده  ای  دانم در چه شوزه   ن یدر آن ز ان  به گ انم  قا. دبیری د ل  را

های  ر  هر به شرفبا لبخندی پُ کال ی بر زبان نراند آن شب  برخالف ان ظار  ن

 گوش سپرده بود  کاس ر 

در  ورد انواع  کاس ر درپی  های پی هنوز به خود نیا ده بود. که پرسش

ی فرانسوی شر ع شد   با شور   اش یاقی خاص جهئیات برنا ۀ تولید پنیر پنیرها

 پیش کشید  را در کوبا فرانسوی

های دیار  دانس م ا ا در  ورد پرسش نا. پنیرهایی را که برایش برده بود.  ی

خواهید پنیر تولید   ار شخص خودتان  ی"ا  ک  رین اطالعی نداش م  پرسید.  
 "کنید؟

کم آن  ای به  ن رف   از قبل سفارش کرده بود که دس  غرهچشم  ا سوالد 

 نپر.! کاس ر های   سط شرف هایم با پرسش شب را

نه تنها پنیر  که "  بار   پر  نای خاص خودش گف  با خندۀ شیطن  کاس ر 
 قصد دار. نژاد خوک    وز را هم با تالش   اطالعات دقیق خود. بهبود بخشم  ه ان

 "قی    نژاد گا  را در کوبا تغییر دهم! ِگران نر آن گا  طور که توانس م با

که با هواپی ا  ارد کوبا شده بود  به گ انم از قی   را  عظیمِ گران نرِ آن گا ِ

های کوبا دیده بود.  ا ا از دیدن بچه خوک    در یکی از دیدارهایم از شهرک اس رالیا 

داد د  چندان  چکش پر رش  یشخصا در بالکن آپارت ان کو کاس ر درخ   وزی که 

هایی که در بارۀ چاونای تولید پنیر   با تفصیل   شوصله از ک اب کاس ر جاخورد.  

چه  از پس این ه ه کار"  پر رش خوک    وز خوانده بود شرف زد  نابا رانه پرسید.
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 "آ رید؟ آیید؟ این ه ه  ق  از کجا  ی طور به تنهایی بر ی

های کنار آن اشاره کرد  خندید    خوابش   ک اببه تخ  آهنی اتاق  کاس ر 

در شبانه ر ز بیش ر از سه یا شداکثر چهار ساع  خواب نیاز ندار.! ر ی این "  گف 
 30طلبی عادت نکنم  پیش از خواب هم  خوزه  ارتی خوابم تا به راش  تخ  آهنی  ی

 "کنند  هاشان  را ه راهی  ی    ارکس با نوش ه

های پراه ی  ا  در    تاک یک خوزه  ارتیپیشر     شر ع کرد از افکار

 های اس قالل علیه اسپانیا به تفصیل تو یح دادن  جن 

*** 

 حسن با   رفی  شسن قا یدر آن رف    آ دها به ار پا  خواهر.   ه سرش 
از  ن خواس ند تا ا کان سفر   "ساز ان انقالبی شهب توده"بران یکی از ره ر وانی

 پی نیر ِآن ساز ان را برای آ وزش در کوبا فراهم آ ر.  قضیه را با ت دادی از اعضاء 
در  یان گذاش م  با این تو یح که آنها از پیر ان الاوی چین  سرخ ریش   ر ف به

اگر آنها به راس ی "  هس ند  ب د از تأ لی چند ر زه  با سفر آنها  وافق  کرد   گف 
 اهه برای  توانم آ وزشی د   ی ه تو دار.با اع  ادی که ب قصد  بارزه داش ه باشند!

 "به شرطی که خودت کار ترج ه را به عهده بایری!  آنها ترتیب بدهم

شناخ م ا ا  ورد اع  اد خواهر.   ه سرش بودند که   ن آنها را درس  ن ی

 نفر از آنها به کوبا آ دند ه راه یازده 

  وجه شد. که آنها کوبا را تازه  ناذش ه هنوز یک هف ه از اس قرار آنها در کوبا

را خائن  تنها به این خاطر که ا  دعوای بین چین   شور ی  گوارا چهدانند    دش ن  ی

خوانده بود  د ل  کوبا هم به خواس  چین بر علیه  "ای بیهوده    ضره یفحاش"را 

پس چرا "  پرسید.    سئول آنها  یر وانیشور ی  و   رس ی نارف ه بود   ق ی از 
ایم   آ وزش  بارزۀ  سلحانه آ دهبرای   ا فقط" گف   به سادگی  ی "ید؟ا هکوبا آ دبه 

 "ها نداریم! کار دیاری با کوبایی

شا ر نبودند در  ورد انقالب کوبا ک  رین اطالعی به دس  بیا رند  ش ی 
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ها در  ای که کوبایی الب نبود  از چاردیواری خانهدیدن شهر ها انا هم برایشان ج

 گذاش ند   پا بیر ن ن ی شان گذاش ه بودنداخ یار

ز ان نبودند  بقیه اجازه نداش ند به جه خواهر.   ه سرش که عضو آن سا

تص ی ی بایرند   ع لی انجا. دهند    حسن ر وانیبد ن نظر  ش ی در ا ور شخصی

شان به کارهای ر ز رۀ ه دیار    ا سه نفر بود  نه تنها دایم  ا  چهارچش ی شوا 

های سیاسی  پاییدند  بلکه از غذا خوردن    رزش   خواب گرف ه تا بحث  ر را  یسه نف

کردند  جهئیات این شیوۀ    گهارش  ی ر وانی شان ه دیار را هم به  سئول

ه ان  یکی از اعضای سیا کدهی را  پس از انقالب   آزادی از زندان  از زبان  گهارش

 ه بود شنید. های سخ ی را در زندان گذراند گر ه که سال

های گوات اال   با این ه ه  کوشش کرد. تا شخصی    رهبر سرشنا  چریک

را به  حل  پکوف  برادر یکی از رهبران   ر ف چریکی  نه ئال به نا.  ریکارد  را یرز 

رد   ریه گر ه خودشان   الاوی قدر غرق در  سائل خُ ها آن ها ببر.  ا ا آن سکون  آن

ها       بودند که ک  رین توجهی به شرف"ز طریق ر س ا حاصرۀ شهرها ا"چین  

 های آن د  نفر نکردند  تجربه

 نکر  را هم در ایران صالشات ار ی آ رتر برایم این بود که ش ی ا شیرت

 صالشات در ایران بود.  ها   اس دالل  را هم که هناا. ا شدند  تو یح  ی

بود نی ه فئودال   نی ه  س   ره  تنها ای  ها  ایران جا  ه پذیرف ند  به با ر آن ن ی

تواند دس  به اصالشات  شان نیه این بود که شاه  ابس ه به آ ریکاس    ن ی دلیل

تواند اصالشات ار ی   یفقط شخصی ی  لی " د ن    ائوتسهبهند  چون به گف ۀ 
 بارزه ها  انکار یا عد. انکار اصالشات ار ی نقطۀ کلیدی  گویی به با ر آن !"انجا. دهد

 یا سازش با رژیم شاه بود 
نیه  از رهبران به نا. ساز ان انقالبی  در پی دس ایری در کور ش الشایی 

ای در ر زنا ۀ اطالعات یا کیهان  تغییر نظرش را در  ورد رژیم    در  قاله6906ا اسط 

 به عل  پی بردن به اه ی  اصالشات ار ی ذکر کرده بود  

   ن در زندان ا ین برای ابراز ندا   در الشاییه ه ان با ان شار  قالۀ 

  در  ورد آن  قاله نظر. را خواس از  ن  ی عضدیتلویهیون زیر فشار بود.  بازجویم 

رئیس زندان ا ین  شسینی در چند سطر به دس   ا. را بنویسم  ناگهیر نظر ک بی ک باً
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گاه  دعی رهبری  چهی نه تنها کور ش الشایی داد.  با این  ض ون که  ن  برخالف 

.   اجرای آن را به چشم ن بد  اصالشات ار ی در ایران بوددر ه ا ا.  بلکه نبوده

 نیازی به تغییر نظر ندار.  .  ا دیده

صالشات ار ی را  ه  ش ی در پی انقالب نیه ه چنان ابرخی از اعضاء آن گر 

 دانس ند   یکردند   جا  ۀ ایران را نی ه فئودال   نی ه  س   ره   انکار  ی

به نکنم     رفی انندر کوبا سرانجا. به این ن یجه رسید. که دیار کسی را به آ

ک ک به آنها از   ها  داش ند که کوباییا ا توق   ه ه کس   ه ه چیه  شکوک بودند

زندگی    ههینۀ  آنان را به کوبا ساز ان دهند رف    بازگش ِ سفرِ دریغ نکنند؛

ای در اخ یارشان باذارند  چندین نفر را برای    خانهندرا   قبل شو انآن آ وزش

پیاده ر ی در جنال    های  خ لف   دهند  اس فاده از سالحآ وزش به آنان اخ صاص 

برای آنها اخ صاص ترج ه   ن هم ت ا.  ق م را به   الب ه   ا به آنان بیا وزندکوه ر

 شناخ   رد.   کردند ا ا ین  هایا اس فاده  یآ رتر اینکه از ه ۀ ا   شیرتدهم

با اتکا   ش ردند  یگیر  را کاری بیهوده    ق  کوبا های  ربوط به تاریخ سیاسیِ کال 

اع  ادی  ا ا ه ین که پایشان به کوبا رسید بی توانس ه بودند به کوبا سفر کنند به  ن

پایان  اس فاده از ه ۀ آن  هایا   به  ن را به صراش  بر ز دادند  آخر سر هم  پس از

ش ی ز انی که به ایران  از هم جدا شدیم  ها د رۀ آ وزش  با چغلی از  ن به کوبایی

  قیحانهپیش از آن  چنین رف ار    هم کردند  بازگش م   را به ه کاری با سا اک نیه

 شناخ م  ای را شول   شوش خود. ندیده بود.   ن ی طلبکارانه  

ساز ان در کوبا  هم از  "آ وزش"در ه ان ا ایلِ  قا ی   ه سرش پرییکن ل
شان فاصله گرف ند  هم از  اندیشی    ناسبات غیر د س انه به خاطر خشکانقالبی 

گرایی   دیسیپلین  گردان شدند  خشون   اراده  بارزۀ  سلحانه سرخورده   ر ی

 هیچ سازگاری نداش   پریخشک نهف ه در  بارزۀ  سلحانه    خفی با ر ح   جان 

ار ج هوری اسال ی بود که دانس م  پیش از بازگش م به ایران پس از اس قر

جهئیات  اجرای سفر. به کوبا    اسطه شدنم برای  "سیا"یکی از  أ وران یا ه کاران 

به ن آن گر ه را به سا اک گهارش کرده بود  تنها پس از پخش تلویهیونی دادگاه 
باخبر شد.  ا ا ندانس م چه از این  و وع  تهرانی گر   ر ف به  شکنجه نادری پور 
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  گهارش داده اس ؟ "سیا"کسی جهئیات آن  اجرا را به 

*** 

در آن سفرها به کوبا   ن چنان  جذ ب انقالب کوبا بود. که به نبود تحهب  

داد.  نه به  های  دنی ک  رین اه ی ی ن ی آزادی سیاسی  آزادی بیان   تشکل

اندیشید.    نه به ن ایج پراگ اتیسم     ی گوارا چهگرایی  گرایی   اراده پیا دهای آر ان

پذیر  توجیه " ر رت انقالب"  ه ه چیه را با تکیه بر کاس ر ت رکه قدرت در دس  

فقط به  گوارا  چهرا توسط  ای دانس م  ش ی اعدا. نوجوان ر س ایی شانهده ساله  ی

ن نوجوان که آفقط به این دلیل  !" ر رت شفظ دیسیپلین چریکی"خاطر عبرت   

  در آن شرایط سخ  ک بود غذایی ن وانس ه سییرا ائس راهای  هناا.  بارزه درکوه

 پنیر خودداری کند  ای بود از دزدیدن تکه

هنوز این  سئله بنیادین برایم  طرح نبود که ریخ ن خون یک انسان به بهانۀ 

ا. به تواند سرانج  ی " ر رت انقالب"یا  " ر رت  بارزه"   "شفظ دیسیپلین"

 شکو  ی توتالی ر بینجا د  ه چنان که سرنوش  انقالب کوبا نشان داد 

در بلیوی  ا  اع سیاسی در کوبا  6311در اک بر  گوارا  چهپس از کش ه شدن 

های اق صادی آ ریکا از یک سو    زیر فشار تحریم کاس ر  نیه به تدریج تغییر کرد  

وی دیار  سرانجا. سیاس  نهدیکی اق صادی چین   شور ی از س   فشارهای سیاسی

های  سلح   غیر  سلح در  به شور ی را برگهید  رف ه رف ه  از ش ای    آ وزش گر ه

سایر کشورها دس  برداش   به توصیه یا بر اسا   ناف  شور ی اق صاد تک  حصولی 

یر ی   با پبار اق صادی آن با پیا دهای زیان    کی به نیشکر را در کوبا به اجرا گذاش 

از الاوی شور ی  شهب ک ونیس   اشدی به  جود آ رد    قا. دبیر کلی شهب   

ریاس  ج هوری را خود ه ه ان به عهده گرف   شال آن که پیش از آن  شهب 

 اشدی به صورت رس ی   د ل ی  جود نداش    قا. ریاس  ج هوری نیه به عهدۀ 

برکنار   به ریاس   6311در  بود که 31ا سوالد  د رتیکو شخصی  د وکراتی به نا. 

 بانک  لی گ ارده شد  
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رف ه رف ه  هرگونه تشکل  ج  ی    کانون غیرد ل ی قدغن شد  ان خابات 

   خالفان سیاسی   د.   جودِ خارجی پیدا نکردآزاد  شق عهل   نصب از جانب  ر

های  حبوب   سرشنا   گرایان به زندان اف ادند   برخی از شخصی  ش ی ه جنس

آیده سان ا سفیر سابق کوبا در الجهایر   نه ی شدند   سرگیئراران انقالب  نظیر د 
خودکشی کرد  6320یه ا در کنفرانس سه قاره بود  در ژ ئکسی که ن ایندۀ کوب  اریا 

به زندگی  6329نخس ین رئیس ج هور ب د از انقالب  در  ا سوالد  د رتیکو    

های چریکی نیه سرانجا. در   سئول ا نی ی گر ه  ریش سرخ یا نیر  پی خود پایان داد 

  شکوک کش ه شد  "تصادفی"در   6332

  ش ی برخی از د س ان بسیار نهدیک   ه رز ان  حبوب   20از ا اخر دهۀ 

 32  آن ونیو دال گواردا 31ا چوا  آرنالد  ژنرال نیه از  یان برداش ه شدند  کاس ر قدی ی 

به اتها.  اهی فساد   دس   کاس ر  ر نهدیک فر اندهان سرشنا    د س ان بسیا

داش ن در قاچاق  واد  خدر دس ایر شدند  در عرض یک  اه  حاک ه   به ر ال 

  ه راه 6323یه ژ ئ 69کردند   در  "اع راف"ع ال خود ا   ول چنین  حاک اتی به 

 د  فر انده دیار اعدا. شدند  

  سیاسی کوبا بود   عضو هیئ  رفه بورژ ازیبر آ ده از خانوادۀ  دال گواردا

 90شهب ک ونیس    یکی از د قلوهای سرشنا  کوبایی  برادر د  قلویش نیه به 

پیوس ند   از د س ان بسیار  کاس ر سال زندان  حکو. شد  هر د  از آغاز انقالب به 

 آ دند   نهدیک ا  به ش ار  ی

 حبوب  لی  ه رز.    ای ر س ایی  فر انده   قهر ان   از خانوادهآرنالد  ا چوا

یه تا  بارزۀ چریکی ژ ئ 21دانشجویی  بود  از آغاز جنبش فیدل کاس ر رفیق نهدیک 

ه رز.     سان ا کالرادر تسخیر شهر  شضوری ف ال داش   سییرا  ائس راهای  در کوه

 وافق نا ۀ  ه و در اناوال فر اندهی ارتش کوبا را به عهده داش    بود  گوارا چه ه راه

قهر ان "را در آناوال به سرانجا. رساند  چندی پیش از اعدا.  عنوان    دال  صلح

را اعدا. کنند تا سحرگاه فریاد  ا چوآشبی که قرار بود  را به دس  آ رده بود  "انقالب

 ( در سراسر ها انا خا وش نشد  Negrito) "ا. سیاهک"
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در بولیوی   گوارا چه   یکی از د  باز اندۀ کوبایی ه رز.33بنینواین را از زبان 

  شانهده ساله بود که به اس  سییرا  ائس رااهل یکی از ر س اهای  بنینوشنید.  

اش   در پی به ق ل  پیوس   با از دس  دادن پدرخوانده   تنها شا ی گوارا چهگر هان 

ها بود که به  اش به دس  ژاندار. ساله   تنها ه راه زندگی 60  شوقۀ  رسیدن

را  گوارا از ج له در کناو   بولیوی چه از آن پس  در ت ا. نبردها رد ر آ  ها چریک

  ز انی که 6334در کنار ا   اند  در  گوارا چهه راهی کرد   تا آخرین لحظات زندگی 

سیاسی در فرانسه ر ی آ رد   به پناهندگی ها را در کوبا به عهده داش  ریاس  زندان

در  داند   ا  را اس اد خود  ی اس    تا به ا ر ز هم  فادار  انده گوارا چهه واره به  ا ا

در  را یشنبردها  سیر طوالنی "خاطرات یک سرباز کوبایی/ فراز   فر د انقالب"ک اب 

 گوید  باز  ی گوارا چهکنار 

به کوبا  ن قل شد  ریهی شور ی نیه تنها پس از سی سال  با فر  گوارا چهجسد 

   آرا ااهی برای ا  ساخ ند 

  با 6339فر ریهی نظا. سوسیالیس ی شور ی  کوبا به چین نهدیک شد  در با 

  به عینه دید. که ن ایندگان کوبا  در  ین شهر شضور در کنفرانس شقوق بشر در

با ن ایندگان ج هوری اسال ی ایران   شهب   "نی شقوق بشراعال یۀ جها" قابله با 

 ر رت  بارزه با "  عنوان ند  بازهم تحس  چین بلوک  اشدی تشکیل دادک ونی

  "ا پریالیسم

 چا زیس ج هور ایران    رئاش دی نژاد ش ی با  فیدل کاس ر   2000  در 

 تشکیل داد  "انقالبی    د ا پریالیس ی"اتحادی یس ج هور  نه ئال رئ
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با  ا سوالد   کوبا را برای ه یشه ترک کرد.  6312پیش از  اه  ی  چندی

 رفقایش برای ساز اندهی گر هی چریکی در کوبا  انده بود 

رئیس ج هور فرانسه بود  در تدارک  لد گُبه پاریس که رسید. هنوز ژنرال 

شد.  فضای پر شور    12سفر به ایران بود. که  دتی پایبند فضای انقالبی  اه  ی 

نده در فضا  وج شری با ر نکردنی که تا آن ز ان ندیده بود.  جوششی دگرگون کن

را  "تابوها"زد  در سفرهای پیشین   دی  با جن    شکس ه شدن بسیاری از   ی

ای ه اانی  دیده بود.  لیکن این بار خواس  صلح    قابله با جن   ی نا. به  سئله

تبدیل شده بود  شر   به آزادی    دی  با سلطه   اتوری ۀ قدرت داران    دیران  

در  یان  "قدغن بودن قدغن اس "ح آن ر زها ها یا به اصطال  قابله با قدغن بودن

  شق  الکی  بر جسم   جان خود  جوانان چش ایر بود   بارزۀ زنان برای شقوق برابر

های  وافق    خالف بر سر  شق سقط جنین به  و وع ر ز تبدیل شده بود  بحث  

گیر    ه ه"جنس د ."   "ناگهیری چیهها" سی ون د بوار  نظیرهای  ها   ک اب نوش ه

  در  یان پسرها  وی  بود   رایج شده ژ پ شلوار    ینی بود  در  یان دخ رها تازه

بود  جنبش  باب ر ز ات   ک    شلواردار   رنای  تحریم کرا  های چین بلند  پیراهن

   وسیقی پرسر   صدا  اس فاده از تار هندی  ر ی آ ری به "عشق"ها با ش ار  هیپی

ای ر اج یاف ه بود  فراگیر شدن  سابقه ای ناشناخ ه   غیر غربی به شکل بیه فرهن 

ها چش ایر  رئالیسم در هنرهای تجس ی  فیلم   جه این های نو در ادبیات  سور سبک

های فرهن  سن ی برایم قابل درک بود ا ا  ها    قابله با ریشه این دس  نوآ ری بود 

کرد  به خصوص که به  به فکر. هم خطور ن ی تبدیل شدن آن به جنبشی انقالبی اصالً

 نه برای جنبش کرد  جه شق سقط جنین که نیاز شخصی خود. را هم تض ین  ی

برایم خوشایند بود  خود. را  "گری هیپی"  نه  ف ینیس ی اه ی ی  یژه قائل بود.

دانس    دانس م که عدال  اج  اعی را بر ه ه چیه ارجح  ی    لق به جنبش چپی  ی

هایی خاص نظا.     وسیقی پاپ   غیره را  و وع"عشق"زادی  ف ینیسم  آ

د  تنها چیهی که اه ی  ش ر  ی " سائلی ثانوی"داری یا در به رین شال   سر ایه

داری بود  با این شال  فضای پرتب   تاب  داش    بارزه    قابله با کل نظا. سر ایه
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 انقالبی کشش   جذابی ی خاص برایم داش   

با  اع را ی دانشجویی در شو ۀ پاریس  600نان ر  در دانشااه خر  اه  ار ا ا

تظاهرات علیه جن   ی نا.   دس ایری چند دانشجو آغاز شد  در تدا . آن  

در اع راض به سرکوب  قوانین خشک  سخ ایری    نان رساخ  ان اداری دانشااه 

اه به ت طیلی کشید  در پی اتوری ۀ  دیران  به اشغال دانشجویان در آ د   کار دانشا

  دخال  پلیس با گاز  نان ردر ه بس ای با دانشجویان  وربنسُتظاهرات دانشجویان 

آ ر   دس ایری چندین دانشجو  جنبش اع را ی با سرع ی نا ن ظره به سایر  اش 

که د .  نان ردانشجوی دانشااه   606 بندی نکُ ها کشیده شد  از آن پس  نا. دانشااه

 ها اف اد   برسر زبان اعال. کرد "ز  دی  با ا پریالیسمر "  اه  ی را

های پاریس  خیابان دانشجویی  هر ر ز از ساع  شش عصربا گس رش جنبش 

به  حل برگهاری تظاهرات   تج   برای بحث   گف او اخ صاص یاف   اندک اندک  

ری ر ز ره ها به ا  ها  سناربندی در خیابان در  قابله با دخال  پلیس   دس ایری

ها   اژگون کردن  فرش خیابان ها  از جا کندن سن  تبدیل شد  بریدن تنۀ درخ 

(  جهه به CRSها برای سناربندی کار هر ر زه بود  با ش لۀ پلیس شهری ) اتو بیل

  زد   خورد   بایر   ببند   فرار تا دیر  ق  شب آ ر خود  سپر  باتو.   گاز اشک کاله

های کارگری نیه در اع راض به  یهان  ش  که اع صابادا ه داش   دیری ناذ

انجا ید  با اعال. اع صاب  602رنو دس  هدها شر ع شد   به اشغال کارخانۀ   ر فِ

از  ها   ادارات د ل ی ع و ی توسط سندیکاها  اع صاب به سرع  به سراسر کارخانه

 یلیون کارگر  از  اه  ی ناذش ه بیش از ده ج له تلویهیون کشیده شد  یکی د  هف ه

  کار ند در اع صاب بودند  جا  ۀ فرانسه به کلی فلج شد  در عوض گف او    ناظره 

در  ورد آزادی  صلح  نیازهای فردی   شقوق انسانی شکوفا شد   سراسر جا  ه را 

شد  رهاذران  بر خالف    ول   ر  یها از ج  ی  پُ فراگرف   از صبح سحر خیابان

  اشوال پرسی  یکردند  دیار ر شیۀ عبو    بد خلق    ول   خوشر  سال. خندان 

ها    ترین بحث شدند   تازه خورد  گُله به گُله د رهم ج    ی فرانسویان به چشم ن ی
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پیوس ند  چند  شد به تظاهرات خیابانی  ی کردند   غر ب که  ی اخبار را رد   بدل  ی

اب کارهای گوناگون شخصی    هرات   زد   خورد با پلیس ناذش هر ز از آغاز تظا

در  ها را ج  ی شکل گرف   دانشجویان پهشکی  سئولی  رسیدگی   در ان زخ ی

 حلی  سوربن هایی  جهه به ا کانات ا لیه   دار  ب هده گرف ند  دانشجویان  اتو بیل

های انقالبی    فیلم کارتیه التنبرای ناهداری کودکان تدارک دیدند  سین اهای  

 ن نیه به دانشجویان  گذاش ند  ی    وج نو را به رایاان به ن ایش  یسوررئالیس 

  تهیه بناپارتپیوس م که اب کار ن ایش فیلم ر ی دیوار کوچۀ  609هنرهای زیبا

ها پس  اعال یه  ش ارهای انقالبی   کاریکاتورهای رناین را به عهده گرف ه بودند  شب

خوابیدیم   ر زها در  ها  ی ی ک از تهیه   چاپ دس ی ش ارها  چند ساع ی ر ی ن

زیبایی در کردیم  با ش ارهایی از این دس :  های  خ لف شهر پخش  ی  حله
سناربندی در هف ه  40گوید/ بیش از  هاس / پلیس هر شب با  ا سخن  ی خیابان

بین باشیم   نا  کن را طلب    نوع اس / ارادۀ ع و ی علیه ادارۀ خصوصی/  اق 
     ها   را  اق ی  بش اریم/ زنده باد اشغال کارخانه کنیم/ ت ایالت ان

کرد   ها بود   اع صاب شکنی  ی ا ا شهب ک ونیس   خالف اشغال کارخانه

را در خیابان   جلو چشم  604ا  انی ه کارگران عضو شهب  ارگان   ر ف شهب ش ی 

  کردند  ا  اع سیاسی به کلی از دس  شهب ک ونیس  بیر ن آ ده  ه ه پاره  ی

اش بود   برای شکس ن   نه ی شده بود  تدا . جنبش به  رر  ناف  سیاسی

های کارگری سخ  به دس    پا اف اده بود  برخالف شهب ک ونیس    اع صاب

های سیاسی پیر  اندیشۀ  ائو   چین در  یان جوانان هر ر ز ر اج بیش ری  گرایش

که ا پریالیسم آ ریکا را ببر  های پیر ان اندیشۀ  ائو ها   اعال یه یاف   نشریه  ی

 گش   دس  به دس   ی  یهیونیس خواندند   شور ی را ر کاغذی  ی

نحل کرد  نخس  پارل ان فرانسه را  ُ   گلدُدر این    ی  سیاسی  ژنرال 

از ج له با شهب ک ونیس      بندهایی با اشهاب سیاسی  وجود سپس با اتکا به زد

ن چنین بود که   ای  زندان را ساز اندهی کند  ایریتوانس  سرکوبی گس رده  دس

های    گر هدر پی سرکوب جنبش  الشی شد     پس از یک  اه12جنبش فراگیر  ی 
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در آل ان    601بادر  اینهوفدر فرانسه   600آکسیون دیرک  خفی    سلحی نظیر 

یوی یا در بل گوارا چهدر ای الیا  تح  تأثیر الاوی انقالب کوبا    بارزۀ  601بریااد سرخ

ای    أثر از نظرات  ائوتسه د ن    الاوی انقالب چین پدید آ دند  لیکن ز ینه

 اج  اعی نداش ند   دیری نپایدند  سیاسی  

به  ها   فکرهای  درنی که در ر ندی چندین ساله شکل گرف ه   لیکن  ایده

ژنرال  هایی که سرانجا.   ایدهجنبشی فراگیر تبدیل شده بود دیار سرکوب پذیر نبود

    به کناره گیری از قدرت  اداش 6313آ ریل  21را نیه در پی ه ه پرسی در  دُ گل

ای  فرهنای ار پا بود  پاره   جنبش  اه  ی رخداد  ه ی در تاریخ اج  اعی

 سی به ا ری پایدار تبدیل شد  افکارهای آن در  ورد  ناسبات اج  اعی   سیا ایده

شد  بلکه از جنبش دانشجویی  فرانسه  حد د ن یدرن این جنبش تنها به نوین    ُ

 "سوسیالیسم با چهره انسانی"ای الیا   آل ان گرف ه تا جنبش اصالح طلبانه   برنا ۀ 

در چکسلواکی را نیه در نوردید  رخدادی بود انقالبی که توانس  در فرهن  سن ی  

   ردساالر دگرگونی آ یه  سلطه   اتوری ۀ د ل  داران    دیران  قید   بندهای تب یض

پایداری ایجاد کند  ه چنین در رشد   شکوفایی ادبیات  هنرهای تجس ی  فیلم  

ها نقش  ه ی ایفا کرد  در جوا   ار پا  به  یژه فرانسه    وسیقی  رد ی   جهاین

ای الیا  آل ان   چکسلواکی دس ا ردهایی در ز ینۀ اق صادی   سیاسی به ث ر رساند 

های قدرت داران    خالفان  سال تا به ا ر ز  به رغم ه ۀ تالشکه با گذش  چهل 

  در 12اند  بسیاری از دس ا ردهای جنبش  ی  سرسخ  آن جنبش  پا برجا  انده

قانونی  ارتقاء جایااه زنان در ا ور سیاسی   اج  اعی  جا  ۀ فرانسه نهادینه شد نظیر؛

ایش شقوق  دنی سندیکاها  شدن چهل ساع  کار در هف ه  اصالح قوانین کار  افه

افهایش دس  هد پایه  شق تشکیل سندیکاهای دانشجویی  قانونی شدن  شا ره با 

هایی   شکل از ن ایندگان کارگران   صاشبان صنای   کارگران   ایجاد  رج  یا ک ی ه

 یا کار ندان    دیران  وسسات د ل ی 

*** 
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 ژینو د س م  یسی  ه راهیران  به قصد تک یل زبان انالپیش از بازگش  به ا

ها شول گر ه  بحث بیش ر لندن   یان دانشجویان ایرانی م  درن رف چند  اهی به لند

  در به اتها. اطالع داش ن از تیراندازی به شاه زد که د ر  ینیکخواه  پر یه

   دس ایر شده بودند 6310/6944

 علیه رژیم شاه   افشاگری آن گر ه شجویان ایرانی در دفاع ازکنفدراسیون دان

ساز اندهی  نیکخواهدر دفاع از  ای نیه  یژه ۀک ی   کرد ای ف الی   ی به شکل گس رده

 نکر  بود   طب اً "ساز ان انقالبی" اصلی   نظریه پردازان از رهبران نیکخواه بود  شده

 اصالشات ار ی در رژیم شاه  

علیه سرکوب   افشاگری  نیه در دفاع از آزادی آنان ژینو  ن   د س م 

  نیکخواها ا پر یه  داش یم  در رژیم شاه  کم   بیش شرک  خالفان   خفقان سیاسی 

زندان نظرش نسب  به اصالشات ار ی   به تب   ای خرده   پس از تح ل چهار سال

به  های رس ی  چند  قاله در ر زنا ه به رژیم شاه تغییر کرد  با ان شار آن نسب 

ان قاد کرد   پیا دهای  ثب  ناشی از اصالشات ار ی  نظرات خود در  ورد انکار

آنان را  هایی سرگشاده به رفقایش  نادرس ی  دی  با نوش ن نا ه اصالشات را برش رد 

گوشهد کرد    در پی آزادی نیه  دیری   اشد  رکهی خبر را در تلویهیون  با رژیم شاه

 هش شد گر ه تحقیق   پژ بخش د ل ی به عهده گرف    سپس  سئول 

 لی در پی اس قرار ج هوری اسال ی  به جر. خد   به رژیم شاه   ه دس ی 

 با آن رژیم جه  ا لین کسانی بود که اعدا. شد  

  "!اعدا. باید گردد"ش ار  جا  ه اشباع بود ازفضای سیاسیِ  در آن ر زها 

بانی ال در تظاهرات خیا های سیاسی  وجود ه صدا با شهب ش اری که بیش ر جریان

نظا. های  های رس ی خود بر له . اعدا. هر چه بیش ر  قا. در ارگان دادند  سر  ی

پیشین تأکید داش ند   ن نیه که در پی آزادی از زندان به ساز ان فداییان خلق 

 سلکانم در توهم نسب  به  اهی  رژیم اسال ی  ه چون بسیاری از هم پیوس ه بود. 

ها نیندیشید.  ش ی  بار آن اعدا. نها به پیا دهای فاج ه  نه ت" ر رتِ تدا . انقالب"  

 های ش ابهده   بد ن  حاک ه چشم بس م  دالنه بر جنای  ساده
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ای  هواپی ا در فر دگاه  هرآباد به ز ین نشس   خوشنودی آ یخ ه به دلهره

ندی ب کرده بود   دتی گذش  تا به کُنا ن ظره   ترسی  بهم  را به صندلی  یخکو

 هایم را ج     جور کرد.   راه اف اد.  اسباب

را دید. که  ن ظر  ن اس   ان ظار نداش م  چند سال پیش   قهر انها   . پلهدَ

ر .  با  کرد که  ی نرف ه بود.  البد این بار فکر  ی فرحاز  ن دلخور بود که به دیدن 

شق   رق   خندان به  ن چشم د خ ه بود  با ه ان خنده     راِ ایران کاله   ا نیفور.

کرد تا  ب د از ظهرهایی که بی سر   صدا  را بیدار  ی باری که در گر ای نااه شیطن 

یواشکی از اتاق خواب پدر    ادر. در بر یم  خود ان را به جالیه برسانیم   تا نفس 

ای که در ه ۀ  جسورانهداریم خربهه   خیار بخوریم  با ه ان خنده   نااه 

 داد     به  ن دل   جر ت  یخانقاههای   صو انۀ د ران کودکی  در ده   اجراجویی

بند ان  هایی که پا رچین پا رچین از پشه کشید  در آن نی ه شب دنبال خود  ی  را

رساندیم  .  یاب غهان یواشکی خود ان را به پش لَ بان چوبی نردهآ دیم   با  بیر ن  ی

د ر از چشم پدر    ادر. ک  درآ دن  ارهایی را ببینیم که زیر نور  اه به شر یدتا شا

شدیم که در  باکانه ر ی گردن ش رهایی سوار  ی کش ه بودیم  در آن ر زهایی که بی

ای  های شبانه بندی ر ده در شال چرا   نشخوار بودند  در آن شرطهای د ر    َ     دش 

ه کنار گوری پنهان کرده بودیم  به  ن دل   جر تِ پا که برای پیدا کردن دس  الی ک

که در  شنید. ها ب د سال هرچند  داد! گذاش ن به گورس ان تاریک   ترسناک ده را  ی

 شبانه  ارد گورس ان نشده بود  خودش هیچااه   هزد ها کلک  ی بندی آن شرط

هایی سری   دس م را  حکم گرف    با گا. قهر انها که رسید.   به پایین پله

 را خارج از صف  سافران به  حل گ رک برد   أ وری را صدا کرد تا چ دانم را بد ن 

 بود  6942بازرسی رد کند  ا ایل 

هنوز کال ی رد   بدل نکرده بودیم که سر   کلۀ سه  رد درش  هیکل با ک  

 هر انق  شلوار خاکس ری   سیاه پیدا شد  به  أ ور دس ور دادند چ دان را باز کند  

 "چ دان  ال خواهر  ن اس !"به تحکم گف   

فضولی! دخال  نکن    فضولی بی" ار پاسخ داد   یکی از آن سه  رد داش  ش ی
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 "خودت ر  بکش کنار!

آنکه به  ن نااه کند راهش را  رن  برادر. پرید  سرش را انداخ  زیر   بی

زده با  دید.  شاف  یکشید   رف   نخس ین باری بود که سایۀ تر  را در چهرۀ ا   

تر  ا  از  أ وران سا اک  .   شرص خورد.  فقط  ق ی دانس منااه ا  را دنبال کرد

زده   به دق  شر ع کردند به  ارسی  بوده که چ دانم باز شد   آن  ردها ش اب

 تکاندند  هایم را یکی یکی  ی کشیدند   لبا   سایلم  ه ه را تک تک بیر ن  ی

ای پش م را  اع ناییِ لجوجانه پیدا نخواهند کرد  با بیدانس م که چیهی   ی

ها برای دیدن  کرد. به آنها   نااهی انداخ م به ج  ی ی که پش  شیشۀ پنجره

  پسر  الهک  هربانم شیدند  پدر    ادر.  خواهرکَ تابی سرک  ی  سافرشان با بی

نارانی به  ن   آن  را دید. که با .ا داش نی  سیا ش کوچولو   د س    را یننازنینم 

 اند  سه  رد چشم د خ ه

هایشان را گرف ند   رف ند  شب شده بود   انده بودیم  ه ۀ  سافرها چ دان

ا. ه ای چسبیده بودند به شیشۀ پنجره   ها    أ ور گ رک  خانواده  ن   سا اکی

کردند  پسر. چشم از  ن  تر شس  ی اناار این جوری خودشان را به  ن نهدیک

داش   در نااهش ا طراب   پرسشی  بهم نهف ه بود  شاال شسابی بهرم شده  برن ی

هر   ر  ِای پُ اش  ثل ه یشه با خنده ای برایش فرس اد.  چهره   قد کشیده بود  بوسه

 ف  د س  داش نی شکُ

  نشانی ر ی یکی از  "این چیه؟"  ها به خود آ د.  پرسیدند با صدای سا اکی

ها پیدا کرده بودند نشانم دادند  چش م به نا.  ن نا ههایی را که از  یا پاک 

Chamate  اف اد  ز د فه ید. چون سه شرف ا ل آن شبیه به اسم شاه اس   به

نا.   نشانی یکی از "اند  به ت سخر گف م  خیال خودشان چیه  ه ی کشف کرده
 "بس اان  نه ئالیی  ن اس   خوب  که چه!

شان  کف   ر ی  اک  را گذاش ند توی جیببا ت جب نااهی بهم انداخ ند   پ

چ دان را با فلهی نوک تیه شبیه به چاقو  ارسی کردند  پاسپورت  را هم گذاش ند 

تون ر  ج   کنین  ونین  سایلت ی "  ای گف ند   دبانه شان   با لحن نسب اً توی جیب
 "  برین!

پاره جا  با این ریخ    پاش  چطوری ا نا ر  تو چ د ن"به اع راض گف م  
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 "بد.؟ پاسپورتم چی  یشه؟

ش  رتب این پا   آن پا  ا    زدۀ گ رک که در ان ظار پایان کار شبانه به  أ ور فلک

   "یمد پاسپورت ر  ب د  ی"  . را ج   کند  گف ندا شد دس ور دادند  سایل  ی

 "چطوری؟"راهشان را کشیدند   رف ند  پش  سرشان با ت جب داد زد. 
خسر  "  اش به راننده گف  که بودیم پدر. با   ان  ه یشایدر راه خانه 

 اه چی "     ادر. به  هربانی پرسید "کنن!  واظب باش! اینا دارن  ا ر  ت قیب  ی
 "شده   یدا؟

 ".!ا هتازه پایم رسیده به ایران  هنوز که کاری نکرد"  گف م

*** 

نه ص   شباسخ  ناران بود  در آخرین فر پریهناا. بازگش  به ایران  

 قرار ان در کافۀ شهرکی در  رز آل ان   فرانسه  خودش را با قطار رسانده بود سَرِ

پوشیده از برف   یخ به زش   خود ان  ای ه راه یکی از د س انم ر ا  با گذر از جاده

از پاریس آ ده بود  تب داش   آشف ه بود   ناران  پری را با اتو بیل به آنجا رساندیم 

باالخره کار "شود  داد که سا اک شرف شساب سرش ن ی هشدار  ی  ن  یک نفس
 "دی  نر ! دس  خودت  ی

ای از کنارۀ هف م کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در فرانکفورت  چند هف ه

  ه سرش برگش ه بودند پاریس    ن قصد داش م از شهر  پریگذش     ی

 بر .   از آنجا به ایران  رُ.به  602کالسر هه

شسن ان ایرانی شرک  کرده بود.  ویجدانش باری بود که در کنارۀ نخس ین
  ه سر پری یکی از گردانندگان آن کناره بود  به گ انم بار ا لی بود که از قا ی

( که  رکه آن در I.U.Sال للی دانشجویان سوسیالیس  ) طرف فدراسیون بین

التین در آن کناره یک ن اینده از اهالی یکی از کشورهای آ ریکای   غولس ان بود

اره ب واند جای شرک  داش   کنفدراسیون دانشجویان برآن بود  با دعوت ا  در آن کن

 بایرد   دانشجویان سوسیالیس فدراسیون  شهب توده را در
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نقش   رجم ا  را به عهده گرف ه  به خاطر تسلط به زبان اسپانیولی  ن فقط

ۀ دانشجویی   این دس  کارهای کرد. که شرک  در یک کنار بود.  هیچ تصور ن ی

های سیاسی   هم برای دس ااه سا اک آن قدر اه ی     هم برای جریان"کم اه ی "

 داش ه باشد!   از هر د  طرف به اقدا. سیاسی  ه ی ت بیر شود 

چون قصد داش م به ایران باز گرد. از سر کنجکا ی در آن کناره شرک  کرده 

ره دس ایر. شد این بود که دا نۀ دعواهای  یان بود.    تنها چیهی که از آن کنا

ساز ان " کشیده شده بود   هم چین   شور ی به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی
بود  فضا پر از  شهب تودهدر پی تسلط بر کنفدراسیون   اخراج  "انقالبی شهب توده

 ی سو. یا های سیاسی به ه دیار  ه ه  از جبهۀ  لی گرف ه تا نیر ش ار بود   اتها.

هایی از  ارکس   لنین    ائو    ها   دیاران با اتکاء به نقل قول سوسیالیس 

  هم  "گناهان سیاسی" ین       خالفان نظری خود را به انواع   اقسا.  هوشی

توانس م تشخیص بدهم هر یک  زدند  ی هایی که بهم  ی کردند  شاال دیار از ان   ی

ه الاویی هس ند  الاو برداری نقطۀ اش راک ه اان از چه گر ه   دس ه   طرفدار چ

 : چین  شور ی   ی نا.  آلبانی  فلسطین  کوبا   ش ی الاوی سوئد  بود

اینکه این الاوها چه ربطی به  سائل دانشجویی      ی    شرایط ایران 

ه ای   ا ا به رغم الاوهای  خ لف  دارند برای  ن  ه چون بقیه  پرسش برانایه نبود

 بودند  هرچند بانارشی   فا ت  ه نظر "اصالشات"    دی  با رژیم شاهدر 

  های آن د رۀ چین با اتکا به الاو   سیاس   "ساز ان انقالبی شهب توده" طرفداران

که ایران نی ه  س   ره  با این با ر  ندشاه بود "انقالب سفید"بکلی  نکر اصالشات   

 ا ری در غین   را "شق ر ی زنان"   "اصالشات ار ی"  نی ه فئودالی اس   

را انکار  "اصالشات"اگر چه  ها  داف ان دیار جریانِ  ضر   ُ گرانه  ی دانس ند توطئه

نی قانو برای دانس ند  لیکن   بی ن یجه  ی "باال"ن ی کردند  لی آن را اقدا ی از 

براین با ر  نه تنها ک  رین ارزشی قائل نبودند  بلکه بیش رشان  "شق ر ی زنان" شدن

اس ث ار نیر ی کار آنان  به قصدپیش از هر چیه  ر ی زنان بودند که آزادی   شق

ل کردن زنان به های غیر اخالقی غرب   تبدی  ارد کردن ارزشبه قصد  یا  اس 

   اس  "عر سک فرنای"
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 ههودبی چشم دیده بود.   جدل برسر آن را  ن که اصالشات را در ع ل   به

اصال به  خا   چنین فکرهای  ا ا  شرف سر رف ه بود ا. از آن ه ه هشوصل  دانس م  ی

به  بارزۀ  سلحانه    فقطنداش م توجهی   پیا دهای  خالف  با آزادی زنان غیر  اق ی

.  نا ه که کرد ی  ینا ه پراکن یگوهر یعلت ا.  دت با   اندیشید.   الاوی کوبا  ی

ها را  سخره    ج له آن فضا   آن شرفد یکاغذ  در یک ییها نه  با رد   بدل تکه

نا یدیم    یایرانی   "خود برگهیدگان" یا "ها  اندارن" دعیان کناره را   کردیم ی 

 آن از پس ش رک  ا را به هم نهدیک کرده بود   یخندیدیم  در آن چند ر ز  شس ی 

 بود.    ن گیج     زده هیجان که انقالب ی نا ن ظرۀکناره دیار ا  را ندید. تا ر زها

 خود  از خود بی

توانس  با زد   بندهای سیاسی با  ساز ان انقالبیدر آن کناره  سرانجا. 

های  وجود به  وق ی ی کلیدی   برتر در ساخ ار کنفدراسیون دانشجویان  گرایش

 یپراز ج له  کردن  خالفان ی نه   اخراج  به دس  یابد  چند سال پس از آن  نوب 
 یکه ر ز یان ایرانیکنفدراسیون قدرت ند دانشجو د  سرانجا.   رسییقا   ه سرش 

 تکه پاره شد   رف ه رف ه از هم پاشید  بود یگوناگونِ سیاس یها گرایش ۀدربرگیرند

 یداد. که کار یبه خواهر. اط ینان  در آن کافۀ  یان راه فرانسه   آل ان  

 یجد یه نظر. کارب  سلحانه ۀجه شرک   س قیم در  بارز یا.  هیچ کار نکرده

ها      توجیهاش د ی   را از بازگش  به ایران برشذربیش ر  یپر آ د  هر چه ین 

د ر از  دیار قادر نبود.شد   یتر   تر    حکم یبازگش  قو ی ن برا یها اس دالل

هم که  یهر کارنبود.   یایران یعضو هیچ گر ه سیاسپسر.  خانواده   دیار سرکنم  

داش ن  از کشور بود   ربطی به رژیم ایران   سا اک نداش   کرده بود. در خارج

 اناار سهل  را یپرا ا  دانس م  ای  خالف رژیم را هم گناه سیاسی ن ی عقیده

 ۀشرک  در کناره خیلی  هم نباشد  ا ا قضیشاید " گف    ی   اجراجو دانس     ی
  سرانجا.  یا ک ک کرده آ وزش در کوبا یبرا یکوبا را ساده نایر! باالخره تو به گر ه

 "شود! یر د   قضیه ر    یاز آنها به ایران   ییک
به خاطر گر هی که از هیچ نظر ه فکری   سازگاری نداش م  کرد. با ر ن ی

ناران نباش  از چند " داد. که ی به پری دلداری   ورد آزار   اذی  سا اک قرار بایر. 
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 "  چند  اه زندان که باالتر نیس ! یسیل
قیب سا اک را هم  از دَ. فر دگاه  به جد نارف م  فقط تص یم گرف م  دتی ت 

هر ر ز  جون علیها آرا. بایرند که نارف ند  پدر.   از خانه بیر ن نر . تا سا اکی

 اه چی شده که اینها "  پرسید   از  ن  یگش    ی تر از ر ز پیش به خانه باز ناران
 "شون پیدا  یشه! ر. سر   کله  یکنن؟ هرجا  دائم  اشین ر  ت قیب  ی

دس  از  کنم داد. که باالخره  ق ی فه یدند کاری ن ی به خود. دلداری  ی

 رف م تح   ی که از خانه بیر ن گذاش م  هر جا که سر. برخواهند داش   ا ا پایم را

شد  ت ا.  کرد.  اجازۀ کار از طرف سا اک رد  ی کاری پیدا  ی ت قیب بود.  هر جا

را  حد د هایم   وجب دردسر برای کسی نشو.    اشرتاین بود که دس  کم  تالشم

کرده بود. به تنها د س ان   آشنایانی که  ط ئن بود. هیچاونه قصد ف الی  سیاسی 

در سر ندارند  ش ی اگر  خالف رژیم بودند قصد ف الی ی ع لی  جه ابراز نظر در 

  حافلی خصوصی  در سر نداش ند 

ش برای  ن جور کرد  ا   کار کوچکی در دف ر    اری ق در  نوچهرسرانجا. 

نیه از  لیگُه سرش شناخ م    ید س  هنر ند    هربانی بود که از پاریس   ق در

با  با الها. از سبک    اری ر س ایی  ق درهایی که  بود  خانه پرید س ان نهدیک 

 نظیر بود  وای ایران بیکاهال ساخ ه بود از نظر زیبایی  آسایش   انطباق با آب   ه

را هم که چند  اهی  شغول آن  خرّ. شرک بل در ب د از  دتی  کار طراشی  ُ

 برایم جور کرد   ق در بود.

در تاریخ   ساع   ر ت اسی تلفنی از  ن خواس ه شدیکی از آن ر زها  د

ای نهدیک به خیابان تخ  طا    شضور یابم  آن    ینی در دف ری   اق  در کوچه

های    ول گذاش م   ت ا  بی نا.   نشان از طریق تلفن را به شساب آزار   اذی  نوع

ب د از چند ر ز که د باره ه ان ت ا  رس ی از طریق تلفن تکرار شد   اجرا را با 

در  یان گذاش م  تازه   وجه شد. که این  شاهرخ  سکوبد س  پرتجربه   دانایم 

 را  خواس م کا رانول اس   این بار از برادر. ها از جانب سا اک بسیار     نوع تلفن

گش یم که سر   کلۀ  ه راهی کند  به آنجا که رسیدیم درش بس ه بود  داش یم بر ی

یک  رد از دریچۀ کنار دیوار بیر ن آ د    ا را به داخل خانه دعوت کرد  ا ا برادر. را 

بردند که سه چهار نفر د ر  تواند در کوچه  ن ظر ب اند   را به اتاقی راه نداد  گف   ی
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از تک تک  اش ند ر ی  یه   از  ن خواس ند یهی نشس ه بودند  پاسپورتم را گذ

 پس چرا  یهای"سفرهایم نا. ببر.  از ه ۀ سفرهایم نا. برد. به جه کوبا  پرسیدند  
 "؟چکسلواکی در پاسپورت   جود نداره

ای جداگانه  در  رقه  فقط دهند چون کشورهای سوسیالیس ی  یها ن یگف م  
 نویسند  اجازه  ر د را  ی

 عجب  ارده!شان به صدای بلند خندید   گف    یکی

 ه ه  اردن   ار ش ا  ارد نیس ین؟گف م  
ب د از  دتی سکوت  دربارۀ سفرهای اش  الی دیار  ن چند سئوال کردند بی 

    گف ه باشمای بکنند  آخر سر هم تهدید. کردند که اگر در  آنکه به کوبا اشاره
 رسند! خد  م  ی شسابی

ساع  در  بیش از یک یرت کرد. از اینکه برادر. ق ی از آنجا بیر ن آ د. ش

از نارانی   تر   گذر ز ان را ؟ به نر ی پرسید  ار چه شده  کوچه  ن ظر  انده اس 

 خواس ند پاسپورتم   وجه نشده بود.  ا ا به ر ی خود. نیا رد.   فقط به ا  گف م  ی

 را پس بدهند 

  در تدا . ت قیب   زیر نظر داش ن "سین جیم"های   ر ف به  سئوال   جواب

 شاهرخ ن تغییری ایجاد نکرد   دتی گذش  تا باالخره با راهن ایی د س  عهیه. 

در بخش ر س ایی   عشایری   وسسۀ  طال ات   تحقیقات علو. اج  اعیکاری در 

 پیدا کرد.  

  فیر ز توفیقدانس م  خبر بود.   ن ی لی بیبه کُ ای از  جود چنین  وسسه

   پریشناخ م    ی  هررا از دبس ان  فیر زریاس  آن   سسه را به عهده دارد  

هایش د س   ها   پسرخاله    ن از کودکی با ا    خواهرش زین   دخ ر خاله قهر ان

  ز انی که  ن   نهدیک خانوادۀ  ا بودند اش از د س ان اعضاء خانواده بیش ر بودیم 

در سوئیس  خی رَا.  ترین د س  دبیرس انی   نهدیک زین   ا  با در فرانسه بودیم پری

اش در اق صاد   آ ار  ریاس  آن  وسسه را  ند  شاال هم با اتکا به دانشکرد  ی تحصیل

  نادر افشار نادریبه عهده داش   با ه ان خوشر یی   ص ی ی  ه یشای  را به 

  از ه ان هف ه بخش ر س ایی   عشایری   رفی کرد شنا  جا  ه کارآ   رئیس

 تو انِ ت ا.  ق   200با شقوق  اهیانۀ   شغول به کار شد.
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ریهی  ای در  ورد برنا ه نا ه در پی گرف ن گواهی ای  ب د از د  سال   خرده

هایی زیر نظر ساز ان  لل   ساز ان برنا ه  شقوق  اج  اعی   اق صادی از کال 

 تو ان افهایش یاف   6200به  ا. انهی اه

هم در کنار  ترین کار بود  آن تحقیق در ر س اها   عشایر برایم به رین   جذاب

  الویااش  کل بیایی شنا  جا  ه   ه سرنادری نادر افشار چون آد. پرانرژی   پُرکاری

  ه کاران ص ی ی چون فرنیا نشی    اشین نویس  هربان   ه دلی چون خانم 

  جه  پور رس م انوشیر انسرپرس  بخش  ا   جوانان پرشوری چون  کشا رز  شن هو

 اینان 

بود با شقوق  "قراردادی"شان  اغلب کار ندان  وسسه  ه چون  ن  اس خدا.

ای بسیار ک  ر از سایر ادارات   قررات اس خدا ی  جود نداش   اخراج ه ان   اهیانه

ه ت ا.  ق  در  وسسه اش غال به کار داش ند قدر آسان بود که اس خدا.  کار ندانی ک

یچ تض ین  الی  انایهۀ بیش رشان کار ت دادشان ک  ر از هش اد نفر بود  بد ن ه

تحقیق   شناخ  ساخ ار اج  اعی جا  ۀ ایران بود  در بخش شهری  ر س ایی   

بوی قر ه "شان سابقۀ سیاسی داش ند  برخی هم به اصطالح سرشان  عشایری  غالب

 داد   ی "هیسب

   صدر ابوالحسن بنی اند  از های سیاسی   ر فی از آن  وسسه گذر کرده چهره

  ر شی آهناران  ا یرپر یه پویانهایی چون  گرف ه تا چریک ههارخانی  نوچهر

 یک به نوعی در رژیم شاه در درگیری خیابانی کش ه یاکه هر   صطفی ش اعیان

که در ج هوری اسال ی  شوری بهش یچون اعدا. شدند  یا ف ال سیاسی  دس ایر  

 اعدا. شد 

پی دس ایری یکی از ه کاران   د س ان نهدیکش در  را هم  در پور رس م

دس ایر کردند  به رغم ه ۀ  خاطرات  در  القاتی با  ادرش  6900 وسسه  در ا ایل 

شواس  ج   باشد که دارند "تکه کاغذی به دس   ن رساند که ر یش نوش ه بود  
 "کنند! سازی  ی ای  پر ندهبر

هشدار ا  را هم به جد نارف م  به این خیال که باالخره دس  از سر. برخواهند 

 داش  
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در  وسسه  عالقه به کار تحقیق  ه بس ای   ص ی   در  یان کار ندان 

برانایهی به  جود آ رده بود  سلسله  راتب اداری نقشی در   فضای دلنشین   اع  اد

  د س انه  یان  حققان نداش   از رئیس گرف ه تا سرپرس    ناسبات ص ی ی

خوردیم   ردۀ کار ندان  بسیاری ا قات ناهار را دس ه ج  ی  ی ها   پایین ترین بخش

 زدیم   یسر  یا رس ورانی ای دس ه ج  ی به کافهیا عصرها  پس از پایان کار 

با  کشا رز  الب ه سا اک هم غافل نبود   شواسش چهارچش ی به  وسسه بود

کرد که با اتکا به فرهن   ای که از  ن شناخ ه بود ه یشه به  ن توصیه  ی ر شیه

دار ایرانیان  شه.   اش یاط را رعای  کنم   در برابر ا واج قوی   بلند سر. را  ریشه

 بدزد.  

ها   گرف   در آن سال های  ا ه یشه با اجازۀ رس ی انجا.  ی سفرها   تحقیق

 ن به  حالت خارج   به تب  آن سا اک  قد. گذاش ها  زارت خانه س یبد ن اجازۀ ر

این  نشین  ر س اها   عشایر نا  کن بود  اگر کسی بد ن اجازه به از شو ه   زاغه

 سر  کارش با سا اک بود  گذاش    ی  ناطق پا

 وسسه  ظیفه   دادیم نداش یم  اجازۀ ان شار بیر نی تحقیقاتی را که انجا.  ی

  ربوطه بفرس دهای   ها    زارتخانه تحقیقات  ذکور را به ساز انداش  

گهارشی تهیه کرده  لپایاانگُ   نار نیوانهای سها ی  یک بار که در بارۀ شرک 

اشضار شد  چون در  از طرف  زارت کشا رزی  هوشن  کشا رزسرپرس  گر ه   بودیم

یا دهقانانی  "ها نشین خوش" ایرادها   ان قادهایی در  ورد     نابسا ان قاتآن تحقی

طرح  "های سها ی شرک " که شق  الکی  بر ز ین را نداش ند  طرح کرده بودیم 

بودیم که در  نوش ه  جدیدی بود که  زارت کشا رزی به اجرا گذاش ه بود   ا

ت داد  ناچار بر  هس ند  ی ر با پیا دهای ناگوار "نشینان خوش"های سها ی  شرک 

 ذاق شاشیه نشینان بیکار شهری تبدیل خواهند شد  ایرادهای  ا به  به زیادی از آنان

ن یجه  اندن  با بی کشا رز   ندخوش نیا ده بود   خواهان شذف آن بود آن  زارتخانه

تونیم چیهی ر  شذف کنیم  ش ا   ا ن ی"  هایش  ناچار گف ه بود ها   تو یح اس دالل
 "به صالح خودتون ع ل کنین!

تنها با نا.  سایر ه کارانم  آن تحقیق ج  ی را   کشا رزاف اد.   ق ی به زندان 

  ن به عنوان   لف  برای ان شار  خفیانه به خارج از کشور فرس ادند  
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حلی . که به دف ر  رف ه بود  اسولهز انی هم با گر هی فرانسوی به ر س ای 

داش م که قرار   سئولی  ترج ه   راهن ایی آن گر ه را به عهده سا اک اشضار شدیم 

 بود تحقیقاتی در بارۀ تأثیر سد سفید ر د بر ر س اهای ش ال انجا. دهند 

از قضا یکی از ر س اهایی که برای تحقیق در نظر داش ند نهدیک به ر س ای 

  قرار دارد سیاهکلر س ای ک ی از  در فاصلۀکرد.  که به اش باه گ ان  ی بود  اسوله

زده بود  س ین ع لیات چریکی فداییان در آن جرقه نخ  6943به ن  63جایی که در 

 ه بودا ا از ه ان بد  ع لیات  سا اک از طریق برخی از ر س اییان از  و وع باخبر شد

ند  ب د از آن بود که به ق ل رسیدند   ت دادی دس ایر شدت دادی از آن  بارزان   

از طریق  سیاهکل بارزۀ  سلحانۀ فداییان به شهرها  ن قل شد  نهدیک شدن به 

 توانس  اطالعات دس  ا لی در اخ یار. قرار دهد      یسوله ا

به دیدار از آنجا   اسولههای دهکدۀ  با تشریح زیبایی آن گر ه فرانسوی را

 برای خود. هم جذابی  خاصی  اسولهتشویق کرد.  در عین شال  دیدن ر س ای 

 یرزا   ه رز. جنالی ش  شدک ر  زادگاه از این نظر که شنیده بود. همداش   
  ا  بود از  قرهای  هم  بارزات  سلحانۀشال آنکه   اس  سردار جنال کوچک خان

های آن دهکدۀ قدی ی در دا نۀ کوه   س م طرز قرار گرف ن خانهدان هم این که  ی

ها بخشی از پیاده  ایس  خاص   اس ثنایی  به طوری که با. هر ردیفی از خانه  ج وعه

 تر اس    های  رتف  هر  ردیف خان

های  ها  با در   پنجره نظیر   ه اهن  خانه ا ا هنوز از زیبایی آن  ج وعۀ بی

رناین  به خود نیا ده   چند عکسی نارف ه بودیم که سر   کلۀ یک  أ ور  کاریِ کنده

ها به کلی خود را باخ ه  سا اک پیدا شد   ارد دف ر  حلی سا اک که شدیم فرانسوی

 شود؟  شاال چه  ی پرسیدند تب از  ن  یبودند    ر

 جوی فرا ان   چند ت ا  تلفنی با  رکه   رئیس دف ر سا اک پس از پر 

جه  برنا ه   فهرس  قرار   اسولهسرآخر دس ور داد که فورا آنجا را ترک کنیم  چون 

 دادی آن گر ه نبود 

ع سیاسی خواس ند که ا  ا ب د از آن  اجرا  آن فرانسویان  رتب از  ن  ی

برایشان تو یح بدهم  چرا که در ه ان ر زها   آ ر بود که به نظرشان شیرت ایران را

های بنهین چندین ر ز به کلی  باال رف ن قی   بنهین باعث شده بود که ت ا. پ پ
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خالی ب انند  به طوریکه د ل   جبور شده بود قی   بنهین را د باره کاهش دهد  آنها 

فضای تن  سیاسی که به چشم دیده بودند  اع راض ع و یِ  در آن کردند با ر ن ی

به طور خود جوش   بد ن    ه اهنای در عد. خرید بنهین چنان یکدس 

 ساز اندهی سراسری انجا. گرف ه باشد!

در سفری به بندرعبا  نیه به خاطر عکس گرف ن از بندری  یرانه   کودکان 

لولیدند   ا را به دف ر سا اک   ی های پر از لجن   آشغال لخ    عوری که در آب

بیر ن کشیدند  بخ  با  ن  لکارگُ  ای ه کار ان ها را از د ربین شرفه بردند   عکس

خبر نداش ند  هر چند  ا. گرف ه بود. هایی که با د ربین کوچک شخصی بود که از فیلم

ه پس از دس ایری  فیل ی که از زندگی ر ز رۀ کودک کپرنشینی گرف ه بود. ه را

 نقاط  خ لف های ر س اییِ ی    اری خانهها سبکدر بارۀ  هایم ها   یاداش  عکس

 ناپدید شدند 

  کار کردن در آن  وسسه تنها راه ها ها   دشواری به رغم ه ۀ این  حد دی 

 ر یۀ شاشیه آشنایی به ساخ ار در شال تغییر ر س اها  زندگی ایالت   گس رش بی

نین    ی ی که سرانجا. به انقالب چند به پیا دهای چشهری بود  هر فقرزدۀ نشینان

 چندان توجهی نداش یم   اپسارا    ذهبی انجا ید

آ د  با  آ ر  ی گاه به نظر. یکنواخ     الل به کار تحقیق گر. بود  گرچه سرَ.

. هرجا که ا کوچک ژیانداش   با اتو بیل  . بر ن یا این شال  سا اک دس  از ت قیب

  صند ق عقب  داشبوردداخل اتو بیل  نبالم بودند  ش ی چند بار آشکارا رف م به د  ی

ها را  ارسی    سایل   کاغذهایم را زیر ر  کرده بودند  شواسم ج   بود    زیر صندلی

که به هیچ کاری که به اقدا ی سیاسی ت بیر شود دس  نهنم  فقط گاه به  ه انی 

توانس م  ی فردی   شخصی را تا  یرف م  خارج از  وسسه  دیدارها د س انم  ی

ترین  ترین   ص ی ی ها به ب د نهدیک که از آن سال زین    شاهرخ حد د کرد.  اال با 

 د س انم بودند 

در آن د ره  هر د  آنها در ساز ان برنا ه  ه جوار  وسسه در خیابان عالیی  

برده بود   در را به پایان  سیا ش سومِتازه د  ین ک ابش  شاهرخکردند   کار  ی

هایش پنبه  در گوش اتاقی بسیار کوچک سرش به یادگیری زبان آل انی گر. بود 
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ِ دیوار به دیوارش پرت نشود   ق ی  اتاق بلند   صدای سر شواسش از گذاش  تا  ی

پرسید. یادگیری زبان آل انی  آنهم در این    ی  دشوار  به چه دردت  ازش  ی

هانریش هاینه را به  های به این درد که نوش ه"ف   گ خورد؟ با لحنی  صص م  ی  ی
  ".آل انی بخوانم اش اصلی زبان

های  دنی    های زنان  خواس  در  ورد انج ن تازه از تحقیقی گر هی زین 

  فار  شده بود  اشرف پهلویبه ریاس   "ساز ان عالی زنان"برای  شقوقی آنان 

ای  شکالت اج  اعی  پاره بودبه های زین    د س انش در  سیر زش ات   تحقیق

  نقش  وثری داش  زنان 

ای یکی د بار هم    هف هخورد.  ی شاهرخ   زین با  خیلی از ر زها ناهار را

آشنایی با زبان   ادبیات کالسیک فارسی را  ف م   از ا ر  ی شاهرخعصرها به خانۀ 

 آ وخ م   ی

های  شر ب  سری به دکهپس از پایان کار ر زانه  ه راه ه کارانم  گاه نیه

ل گُای سوت   کور   طوالنی به اُز زدیم  دیر  ق  شب که سرخوش از جاده فر شی  ی

 یر.  اغلببود.  نرا ی هم چندان نااز ت قیب شدنم توسط سا اک  گش م باز ی

اذی  کنم   تصادفی  با اتو بیل پیکان به دنبالم بود که ا. را گرف  ت قیب کننده  ی

رف م   کرد. یا  سط جاده قیقاج  ی دلیل تر ه  ی گرف م   بی سرع   یراه بینداز.  

   سر تا ز انی که بی ایس اد . با  به دنبالم بود  سر پیچ کوچه  یا ا هر طور بود تا دَ

هیچ نارانی از آن بازی خطرناک          کرد.   در را باز  ی رف م آهنی با  باال  ی صدا از درِ

 داد.  به دل راه ن ی

رساند. یا با آنها در  را به  درسه  ی سیا ش  را ین برخی ر زها  ش ی  ق ی 

داش ند  تلفن خانۀ  ا هم  دس  از ت قیب برن ی رف م دا نۀ دربند به کوهنوردی  ی

شد به  یکرد.   شنود سا اک  شخص   یصحب    شاهرخگاه که با کن رل بود  

 "نان!چشم   گوش دش  ی  کر یبه کور"  گف م ی  یشوخ
را بر پردۀ تلویهیون دید.  در شال ندا   از  سیا ش پارسانژادشبی نا ن ظره  

اش در ساز ان انقالبی    اجرای سفرشان به کوبا  نابا رانه به  افکار گذش ه  عضوی 

ر د   قضیه ر   یاز آنها به ایران   یسرانجا. یک"  گف  یاد هشدار پری اف اد. که  ی
 "!دشو ی 
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  در  یان  شورت کرد. با ا  تنها کسی که در این  ورد اهرخ شقضیه را با 

با ر داش  که چون در ایران ف الی ی نداش ه   ندار. ت قیب  گذاش م  ا  نیه  ثل  ن

 سا اک بیخ پیدا نخواهد کرد 

از بازگش م به ایران گذش   از طریق کار در  وسسۀ  ای   خرده سالد  

تری یاف ه بود.   س اها   عشایر شناخ   ل و تحقیقات علو. اج  اعی  از    ی  ر

ل نهدیک به خانۀ پدر   گُجدیدی پیدا کرده بود.  در با  اُز  آشنایان   د س ان 

کاهالی   بیش از صد سال   ادر.  ساخ  ان قدی ی  ادر بهرگم را با جرزهای  خیمِ

زندگی  پری پسر  سیا ش   را ینقد   از نو ت  یر   بازسازی کرده بود.   در کنار 

گذراندیم  پدر    ادر. نیه آرا. گرف ه بودند   ادر. با آسودگی  پرصفا   شادی را  ی

کرد   های زیبایی که به دس  خود کاش ه بود رسیدگی  ی لخیال به کارهای خانه   گُ

تقسیم بخش بهرگی از    به رغمش آسوده شده بودا پدر. هم از باب   ن خیال

 پرداخ   ه چنان به کارهای کشا رزی  یهایش به دهقانان   ز ین

*** 

   را ین  ه راه خانقاهتازه از سفری چند ر زه به ده  6906د .  رداد 

در تدارک سفری با  زین با  باز گش ه بود.      د  دخ رش زین   سیا ش

  سری ا. برای گرف نِ شقوق  اهیانهآن ر ز  خهر بودیم   ان به سواشل دریای فرزندان

نهدیک غر ب    د به خانه بازگرد. زد.  به  ادر. قول داده بود. که ز "ه وسس"به 

اش رساند.   از  ا. را از ساز ان برنا ه به دف ر خصوصی از د س ان نهدیک سیر  

 گل شد. یا خیابان جوردان راهی اُز ش یران"جادۀ سو."

ده به دنبالم اف ا با چندین سرنشین  رد  رسدسی بیل اتواز نهدیک  وسسه  

 لک   آزار به خیال آن که قصد  َ  های    ول سا اک   فا ت بود با ت قیب بود که

توانس م سرع  گرف م   جلوشان  یراژ داد.  به  دارند  به ر ال    ول خود.  تا  ی

به اع راض پیاده  که ر ه که رسید. از پش   حکم زدند به اتو بیل  ن  ه ینچرا  ق

 نقش ز ین شد.   از هوش رف م  پش  گردنمبا  ربۀ تند کاراته به   شد.
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نای ر ی سر.  ر ی شکم اف اده بود. که در  یان راه به هوش با لُ کف  اشین

   شنید.  ی کرد.   گف اوی آنها را آ د.  سناینی پای د  نفر را ر ی پش م شس  ی

  "به هوش آ ده؟ شالش خوبه؟"  پرسیدند از هم  ی

اخ یار  ر ی سر. ک ی کنار زده شد   دس ی به دهانم نهدیک شد  بین  لُ

هربار که آن دس  به دهانم نهدیک شد نفسم  سم را شبس کرد.  در ت ا. طول راهنف

دانس م که دس ایر  را شبس کرد.   هرچه صدایم کردند پاسخی نداد.  دیار  ی

 شان کنم  ا.  پس چه به ر که ناران شده

 ارف ه  را به زش   از  اشین بیر ن کشیدند   شُل   ن  بدن در بازداش ااه ا ی

) ح د  عضدیبرای راه رف ن  جبور شدند زیر بغلم را بایرند  ه ین که  ارد دف ر 

 "کنی؟ به به!  یدا خانم اینجا چه  ی"  شسن ناصری( شد. به  سخره گف 

 "اینو  ن باید از ش ا بپرسم!"گف م  
 حک ی به صورتم زد که چرخی خورد.   کنار از جا بلند شد   چنان سیلی 

سه چهار نفر  ارد دف ر شدند   با  اد.  هنوز از جا بلند نشده بود. کهدیوار به ز ین اف 

  ش    لاد به جانم اف ادند  

کردند    لو.  ا ا در زیرز ین که به تخ  بس ه شده بود.  این پا   آن پا  ی

داش م   به خود. نهیب  م از آنها برن یبود  ن ظر آد.  ه ی هس ند  از تر  چش

 سازیشان ن رسم   زد. که از صحنه  ی

داد پرسید  ها پا   ی چند بار در را باز کرد   از سربازی که باالی پله عضدی

 "آقا تشریف آ ردن؟"
) ح د علی ش بانی( رئیس زندان  شسینی   عضدی ارد شد   "آقا"باالخره 

کنار تخ  گذاش ند   شق   رق  "آقا"رای نشس ن ا ین  با هول    ال یک صندلی ب

  سط اتاق ایس ادند 

 "شناسی؟ آقا را  ی"  عضدی با چاپلوسی   لفظ قلم پرسید

اس  ا ا گف م  ثاب ی پر یهدانس م نا ش  ا  را در تلویهیون دیده بود.    ی

 "نخیر!"
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 "شناسی؟ چه طور! آقا را   قا. ا نی ی را ن ی"  برآشف ه پرسید

 شناسم دیاه! ! ن یخوب -

های خرابکاری    رد  آقا   قا. ا نی ی چند بار در تلویهیون در بارۀ شبکه -
 ههار چهره صحب  کردند 

 های ایشون ر  ندید.! خوب چه کنم! برنا ه -

 ا تو ر  خوب "شر ع کرد به تهدید که  ثاب یچند لحظه سکوت شد  ب د 
کنی   خوب   خوش به خانه  اری  یزنی   ه ک هات ر   ی  یشناسیم  ا شب یا شرف

 یندازیم  زنیم   از پل اُزگل کشیم   اشین  ر  آتش  ی گردی یا زیر شکنجه  ی بر ی
 "تو دره!

 هایی قراره بهنم؟ د نم چه شرف د نم! ا ا ن ی  یاینو  -

 د نی؟ از کجا  ی -

 کردین  ه یشه ت قیبم  ی گُلاُز از این جا که در جادۀ -
این پ یاره ر  آنقدر بهنین تا آد. "گف    عضدیند شد   به خش این از جا بل

   از در بیر ن رف   "بشه!

 شکنجه برای شر عها برسد  به باالی پله ثاب ید ید به طرف در   تا  عضدی

 از ا  اجازه گرف    به صدای بلند چند بار

 سازی برای ایجاد رعب   ا  جهئی از صحنه گرف ن از شضور   دس ور فکر کرد.

 پر یه ثاب ی ی سیاسی زن    ردی نشنید. که شش  اس   ا ا ب دها از هیچ زندان

 اش را داده باشد   دس ور شکنجه

قدر  تا آخر شب که د  بار زیر شالق بیهوش شد.  پاهایم تا زانو سیاه شد   آن

فه ید. چه سئوالی از  ن دارند  فقط   ر. کرد که جابجا پوس ش ترکید  ن ی

 "هات ر  بهن! ها ر  نشون بده!   شرف اسلحه جای"گف ند   ی

ا.  برگرداندند  یکی از چند نفری که د ره عضدیا ا  ق ی د باره  را به دف ر 

 "ش اعیان کجاس ؟"  کرده بودند  طوری که اناار شرف از دهانش پریده گف 

 خفی شده   ش اعیان  صطفی هاشان   وجه شد. که گویا تازه از  یان شرف

دچارشد. که سارتر در  اناار به     زندانیانی"  ا. گرف   گف م خندهاخ یار  بی
 "تشریح کرده! کفن   دفن های بی  ردهن ایشنا ۀ 
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 ژان ُپلشان اس فاده کرد.   ش ابان  ح وای ن ایشنا ۀ  از ت جب   سکوت

شدند تا  خفیااه رهبرشان را   اجرای زندانیانی که شکنجه  ی را تو یح داد.؛ سارتر

دهند در شالی که به راس ی از  خفیااه ا  خبری نداش ند  با این تفا ت که لو ب

 ش ی رهبر  ن نبود! ش اعیان

با ت جب نااهی به ه دیار انداخ ند  در این  یان  سربازی د  قاچ خربهه 

  کنم  فریاد زد  ق ی دید اع نا ن ی "بخور!"ر  به  ن گف   عضدیگذاش  ر ی  یه  

 "خواد؟ ک ک دل   ی"

برای خربهه دیاه شا ر نیس م "  ظرف خربهه را کشید. جلو   به خنده گف م
   تند تند شر ع کرد. به خوردن  "خور. ک ک بخور.! بیش ر هم بیارین  ی

نااهی به  ن انداخ    از در بیر ن رف   بقیه هم تک تک  به ت جب عضدی

 اتاق را ترک کردند 

ود.  د باره شر ع کردند در بارۀ ها را خورده ب  ق ی برگش ند که ه ۀ خربهه

داد. که ه راه د س م    ها پرسیدن  هر چه تو یح  ی   جای اسلحه ش اعیان

خبری ندار.   ش اعیانفرزندان ان به ده پدر. رف ه بودیم   از  حل زندگی    خفیااه 

 فایده بود  بی

*** 

بخش "آشنا   د س  شده بود.  در  " وسسه"در   صطفی ش اعیانبا 

بیش ر ا قات  شغول  طال ه   نوش ن   بود   جدی  رکارکرد  پُ تحقیق  ی "یشهر

ن ود  به خصوص که ر ی صندلی چهار زانو  ا ایل  رف ارش برایم ناآشنا   عجیب  ی

به فارسی سره صحب  کند    اش د کسر یکوشید  به تقلید از  نشس     ی  ی

  یرزا کوچکه   ک ابش در  ورد اش  با خواندن چند نوش  بنویسد  بیش ر که شناخ م

ها   افکارش به نظر. پرسش برانایه آ د   جالب  نه از این    شرفخان سردار جنال

برخوردار بود   در  جنبه که با ا  ه نظر بود.  بلکه به این سبب که از اندیشۀ  س قلی

 م توانس هایش برایم تازگی داش  ا ا ن ی پر ا بود   جسور  شرف ابراز نظراتش بی

 جایااه نظراتش را  در فضای سیاسی آن ر زها  به درس ی تشخیص بدهم 



 011 0190-0191 ،زندان

آن ر زها  به خاطر خفقان سیاسی   تر  از بایر   ببند سا اک  اصطالح 

گیر شده بود  با این شال  در  رایج   ه ه "دیوار  وش داره    وش گوش داره!"

های فدایی    جاهدین   ناسبات    حافل د س انه   خصوصی   بارزۀ  سلحانۀ چریک

چیهی نبود که به سکوت برگهار شود  بحث   رد   بدل اخبار در بارۀ آنها فرا ان بود  

شنیده بود. ا ا  شان را نسب  به شیوۀ  بارزۀ آنان ها  وافق  یا  خالف  از زبان خیلی

ها   نظرها بیش ر شبیه هم بودند  در  ورد صداق  انقالبی   شجاع  آنان در  شرف

بله با سا اک بیش ر تائید   اش راک نظر  جود داش   اخ الف نظرها شول   شوش  قا

که سرش  اش د اشرفزد  ش ی  فایده بودن شیوۀ  بارزۀ آنان د ر  ی   ثر بودن یا بی

یاف  از  به تحقیق در  سائل اق صادی گر. بود  هر  ق  که فرص   ناسبی  ی

های فدایی در آن  رهبر پرآ ازۀ چریک  ش ید اشرفبازگویی اخباری در  ورد برادرش 

  به تصادف با ا  ر بر  " وسسه"در با   کشا رز  اند  هر بار که ه راه  د ره  غافل ن ی

شدیم  ش ابان چند خبر از هوشیاری   شاردهای برادرش در  قابله با سا اک   ی

 خندید  کرد   قاه قاه  ی ت ریف  ی

ه تفا ت داش   گویی برسر هر  و وعی به نظر. با بقی ش اعیان های  ا ا شرف

شد که  راند تأ ل   تحقیق کرده اس   لیکن ه واره با تأکید یادآ ر  ی که بر زبان  ی

قصد ف الی  سیاسی ندارد   بیش از هر چیه اهل تئوری   نظر اس      ن از گپ 

 داد.  زدن با ا  نارانی به دل راه ن ی

کرد   از هنرسرای عالی  ن زندگی  یبا  ادرش در خانۀ کوچکی در جنوب تهرا

در رش ۀ  هندسی دیپلم گرف ه بود  صراش  کال. ا   به  یژه در بازگویی  سیر زندگی 

اش تحسین برانایه بود  در نو جوانی به شهب دس  راس ی   افراطی  سیاسی

  در لجناهناا. تد ین ک ابِ "  گف  ر ی آ رده بود  به صراش   ی "ایرانیه. پان"
ز انی هم   " بارزۀ  یرزا کوچک خان جنالی  دریچه نوینی به ر یم گشوده شد ورد 

ای به  صدق  نظرش را در  ورد  ر رت  ف الی  داش   در نا ه "جبهۀ  لی د ."در 

 تشکیل جبهۀ  لی سو.  با پیشنهادها   ایرادهایش نوش ه بود 

خطرناک ر  دانس    انالیس را ه چنان پرنفوذترین قدرت خارجی در ایران  ی

خواند  به نظرات لنین    ناسبات   ی " اس   اری   -ارتجاعی"از آ ریکا  رژیم ایران را 

را ناشی   یرزا کوچک خانکرد  شکس   گرف    ان قاد  ی اش با ایران ایراد  ی سیاسی
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دانس   در عین آن که  بارزۀ  سلحانه را تائید  های نادرس  لنین  ی از سیاس 

سیاسی نیه با ر داش   ش ی از  ر رت ائ الف  یان  ۀف   جبهکرد  به ائ ال  ی

   کرد فداییان   جاهدین   جناح رادیکال ر شانی  صحب   ی

های فدایی خلق    جاهدین کم   بیش آشنا بود. ا ا  با اخبار  بارزۀ چریک

 گف  دانس م  نظورش از جناح رادیکال ر شانی  چه کسانی هس ند  فقط  ی ن ی

اس  ا ا نا.  "های فدایی چریک"   " جاهدین خلق"خیلی نهدیک به نظراتشان 

 آ رد  البالغه نقل قول  ی   نهج علیبرد  خودش هم  رتب از   شخصی از آنها ن ی

ای سیاسی  با اتکا به  نخس ین باری بود که با این نوع تحلیل   تأکید بر جبهه

هایش  رتب از  که در صحب  شد.  آنهم از جانب کسی ر بر   ی علیهایی از  نقل قول

 کرد  های رایج در ادبیات چپ    ارکسیس ی اس فاده  ی  اژه

ها   طرز  پس از ان قال به زندان قصر  تازه   وجه شد. که به راس ی تحلیل

البالغه نیه  ها  شابه اس    نقل قول از نهج فکر  جاهدین   فداییان از بیش ر جنبه

   "های  جاهد  ذهبی"دیار این اش راک نظر  یان   ه یان آنها ا ری رایج  رف ه رف 

دفاعیه  6902برایم پرسش برانایه نبود  ش ی ز انی که در  "های  ارکسیس  چپ"

   علیاز تلویهیون پخش شد   ا  به عنوان یک  ارکسیس   از  خسر  گلسرخی

 خواند  ی را نخس ین سوسیالیس  تاریخ " وال علی"آ رد    البالغه نقل قول  ی نهج

 کرد.   هایش را تائید  ی شرف  ن نیه ه صدا با ه بندانم

 شغول تد ین ک ابی اس  به نا.  ش اعیاندانس م که  پیش از دس ایری   ی

اش را هم در اخ یار  را برای آن برگهید  دس نویس "انقالب"که ب دها نا.  "شورش"

  ن قرار داده بود 

رف ه بود.  در گف اویی  " وسسه"ا. به  ر زی که برای گرف ن شقوق  اهیانه

آنها  "  سسه"هایش را به ا  بازگردانم  در راه  تلفنی از  ن خواس ه بود که دس نوش ه

 !"به ا ید دیدار" را پس گرف    با آرا ش ه یشای دس م را فشرد   گف  
هناا.  صطفی ش اعیان   در زندان قصر بود. که شنید. 6904ا اخر 

اش پایان داده  ل سیانوری که در دهان داش  به زندگیدس ایری با جویدن کپسو

آشنا شده بود.  با  "  سسه"ای که با ا  در  اس   نابا رانه دانس م که در ه ان د ره

جبهۀ د وکراتیک "در شال ساز اندهی گر هی  سلح به نا.  نادر شایااند س ش 
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به قصد  ش اعیان  در درگیری خیابانی نادر شایااناند  در پی کش ه شدن  بوده "خلق

را در اخ یار آنان قرار داده بود  ه ان ک ابی که  "انقالب"پیوس ن به فداییان ک اب 

های فدایی نظرات  .  دس نویس آن را از  ن بازپس گرف   لیکن چریکا ر ز دس ایری

ردند  در ا  را  به  یژه به خاطر ان قادهایش به لنین  انحرافی دانس ه   ا  را  نه ی ک

) ادر  فاط ۀ س یدی   ر یۀ اش دی اسکویی  از ج له که سایر رفقای ا  را شالی

 های تیم پیوس ن به دررا  ابوالحسن   ناصر   ارژن ش  خردسال شایاان(   سه فرزند

  ریکی پذیرف ندچ

 پر یه ثاب یکه  را برای بار د . به زندان ا ین  ن قل کردند   00تابس ان 

کرد که اگر ابراز ندا   در  ر با لحنی   دبانه  را تشویق  یبازهم به سراغم آ د  این با

ها به چاپ  در یکی از ر زنا ه "ای کوتاه  قاله"توانم  تلویهیون برایم  شکل اس   ی

نیه اشاره کرد  به گف ۀ ا   ش اعیانهایش به  اجرای فرار  در  یان شرف ثاب یبرسانم  

فیر ز گذاش ه بودند   به دف ر تور  "  سسه"اطراف  ش اعیانبه قصد دس ایری 
 "بخش شهری"ه را به که تلفنی قضی توفیقرئیس   سسه  راج ه کرده بودند   توفیق

 شده بود  ا ا  ن در تورشان اف اده بود.   ش اعیانباعث فرار  خبر داده بود

ش ی توفیق را به خاطر ه ین تخلف از کار "گف    با لحنی  ف خر  ی ثاب ی
 "برکنار کردیم!

*** 

داش ند   پاهای   ور.   زخ ی تا صبح سرپا بیدار ناهم شب دس ایری  با

خواهند که  ها را از  ن  ی    حل سالح ش اعیانشیرتم از این بود که فقط  خفیااه 

کدا. خبر نداش م  ا ا هیچ شرفی از  اجرای سفر به کوبا   آ وزش آن گر ه بر   از هیچ

سیر   نها ندی از اعضاء آن گر ه را که با  حفل آ رند  جه یک بار که یکی  زبان ن ی
های اتاق شکنجه نشانم دادند  ا ا دیار شرفی  دس ایر شده بود  چند لحظه باالی پله

 از آن گر ه    اجرای سفر به کوبا در  یان نبود  

اطالعات سا اک در این  کرد. که فکر  ی هماز آزادی از زندان  تا چندی ب د

که به  اس  "انقالبی ساز ان"گر ه عضو  سیا ش پارسانژاد های  باره  در پی اع راف

 اناز اعضاء ه   سیر   نها ندیه کاری  با  اسطۀ  ن به کوبا آ ده بودند   سپس
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در  ورد  دیار  کرد. ندۀ آن سفر را تک یل کرده اس   فکر  یپر سا اک  ساز ان 

  ند ن ندارگیری از  نیازی به اع راف وباک

 "سیا" ا وران با دریاف  گهارشی از جانب  سا اک دانس م که  یدر آن ز ان ن

بود.  از خاطر برده بکلی این را هم  اس  اجرای سفر  ن به کوبا با خبر از جهئیات 

 را   هم به ه کاری با سا اک  "شهب توده ساز ان انقالبی" که پیش از دس ایری 

  کرده بود 

 در )به ن نادری پور( تهرانیبه  گر   ر ف پس از انقالب  شکنجه شال آنکه

در بارۀ اینکه  "سیا"دادگاهی که از تلویهیون ج هوری اسال ی پخش شد به گهارش 

ه رغم اینکه بتازه دانس م   ا. اشاره کرد  بوده "های چپ ال لل گر ه رابط بین" ن 

به  "سیا"چون هیچ سندی در تأیید گهارش  کردند .  یا  رتب ت قیب  أ وران سا اک

را بهانۀ خوبی برای دس ایری  ن   صطفی ش اعیاند س ی با س  نیا رده بودند  د

 تشخیص دادند 

د از دس ایری  د  بار دیار  را در اتاق شکنجه به شالق بس ند   یک ر ز ب 

سرپا بیدار ناهم داش ند  ب د از د  ر ز شکنجه   د شب بیداری دچار  شب دیار

ای در دس ر  داش ه باشم  فقط  ک  رین  سیلهآنکه  خونریهی شدیدی شده بود.  بی

ای که به  ن داده بودند  تا  توانس م با تا کردن دا نم زیر شلوار گشاد پیژا ه  ی

با صورت  َر. کرده از  ش    سیلی  پاهای  َر.  شد دی از بر ز آن پیشاری کنم 

 عضدی  گاه .باد کرده بود زیر شلوار گشاد  سر تا پا دا ن پر چینِ کرده از شالق  

کنند    "توپ بازی"با  ن  کرد تا به پیشنهاد ا  یکی د  بازجوی دیار را هم صدا  ی

 از این  ر اتاق به آن  ر پرت کنند   با لاد

تر برایم رف ن به  س راح بود که اجازه نداش م در آن را ببند.   از ه ه سخ 

ین ر ی ز ین کثیف   پر از زیر نااه یک ناهبان  رد  با پاهای برهنه   ر. کرده   خون

 توانس م ت ادلم را سرپا شفظ کنم تا چه رسد به نشس ن  سوسک  ش ی ن ی

اف اد. که خاطرۀ هولناکی از د ران   ی آباد غرقبه یاد  س راح ر س ای 

 کرد.  خودداری  ی توانس م از رف ن به آن تا جایی که  ی ا. بود   کودکی
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ل انداخ ه   های گُ پله زندان با لُدر آن    ی  اسفبار  پهشک چاق   چ

 عضدیگرف    با لحنی   دب به  آلود  رتب فشار خونم را اندازه  ی های گوش  دس 

 "توانید ادا ه بدهید! فشار خون هر د  ش ا یک اندازه اس    ی"  گف   ی
اثر  با از کار اف ادن اناش ان دس م برسرانجا. غر ب ر ز سو. دس ایری  

   دردی ناگهانی در فرق سر. پخش شد عضدی اده از شد توسط پیچانده شدن زی

  ه ان پهشک آ پولی به  ن تهریق کرد   به خوابی طوالنی فر  دیار جایی را ندید.

 رف م 

. نکردند  در ساخ  ان ا ور دف ری   اداری ا ین اتاقی به ا به بی ارس ان  ن قل

 اه  خ م نشس ه بود  بیش از د  ن اخ صاص دادند با ناهبان  ردی که ه واره کنار ت

های دس  راس م  زیر نظر چند پهشک ارتشی  رف ه رف ه شالم به ر شد  ا ا اناش 

گف ند چرک از راه خون به  هنوز بی شس بود   پاهایم ه چنان   ور.   زخ ی   ی

 اس   خون . عفون ا  غه. رسیده   عل  بی اری

ها    . ساخ  ان ر بر ی سلولنهدیک به هف   اه در طبقۀ دب د از بهبودی  

تر کناری   طبقۀ  های بهرگ ر    سی  در اتاقی کوچک بد ن  القات به سرآ رد.  اتاق

های ج  ی  ردان اخ صاص داش   چند  اه ا لی که در ا ین بود.  به سلول ه کف

اهبان زنی هم در ا ین  جود هیچ زندانی زنی را ندید.  در آن ز ان  هنوز هیچ ن

اش بازرسی بدنی هناا. دس ایری  رئیس زندان که کار اصلی شسینیزن جه  نداش 

 یا اشیانا در ز ان  القات بود 

شد  تا به    از صبح سحر با فحش   ناسها  ارد ساخ  ان  یشسینیخود 

زد آرا.  به یکی د  زندانی  ش    لاد ن ی   ناسها های  خ لف با فریاد  بهانه

با لحنی   دبانه با ا   جلوی پایش بلند شو.  کوشید. ه یشه   ن  ی گرف   ن ی

  . نشد ا صحب  کنم تا باالخره دیار بد ن در زدن  ارد اتاق

د  سه ناهبان  رد  به خصوص ناهبانی به نا. ذین لی  برخالف  قررات زندان  

ها   بس ن در  ر دی ساخ  ان به اتاق  ن  ها ب د از خا وش کردن چرا  شب

شان    های شغل گذراندند  از دشواری گف او   درد دل با  ن  ی آ دند   تا سحر به  ی

های  کردند  داس ان را  سخره  ی بازجوها   شسینیگف ند   گاه  ا  اع ا ین  ی

که  ن ه واره از به بازجوها ساخ ه بودند  این  های  ن غلوآ یهی از رف ار   پاسخ
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انداخ م  به  را پایین ن ی داش م   سر. برن ی عضدیآلود  تر   چشم از چش ان غضب

های رکیک  اهان شساب جسارت   سر ن ر   ن گذاش ه بودند  آنجا که  ن در برابر 

این نوع  سائل خصوصی ربطی به  سائل سیاسی "بازجوها گف ه بود.    بهجنسی
به اینکه  تبدیل شده بود "ندارن! در دربار هم به این نوع  سائل جنسی توجهی ندارن!

 ها   غلو  بسیاری دیار از این دس   "رف جنده س !اش"ا.  گف ه

ای که از  ن ساخ ه بودند  از بازجویی   شکنجه  شال آنکه  برخالف چهره

کردند  ای آرا. نداش م  ه واره تهدید.  ی لحظه ترسید.   از دلهره   نارانی سخ   ی

دانس م  ن یکه شکنجه را از سر خواهند گرف    این بار در برابر چش ان پسر.  هیچ 

اگر د باره  را به شالق ببندند چه خواهم کرد   چه خواهم گف   آنهم در برابر 

 به رین راهِ   ۀ  اجا سیاسی -فرهنایدر فضای  دانس م که ا ا  ی چش ان پسر. 

  از پا درنیا دن اس  تا  وجب سرافکندگی ا   ایس ادگیپسر.  تض ین زندگی آیندۀ

   جُس م  ی گران ا در نیندیشیدن به تهدیدهای شکنجهپس تنها راه  قا    ر نشو. 

از آنها  هایشان در  ورد  ن غلوآ یه اس   که شرف ها به ناهبان هشدار دادن

که   کن اس  زیر  خواس م جلوی  ن چیهی از ا  اع ا ین   بازجوها ناویند  ی

  یایی های خودت ر  نهدی  شاال تو شرف"  گف ند خندیدند    ی شکنجه بازگویم   ی
 "های  ا ر  بای! شرف

های شبانه  ش ی چند بار تالش کرد  ذین لی  به رغم عواقب خطرناک آن گپ

جرای فرارش از بی ارس ان را با سا اک   ساخ ای بودن  ا سیر   نها ندیه دس ی 

فرار از بی ارس ان "  گف  به  ن بفه اند  به خنده  ی ارتش را با شوخی   ای ا   اشاره
  "هم زیر نظر دائم د  ناهبان!ارتش؟ آن

 ن که شواسم یکسره به تهدیدهای  دا . بازجوها بود  شرف ذین لی را به جد 

 نارف م   به آن توجهی نکرد. 

با  سیر   نها ندی اق ی  فرار ساخ ای   ه دس ی   01در ا اخر سال 

 ده بودسا اک را که به کش ه شدن چندین   چند نفر   دس ایری ت داد زیادی انجا ی

  ر سلول انفرادی ک ی ۀ  ش رک بود. ز انی که چند ر زی د  شنید. اقد از زبان 

 در ه ان اتاق ا ین بود. شناخ م  ر زی از سوراخ کلیدِ هناا ی که را قد ا

در  زندانی دخ ری را دید. که رف ارش برایم شک برانایه بود  چند ر ز ب د که طرف 
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ل کرد به سردی سال ی گف م   تا هناا. خواب در  را به اتاق ا   ن ق شسینیغر ب  

ها خا وش شد پ و را ر ی سر. کشید.    ای نشس م  ه ین که چرا  سکوت گوشه

خوابید.  چند دقیقه ناذش ه بود که ناگهان خودش را انداخ  بغل  ن   شر ع کرد 

صدای فشرد.  داد.   بیش ر در بغلم  ی اش  ی ق گریه  هرچه بیش ر دلداریق هِبه هِ

شد  از تر  با خبر شدن ناهبان  دس م را گذاش م ر ی  اش بلندتر  ی هق هق گریه

دهانش   زیر پ و آنقدر نوازشش کرد. تا آرا. گرف    ق ی گف  ا  را برای 

توانس م فکر. را ج     جور  اند چنان جا خورد. که ن ی از  ن فرس اده "جاسوسی"

خواد به   هم نیس  هر چه دل   ی"    گف مکنم  ب د از  دتی  در انده از آن    ی
  "آنها باو!

گف  با دیدن پاهای   ور.   زخ ی  ن  نظرش عوض شده   دیار  ا ا ا   ی

دانس  که بیش از چهار  اه از دس ایری  شا ر نیس  با بازجوها ه کاری کند   ی

ش  اش کنم  آنهم تا پیش از ساع  ه خواس  که راهن ایی گذرد  از  ن  ی  ن  ی

 صبح که قرار بود ا  را به بازجویی ببرند  

  هر چه در  "شاال چه کنم؟"  پرسید بند  ی تا صبح ناذاش  بخوابم  یک

  از رهبران ساز ان انقالبی که  خفیانه به کور ش الشاییچن ه داش  ر  کرد  ه راه 

های  ایران آ ده بود  دس ایر شده بود  با  ادرش در خانۀ کوچکی  در یکی از  حله

توانس ه بود در   "بنیاد اشرف پهلوی"کرد  با ک ک  زندگی  ی جنوب تهران

 هوش شان را تأ ین کند  به درخواس   زندگی د  نفره ههینۀ پرس اری بخواند  
اش  خفی کرده بود  با این که  را در خانه الشایی  د س  نهدیک   ه کارش  جاس ی

ار پرس اری گر. بود ا ا رف ه رف ه از  سائل سیاسی به کلی برکنار   سرش به ک

در  اش را  قف شفاظ  از ا  کرده بود  ر زی شده بود   زندگی الشایی جذ ب 

 شکوک شده   آنها را  الشاییرف ار    به طرز لبا  سا اک "های گش ی" خیابان 

نا.   "گف ه بود  اقد به  الشائیدس ایر کرده بودند  ر ز ب د از دس ایری  
 "فایده س ! ف م  اینا از ه ه چیه باخبرن    قا    بی شخصاتم ر  گ
سرشکس ه    ایو  به  ن پناه آ رده بود  ک  رین اط ینانی به ا   اقد شاال  

آ د ا  را  نداش م   از عواقب آن    ی  ناخواس ه سخ  در هرا  بود.  دلم هم ن ی

. ا خالصه   سر   دُدر یأ    سرخوردگی تنها باذار.  سرانجا.  اجرای سفر به کوبا ر
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 عضدیبریده برایش ت ریف کرد. تا به عنوان اطالعاتی که از  ن گرف ه  به بازجویش 

 بازگوید  صبح  سر ساع  هش  ا  را برای بازجویی صدا کردند 

داد    های بازجوها را به تفصیل برایم شرح  ی از آن پس  هر ر ز رف ار   شرف

رف ه رف ه  به یاری هم شر ع کردیم به نقشه  کرد  های  را به دق  اجرا  ی توصیه

کشیدن  قرار گذاش ه بودیم با قاط ی  به بازجوها بقبوالند که  ورد  ن نخس ین   

د   اه  دس  از سرش برداش ند  ا خواهد بود  سرانجا. ب د ازاش با آنه آخرین ه کاری

   ا  را آزاد کردند 

ر بر   اقد شاف  زده با  "ک ی ۀ  ش رک"  ر زی در دس شویی 6901ا اخر 

 ن قل کرده بودند  در آن ر زها  در پی بازدید  "ک ی ه"شد.  چند ر زی  را به 

ها   فشار   آزار بازجوها کاهش  ها  سخ ایری ناهبان صلیب سرخ جهانی از زندان

 توانس ه بود به ههار بهانه خودش را به دس شویی برساند   اقد یاف ه بود  

 "کنی؟ از کجا فه یدی  ن اینجا.؟ اقد   اینجا چه  ی"  شاف  زده پرسید.
  "از صدای پات!"  با فر تنی گف 

ب د از  رانداز کردن سراپایم      جب از این که هنوز در زندان هس م  

 ش ابهده  اجرای دس ایر شدنش را برایم ت ریف کرد: 

شکیالت به ت  هوش جاس یپس از آزادی از ا ین  بار دیار به تشویق د س ش 

پیوس ه  "ساز ان انقالبی"ای از    شاخه"های ایران ساز ان آزادیبخش خلق"نوپای 

  در پی فرار  سیر   نها ندیبود  غافل از این که آن ساز ان نوپا  به رهبری 

 ساخ ای ا  از بی ارس ان ارتش  براسا  طرح   برنا ۀ سا اک تأسیس شده بود  

دهی از جهئیات کارهای ر ز ره    ظیفه اصلی اعضاء آن ساز ان گهارش

 ناسبات شخصی  شناسایی ف االن سیاسی  دیدارها   گف اوهای آنان به  سئوالن 

  آشنا الشاییاش ه راه  هم گهارش  فصلی در  ورد دس ایری اقد تشکیالت بود  

 زده بودیم با جهئیات برای د س ش هایی که در ا ین به بازجوها اش با  ن   کلک شدن

 نوش ه بود  س ی هوش جا

ساز ان "ه ۀ اعضاء  ه بودب د از چند سال  سا اک سرانجا. تص یم گرف 

یکجا دس ایر کند  شب یلدای  شدند نفر  ی 600به گ انم بیش از  که را "آزادیبخش

پیش ت یین شده ه ۀ اعضاء یکجا گرد آ ده بودند  با یورش  ای از که با نقشه 00سال 
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به  ر وانیکه با گر ه  زاده پر یه  اعظاز ج له  پنج عضو سا اک چهارهانی  أ وران ناگ

کش ه شدند   بقیه دس ایر  چند ر ز ب د از   اهرخ فیال    ینا رفی ی  کوبا آ ده بود

هم زیر شکنجه جان  اقد   د س ان   صو ۀ طوافچیان    هوش جاس ی آن 

  به  ا ا  آشنا شده بود.که در ای الیا ب هم خسر  صفاییسپردند  به یاد ندار. که آیا از 

خبر کش ه  اقد  یا اینکه چندی پیش از دیدار بانا. برد یا نه؟  راس ی با صفا بود

 شدن ا  را شنیده بود.  

های ک ی ه  ن قل شده بود   تازه در ک ی ه  ه راه سایر اعضاء به سلول اقد 

های خودش  های اعضاء آن ساز ان    از ج له گهارش که ت ا ی گهارش بود فه یده

 به آرشیوهای سا اک  اگذار شده اس    سیر   نها ندی توسط  در  ورد  ن

 یدا! این بار "  گف  طلبید    ی بند از  ن پوزش  ی آلود یک با چش انی اش 
 "به کلی  اداد.  دیاه به  ن اع  اد نکن!

*** 

به  ن هم اجازۀ   از ا ین اقد  دتی ب د از آزاد شدن   6906در ا اخر 

گرف   با اتو بیل که به  قل ه انجا.  ی ها در قهل در آن ز ان  القات قات دادند  ال

ها  چش م به پسر.   پدر    ادر. اف اد که در  یان ت دادی از خانواده قل ه رسید. قهل

قل ه      سئول زندان قهلساقیآهنی ایس اده بودند  از اتو بیل که پیاده شد.  . درِدَ

ها ه راهم  تا یکی از اتاق با اش را ی که ان ظارش را نداش م خودش را   رفی کرد  

شنیده  شاهرخ  سکوب را بارها از "ای توده"  برخوردش با زندانیان  ساقینا. آ د  

را  آ یهش   ج لۀ سرزنش ای از زندانیان رف ار اش را. آ یهش را با پاره بود.  از ج له

 توَده شدی؟"نداشتی چرا  "اگه کونش رو ای دیار  به پاره

 د ل به نا.  ها سرناهبان  یکی از  شسینی  رسولی عضدی   ارد اتاق که شد.

پش   یهی نشس ه بودند  تهدید. کردند که جه اشوال پرسی اجازه ندار. شرف 

دیاری بهنم  به پدر    ادر.   پسر. هم اجازه ندادند به  ن نهدیک بشوند  آنها را کنار 

 هایی خندهبا  کوشید یدتی به سکوت گذش   پسر. که  دیوار  قابل  ن نشاندند   

 یدا ببین چه ساع  قشنای دار.! "  گف  انایه چیره شود  صنوعی بر آن فضای رعب
 "ی بد. به تو؟دار د س 
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 !"شه خیر! ن ی"به تندی شرفش را قط  کرد   گف    عضدی
اپایم داش   اناار شرکات   سر پدر. در سکوتی ع یق نااهش را از  ن برن ی

 "ر  داش ی! ها وانهشال دی"کند  ب دها به  ن گف    را به دق  بررسی  ی

این قرآن "درآ رد  جلو عضدی گرف    گف    اش ف ادر. قرآن کوچکی از کی
ین خودتون نااه تون ر  که بیس    چهار ساع  گذاش م ر ی  ریح شضرت ر ا  ی

 "کنین   بدین به دخ ر.؟
گف    رسولیسرش را عقب کشید   ر  به  باشد اناار از قرآن ترسیده عضدی

 " ن پاک نیس م تو بایر!"

  د ل به سرناهبان  شسینیتحویل داد    شسینیه ین ج له را به  رسولی

هم جر ت نکرد به قرآن دس  بهند  سرانجا. سربازی را صدا کردند   ا  قرآن  د ل ا ا 

 که  رق بهند د  دس ی جلو  ن گرف  آن را بی

زندان  بارها یاد آن  القات    اجرای  شش  بازجوها از قرآن  در ا اخر

   ف وای نجسنخس ین  خ ینی  ر شانیون طرفدار   ن ظری ی کهز ان اف اد.   ی

 ب د از آن ف وا  در ن زندان صادر کرده بودند  ازها    جاهدین را  ک ونیس  پاکی علیۀ

  گف ند کرده بودند    ی ا را تحریم  چندین سالۀ  ذهبی د س ان   ه بندان 

پیا د  آن ف وا    ا به عواقب  "یم چون  سل انند!د ر  به ش ا ترجیح  ی ها سا اکی"

 ها توجهی نداش یم  این ارجح دانس ن

*** 

 شسینی بار د . به زندان ا ین  ن قل شد. به جای که برای  00تابس ان 

هایی به سر برد.  از سلولریاس  زندان را به عهده داش    دتی در یکی  سر ان ر شی

که تازگی در طبقۀ ه کف ه ان ساخ  ان پیشین ساخ ه بودند  چند زن جوان هم 

 های  رد افه ده شده بودند  به ناهبان

آ رد. از عل  ان قال د باره به سلول انفرادی ا ین سر  هر چه به ذهنم فشار  ی

ا   در تلویهیون کلکی جور آ رد.  ناران بود. از این که بازهم برای ابراز ند در ن ی

عطاپور(  سئول ) زاده شسین  بلکه پر یه ثاب یکرده باشند  به خصوص که نه تنها 
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بازجوها نیه به سراغم آ ده بودند  این بار به جای تهدیدهای    ول با لحنی  الیم   

ر توانم  قالۀ کوتاهی د  ی دند که به جای ندا   در تلویهیونکر   دبانه  را تشویق  ی

دار    شان هم عجیب بود هم خنده ر زنا ه بنویسم  شیوۀ جدید برخورد  ودبانه

ا.   به  یه انی شبانه در خانۀ پسر ع ه پر یه ثاب یهای  کرر   سخره  به  ِیژه اشاره

  آ د  به نظر.  ضحک  ی  زیر بهداری  نوچهر شاهقلی

آ رد   با لفظ  ها سه جلد ک اب به سلولم چند ر زی که گذش   یکی از ناهبان

  ب د از  طال ه اند فرس ادهرا سر ان ر شی برای ش ا  ها  اباین ک"   یح دادقلم تو
  "ی دیاری برای ان بفرس ند ها  ابآنها را پس بدهید تا ک

تا آن ز ان هیچ نشنیده بود. که در سلول انفرادی به کسی ک اب بدهند  آنهم 

  وجه شد. که هر سه  ها  اببه عنوان کی! با نااهی سرسری ا   دبانهبا چنان لحن 

 لول را بس  ربوط به کشورهای سوسیالیس ی هس ند  ه ین که ناهبان در س

در اسرائیل آ وزش دیده    سر ان ر شی ا.  شنیده بود. را چپاند. زیر تشک ها  ابک

 یرد  گ ی جدیدی برای شکس ن ر شیۀ زندانیان به کار  یها وهشی

پرهیه داش م  آنها را ش ی از زیر تشک در  ها اب چند ر زی از خواندن ک

  خود نشانۀ ها  ابنیا رد.  تا باالخره به این ن یجه رسید. که پرهیه از خواندن آن ک

را از زیر تشک  ها  اب  ف ر شی   عد. اط ینان به خویش اس   سرانجا.  ک

 603رتور لند نآنوش ۀ  "اع راف"درآ رد.   شر ع کرد. به خواندن  ا ل از ه ه  ک اب 

یری   گ اع رافی ها وهرا دس  گرف م که نا ش را شنیده بود. ا ا نخوانده بود.  شی

های چکسلواکی خاطرۀ فضای خلوت   دلایر شهر پرام را   أ وران در زندانخشون  

انداخ    هرا  از دیدن   ی "پرتاب از پنجره"کرد   را به یاد  اجرای  زنده  ی

 وران ا نی ی    یاد د س ان عهیه.   نابودی برنا ۀ های خشک   عبو   أ قیافه

 ی ر سی!ها ک د بچک زیر چرخ تانکد وکراتی

ی بود از ا خاطرهنا. نویسنده   عنوان ک اب د . را به یاد ندار.  گهارش   

ی تصورناپذیر  گرسنای دائم زندانیان   ها نجهی شور ی  شکها زندان   ی  هولناک 

اب سو. نقدی بود نظری در بارۀ شهب ک ونیس   اجرای فرار نویسنده  ک 
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  تی و  از اعضاء سابق شهب در د رۀ 660 یلوان جیال یوگسال ی  به قلم 

پس داد.  چند ساع ی ناذش ه  را به دف ر ها را به ناهبان  ر زی که ک اب

 پور به ن نادری)اعطاپور(   سئول بازجوها   زاده شسیناشضار کردند   ر شی سر ان

د ر  یهی نشس ه  شناخ م   د  بازجوی دیار که ن ی تهرانی  ر ف به  گر نجهشک

به نظر. هم  شان ادببودند  با لحنی   دبانه یک صندلی به  ن ت ارف کردند  

نظرت "  پرسید زاده شسینید هم  سخره  ب د از چند لحظه سکوت  رس  صنوعی  ی
 "یی که خوندی چیه؟ به نظرت راس ه یا در  ؟ها  ابدر بارۀ ک

 گف م  به نظر. راس ه!
انداخ ند   زاده شسینه ای از سر ر ای  لبخندی زدند   نااهی به 

بسیار خوب  "  گف  سر ان ر شیب د از چند لحظه سکوت ر  به  زاده شسین
 "تلویهیون این ر  باه! ی   یدیم تا تور ترتیبش

د ن ا ا به شرطی که ا ل ه ۀ چیهایی ر  هم که این چند سال تو زن"  گف م
 "!دید. بام

  ثل چی؟ -
ای که زیر شکنجه شکس ین   ثل کش ن  ه ثل پای دخ ر چهارده سال -

 فاط ه ا ینی زیر شکنجه   ثل ه ۀ چیهایی که خودتون  ید نین    
هم رف  ا ا برخالف    ول هیچ  اکنش تندی از خود نشان  تو هاشان اخم

رداند    دیار خبری از ک اب ندادند  فقط ناهبان را صدا کردند تا  را به سلول بازگ

 فرس ادن به سلول  ن نشد 

کنفدراسیون دانشجویان "های گس ردۀ  دانس م به سبب ف الی  ن ی آن ر زها

 ن  سا اک زیر فشار افکار  در ش ای  از زندانیان سیاسی   از ج له ش ای  از "ایرانی

 م که خواهر. دانس جهانی اس    در صدد توجیه    ی  زندانیان سیاسی  هیچ ن ی

ای از ر شنفکران    اند افکار پاره د س انم توانس ه   سایر فریده  قا ی  ه سرش 

به گ انم در ه ان سال های  بارز جهانی را به ش ای  از  ن جلب کنند   شخصی 

سال  سیاسی   به عنوان زندانیال لل بود که از جانب ساز ان عفو بین 6900/6311

گشاده به شاه در ای سر در نا ه ا. نیه ان   د س ان  نه ئالییان خاب شده بود.    بس ا
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 خواس ار آزادیم شده بودند  سفرش به  نه ئال

دارند  تهدید   فشارهای  فه ید. چرا در عین آن که دس  از سر. برن ی ن ی

    ول هم در کار نیس ؟ الب ه  جه فشار تنهایی در سلول انفرادی! 

ای هس ند؟ ناران بود.   ه ه چیه  بال چه برنا هپرسید.  دن دائم از خود.  ی

های با  ا ین از  ن  بار هم  خفیانه از پش  درخ  رسید  یک به نظر.  شکوک  ی

ی زندان ها ساخ  اناری کردند  در شالی که در گذرگاه آب   جار  شدۀ  یان برد فیلم

 ظره  د ر   بر. را از آن هواخوری نا ن زده شاف ا ین  را به قد. زدن  اداش ه بودند  

ی را در پش  درخ ی دید.   ضطربانه صورتم بردار لمیید. که عدسی د ربین فیپا  ی

  چند بازجو هم از پش   سر ان ر شید ید.   ها سلولرا با دس  پوشاند.   به س   

خودشان را به  ن رساندند   جلویم را گرف ند  جوانی انالیسی زبان   ها درخ 

 داد ه راه یک   رجم ه چنان که به فیلم گرف ن از  ن ادا ه  ی    و بورآبی  چشم

ش ا که هیچ عیب جس انی ندارین! پس چرا به در   شای ه شده "پرسید    رتب  ی
 "که فلج شدین؟

بند در  یک فه   سردرگم در ان ظار کلکی جدید  کال6900یه انا غمیه با آغاز پائ

رف م  ر زی که بار دیار به دف ر  ایین  یباال   پ سلول فاصلۀ د   ری بین د  دیوار

  چه کلکی در کار اس ؟ بار نایاشضار شد. قلبم از جا کنده شد:  سر ان ر شی

دس  در دس  ناهبان  چشم بس ه به اتاقی  ارد شد. که  سیرش برایم 

را برداش م خشکم زد  آنجا هیچ شباه ی به دف ر  بند. چشمناشناخ ه بود  ه ین که 

  د س   را ینها پسر.  داش   سالن بهرگی بود که ر ی یکی از  بلن ر شی سر ان

یی پر از شیرینی   ها ظرفکنار هم نشس ه بودند  ر ی  یه جلو  بل  زین ا.  دیرینه

هیچااه اجازۀ  ی پیایر  ادر.ها تالش  به رغم ها سال یوه چیده شده بود  در ت ا. آن 

 سر ان ر شید در یک چنین سالنی!  القات شضوری به  ن نداده بودند  تا چه رس

ی نشس ه بود با لحن   دبانه   لبخند ناخوشایند ا جداگانهکه باالی اتاق ر ی  بل 

    ولش  را به نشس ن کنار پسر.   د س م دعوت کرد  

دیار  ط ئن شد. که قصد دارند  خفیانه از این صحنۀ  القات فیلم برداری 

ی جدی   بد ن ر بوسی کنار آنها نشس م  ا افهکنند  پس از  کثی طوالنی  با قی

  از شال پدر   پس از اشوال پرسی کوتاهی چه باویم  دانس م دس پاچه بود.   ن ی
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چه شده راس شو "  شان ت جب کرد.  با دلهره پرسید.  ادر. پرسید.  از سکوت
  "باین؟

رد.  . را چند بار تکرار کا در سکوت  نااه پر   نایی به هم انداخ ند  پرسش

   خرداد  به  ن بدهند 22. را  در  رم  ادرخبر چه دشوار بود برایشان 

هایم  بدس م داد  اشک سر ان ر شیبا دس  ال کاغذی  که ناهبان به دس ور 

رف م صدای  هربان  را به سرع  پاک کرد.   از جا بلند شد.  به س   در که  ی

  سرش ر ی بالش  راش     هین جون در خواب بود "  گف  پسر. را شنید. که  ی
 "آسان  رد!

  تاب "هنوز  ق   القات ت ا. نشده"که  سر ان ر شیبه رغم تکرار چند بارۀ 

خواس م  د ر از نااه  آ وران  در تنهایی   خلوت   اندن در آن    ی  را نداش م   ی

 سلول باریم 

. را هرگه هر  ادرر ِهای پُ های زیبا   نااه دریاف ه بود. که خندهنابا رانه 

ل   گیاه   عشق به کودکان را نخواهم دید   ادر  هربان   هنر د س م که عالقه به گُ

اش   گوشه   کنار ک ل با  اُزگل را به دس  خود  یی گُها بوته از ا  آ وخ ه بود. 

آزادی از زندان ه واره  کرد  خود تهیین  ی ساز ی زیبا   رناین دس ها خانه را با ش  

کرد که ب وانم با  ادر. در کنار سفرۀ صبحانه  چای  هی را تداعی  یبرایم صبحاا

ی ها وهی صحرایی    یها بنفشهل یا  یا که ه یشه با ظرفی از گُ ای بنوشم  سفره

  برای ها سال  شکیبایم که در ت ا. آن    ظریفکرد   ادر با گذش  فصل رناین  ی

در گر ا   سر ا  ها زندانش  در پ ها ساع چند دقیقه  القات از  رای توری آهنی  

با اینکه اهل  ی  أ وران تن داده بود ها خشون ها    ان ظار کشیده بود  به اهان 

 ن هم "  چشم در چشم  أ وران فریاد زده بود از سر اس یصال ر زی سیاس  نبود 
 "ک ونیس  هس م  دس ایر. کنین!

 د ر از ا   برفرانسه   به    درپریقرار شده بود  بهرگ رین فرزندش  تاب   بی بی

اثر تصادفی با د چرخه از تر  اتیه.  غهی در رنج بود   بی ار   ن زندانی بود.   

ش ر   نویسندگی    به رغم هوش   اس  دادی سرشار در  الهکوچک رین فرزندش 

در  کا رانبود  عهیهترین فرزندش  دچار افسردگی   پیا دهای ناشی از آن شده

ها در بی ارس ان بس ری  های سراپایش  اه شکس ای اس خوان بر اثرتو بیل تصادف ا
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ی زندانبانان  ها اهان های عاطفی   تح ل  بود  آن    ی  دشوار خانوادگی  آزردگی

به عشق ع یق   آزادگی پدر    ادر. لط ه زد  پدر. با ه ۀ شکیبایی   عشق سرانجا. 

را در آن ر زگار سخ  تح ل کند   به ا   ادر.   تابی به خانواده ن وانس  پریشانی   بی

شان از هم پاشید   ادر. در شص  سالای  در انه ا    ارج باذارد  سرانجا. زندگی

 تنهایی درگذش  

درد  دلم   بر توانس م بر چه  ره ی  ی ناتوان   در انده در تنهایی سلول   ن 

دخ ر یازده د ازده  ای ا نی از  رم ناگها  راند ه  رنج عهیهانم باذار.؟ در آن ر زهای پُ

 نیه از طریق ر زنا ه با خبر شد.   ا. هوشن  سالۀ دایی

در پی چندین نا ه  جُس م  طر. را در توسل به خیرات خر ا  یتنها تسلی خا

 آ رد.   اجازۀ خرید خر ا را به دس  به رئیس زندان ا ین  سرانجا.

در ان ظار نشس م  تا  کلید سوراخِ چند ر زی  گوش به زن    چشم در چش یِ

آرا. نارف م  هر چند  ه سایاان  پهلویی اط ینان نیاف می ها سلولاز پخش خر ا به 

 اطالعی نیاف ند  ها سلولۀ خر ا در سابق ه بند. هیچااه از عل  دریاف  بی

*** 

  برای نخس ین بار  را از ا ین به زندان قصر  ن قل کردند  02ز انی که خرداد 

یهی که از  ن ساخ ه شده بود در شاف   اند.  با اینکه ه واره از از چهرۀ غلوآ 

قا      ایثار ه بندان جوانم  جذ ب   ی بیهار بود. ساز ا سطورهی   پرس  قهر ان

ی فر  رف م که از  ن ساخ ه ا چهرهخواس ه یا ناخواس ه  به تدریج در قالب آن  شد. 

با ج     کسب   یان ه رن  شدنشده بود  فراتر از این  دیری ناذش  در تناقض 

 از سوی دیار   شفظ فردی    اس قالل اندیشه   ع ل هوی  ج  ی از یکسو

 سرگردان  اند.  

  6جلدنخس ین زندان سیاسی زنان   داد/ یب دادِِک اب در  عاطفه ج فریر ای  

شال   هوای  ن در آن د ره اس    ک ا بیش تصویری از دگرگونی  گر ان  بی641ص 

 دهد:   ن به دس   ی فکری

  پس از فرار اشرف بود که تو را هم  ن قل 02 یدا  فکر کنم ا ایل خرداد "
 ها خانوادهکردند به زندان قصر  پیش از آن در بارۀ تو چیههایی شنیده بودیم  از طریق 
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  شهین که یک هف ه در ا ین با هم گذرانده بودید  ر زی که تو را آ ردند به قصر  به 
بدنی تن ندادی   تا شب در دف ر زندان  اندی  رخداد  ه ی بود برای  ا  بازرسی 

 سابقه نداش  که کسی به بازرسی بدنی تن ندهد 
زدیم برای رف ن به دس شویی  آف ابه به دس  از جلو دف ر افسر   رتب در  ی

 کردیم به  قا     به بازرسی شدیم   با ای ا   اشاره تو را تشویق  ی ناهبان رد  ی
 بدنی تن ندادی تا شب شد  ]   [

باالخره آخر شب  جبور شدند پهشک زندان را بیا رند تا از تو بازرسی بدنی 
 کند  ]   [  ا سفره را پهن کرده بودیم    ن ظرت نشس ه بودیم برای شا. خوردن 

  ناآشنا آ د  ارد اتاق که شدی قیافه   رف ارت به نظر ان عجیب   ناآشنا  ی
کردی  ب د هم نشس ی سر سفره   بی  قیافه   رف ار بورژ اها را تداعی  ی   ه انکه نه
ظه چندین تخم  ر  را یکی ب د از دیاری خوردی  در شالی که غذای شب  ا   الش

ی  ا را هم خوردی  ها نانی نان بود  بخش زیادی از ا هنفری یک تخم  ر    تک
 خوردی! داش ی ه ۀ جیرۀ  ا را یکجا  ی

دانس یم چه  گف یم  اصال ن ی کردیم ا ا چیهی ن ی تو را نااه  ی  ا با ت جب
آ د     ناقض با  قضا تی بکنیم  ه ۀ رف ار   کارهای تو به نظر ان غیر انقالبی  ی

هم شنیده بودیم که کوبا  ها خانوادهشنیده بودیم  به خصوص که از  ات هبارر آنچه د
یی ها  الفه ی یک  الفه از آن دس ه ی  ا ا قوز باال قوز   ق  خواب رفا رف ههم 

زد   خورد   کسی به آن دس  ن ی برداش ی که چند  اه بود گوشۀ اتاق  ا خاک  ی
ی ت یه   اتو کرده را هم ها  الفهآن  که قرار بود از زندان بازدید کنداشرف پهلوی 

بودیم   حض خالی نبودن عریضه داده بودند به  ا   ا هم اس فاده از آن را تحریم کرده
سر  شد زدیم اتاق پر از پُرز  ی   با ه ان پ وهای سربازی که تا به آن دس   ی

کند    ا را فاسد  ی "این نوع  سایل لوکس"هم این بود که   ان اس داللکردیم    ی
دانم چطور   از کجا شنیده بودیم که گویا ا   هم پر یه نیکخواه بود  شاال ن ی  ان  ثال

ی    قا    در برابر شکنجه در اثر زندگی  رفهی که در زندان ب د از تح ل بازجوی
بار را از  ه گف ۀ ن     یرزاده:برایش درس  کرده بودند نظرش را تغییر داده بود    ب

    زند ی با ر  رد. پرسه  یها وچهشانۀ تح ل هش ه/   اینک چون سائالن س ج/ در ک
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 ها  الفهچرا از "د از  ا پرسیدی  را ر ی  انداخ ی   ب  ها  الفها ا تو یکی از 
 "کنین؟ ه ن یاس فاد

 "یم!تر راش بی  الفه "ه ه شر ع کردیم به  ِن   ِن  یکی در آن  یان گف   
تو هم اناار نه اناار  بلند شدی یک  الفه دیار هم برداش ی   زیرت هم  الفه 

ایه تو خوابید.  انداخ ی  آن شب شیرت زده   بد ن یاف ن پاسخی به رف ار سئوال بران
ب دها شنید. که دیاران هم  اگر نه دقیقاً  ثل  ن  در  ورد تو با اشساسی   ناقض 

 ر بر  شده بودند 
تا چند ر ز  هناا. هوا خوری در شیاط   انده بودیم با تو چه بکنیم! از قیافه   

 که ی عادیها زنشرکات   هیکل شق   رق  زیاد خرسند نبودیم   ناران از این که 
کردند  تو را یک بورژ ا تلقی کنند  چند  طبقۀ د .  ا را نااه  ی یها پنجرهه یشه از 

عوض کردیم  ا ا  تر رف ه  رن    ر   تر هنه  را با یک ا نیفور. کر ز   والی ا نیفور 
 فایده نکرد  قیافه   رف ارت ه ان بورژ ا  اند که  اند 
ی  ارد شیاط زندان شدند  ا ساله ر زی که یک آقای فُکلی با پسر بچۀ ده یازده

یدیم   ق ی خند  ی اش قه ا د. پنجره ایس اده بودیم   به قیافۀ سوسول   فُکل ی
گف ی آنها دایی   پسرت هس ند به کلی جا خوردیم  تو را که به دف ر بردند 

دانس یم چه باوییم   چه قضا تی بکنیم  ترجیح دادیم سکوت کنیم   ق ی به  ن ی
 ی با چش انی پر از اش  شوق ت ریف کردی که پسرت را برای تشویق به اتاق بازگش

ای که  به زندگی خانواده به دیدن  آ رده بودند  ا ا ا  در لحظه نوش ن عفو   بازگش 
ها! هر  برای  ن هیچ کاری نکنی"گف ه بود  به تو  شان نبود ات شوا  یس   داییرئ

 "بکن  تره درس چه به نظر خودت 
ی کذایی ها  الفهاز آن  آ دن  که گذش   ا را قان  کردیی از ا هف هچند 

تحریم کرده اس فاده کنیم  به طوری که ب د از  دتی ش ی پذیرف یم پش    ر ی 
ها از  الفه د زی    الفه شویی  پ وهای پُرزدار را  الفه بد زیم  ا ا تا به آخر هم خیلی

ی از ا پارهر بودند  باالخره خریدن دلخو ایج کرده بودی  به داللیل   فا تکه تو ر
نیازها ان از فر شااه را هم پذیرف یم  به  یژه شیر برای کسانی که از بی اری   ده 

 02بردند    الب ه خرید چهار تا سیاار برای تو را هم پذیرف یم  از ا اخر  رنج  ی
ا س اج   های دیاری هم به  ا ا افه شدند  با ه ان جیره چهارتا  ب د هم ب سیااری
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بیش ر ان را قان  کردی هم دار  از خانواده بایریم  هم نوار بهداش ی از فر شااه 
بخریم  پیش از آن   ا شا ر نبودیم به پهشک زندان  راج ه کنیم  ش ی دار    نوار 

در زندان  سیله   ا کانات "یم  گف  گذاش یم   ی بهداش ی را هم به شساب رفاه  ی
 "دانی هس یم   شرایط آن را باید بپذیریم  جود ندارد   ا هم زن

ا ا تو هم به تدریج  اش  اال تح  تأثیر فضا  نه تنها به برخی از این "
شدی  تا به آخر  ها  تن دادی بلکه خودت هم  داف  برخی از   نوعی ها    نوعی

در ی شاد  به  یژه رن  قر ه یا اس فاده از کر. نر. کنندۀ پوس  ها رن هم اس فاده از 
  یان  ا   نوع بود   تو هم آن را پذیرف ه بودی 

ی  یک ِکر. هم بود  ها اسبابا ا ا ایل که به قصر  نقل شدی در  یان "
آنی تص یم گرف یم آن  سیلۀ لوکس  "این کر. را نباید در زندان  صرف کنی!"گف یم

د. در  را از اتاق خارج کنیم   هر چه ز دتر برسانیم به دس  یکی از زنان عادی  
این ِکر. قی  ش خیلی گر نه  به کسی بده که "آ دی نهدیک   آهس ه به  ن گف ی 

 "قدرش ر  بد نه!

-آری! بند  ا هم جهئی از جا  ه بود  بازتابی از فضای سیاسی   فرهن  سن ی

  تر ان  عری تر فشرده ذهبی غالب بر جا  ه   ن هی 

جنحه   جنایی اتاق  ز انی که  ن به زندان قصر  ن قل شد.  در زندان

کوچکی به بند سیاسی زنان اخ صاص داش   ه بندانم پنج شش دانشجوی بیس    

یی از د  سال تا ده سال  ه ای عضو یا طرفدار ها  د  سه ساله بودند با  حکو ی

 شهری   درآ د  می   وسط یا کها خانوادههای فدایی    جاهد  برآ ده از  چریک

اهل  عاطفه ج فریاهل خراسان    شهین توکلیود  اهل تبریه ب رقیۀ دانشاری

های فدایی در تهران  چریک "ی تی یها خانه"  در 6900بابل  هرسه  در ا اسط 

  ا یرپر یه پویاندس ایر شده بودند  ه رز.   ه خانۀ نخس ین رهبران به نا ی چون 

 هدی   لیش ید توک  س ید آرین  اسدال  ف اشی   عبا   زاده  جید اش د    س ود
  ه ای در درگیری  سلحانه کش ه یا 00     که تا ا اخر سال  چنایه قبادی  سوالونی

 دس ایر   اعدا. شدند 
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نیه یکی از ه رز ان   ه بندان به نا. آنها بود که در ر زهای  اشرف دهقانی

 توانس ه بود در فرص ی  ناسب از زندان فرار ها خانواده  هناا.  القات با 02عید سال 

 گذش   ی از فرار ا   یا خردهکند  هناا ی که به زندان قصر  ن قل شد. د   اه   

از   هدی ر اییدس ایر شده بود    هدی ر اییدر ارتباط با  زاده ناهید جالل

به خاطر    اعدا. شد 6906ود که در شهریور ب جوان   سرشنا   جاهدین کادرهای

ی سیاسی از  حبوبی ی  یژه ها ان  جری ها خانوادهجسارتش در دادگاه نظا ی  در  یان 

 برخوردار بود  

شرایط دشوار   تن  کوشید   یاش   با  حب ی  یژه به ه بندان نسرین   ا د

 هدی اش  د  در ارتباط با برادر ناتنییر کنپذ تح لبرای خودش   دیاران زندان را 
بود  چندی ب د از  های فدایی  دس ایر شده ک  در پی پیوس ن ا  به چری کال. فضیل 

در درگیری  سلحانه با  أ وران سا اک کش ه شد   06 اه  دس ایری  برادرش در آبان

ی تی ی فداییان پیوس    در ها خانهنیه به  شیرین   ا دب د از  دتی خواهرش 

در  یدان شهناز  با خوردن سیانور  "قرارش"  به سبب لو رف ن 09اردیبهش  

 خودکشی کرد 

ب د از  را در ا ین دیده بود.  ز انی که شهینل به زندان قصر  پیش از ان قا

ار   سپس ا ین زیر فش "ک ی ه"ی انفرادی ها سلولی در ا خرده  یک  اه   اشرففرار 

یک هف ه به اتاق  ن  پیش از ان قال  جدد به زندان قصر   بازجویی گذرانده بود  ا  را

چه بود  هر چه بود  در آن یک هف ه آ ردند  هیچکدا. نفه یدیم دلیل این کارشان 

با عشقی ع یق   پرشور از ایثار   صداق   شهینرابطۀ د س انه   ع یقی پیدا کردیم  

اسفند  60برایم گف ه بود که در  ش ید توکلی  برادرش  س ید آرینانقالبی ه سرش 

 ی فدایی اعدا. شده بودند  ها   ه راه نخس ین رهبران سرشنا  چریک00

 اش فدر شاف   انده بود.  با جثۀ ریه   ظری شهین قا .   پرشور  از ر شیۀ

  شضورش سناینی   کُندی ز ان را در تنهایی سلول   نبود  اند کار ن ی ی بیا لحظه

 کرد  ا کانات تح ل پذیر  ی

یش نسب  به رف ار  ن برایم گف   در ها دگذش  تا از تردی ها سالبا این ه ه  

  43  صفحۀ داد بی دادِِک اب  6ان قال به اتاق  ن  در جلد از آن ر زهای اش  ر ای

 گوید:  ی
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با زندانیان  اش خشون  یدا! پش  در اتاق تو که رسیدیم از رف ار شسینی که "
در زد   اجازه  ات اتاقپیش از  ر د به  اش جزبانهد بود  شیرت کرد.  برخالف شیوۀ رای

  با هم اشوال پرسی کردید  این شیوۀ گرف   تو هم به اش را. جلو پایش بلند شدی 
اش را. آ یه با زندانبانان در آن ز ان اصال رایج نبود  که نکوهیده هم بود   ن که در 

سن آ دی   از رف ارت زندان قصر در بارۀ تو چیههایی شنیده بود. به نظر. خیلی  ُ
ی به سن  ار آد "جا خورد.  شسینی که از اتاق بیر ن رف   با ت جب ازت پرسید. 

اگر قرار باشه کسی در سی   "خندیدی   گف ی  "تو هم  ارد  بارزۀ سیاسی  یشه؟
پنج سالای ن ونه  ارد  بارزۀ سیاسی بشه  آنوق   بارزۀ سیاسی ش ا به چه دردی 

 "خوره؟  ی
این پاسخ در آن لحظه برایم   نایی نداش   فقط ب د از انقالب به   نای آن "

در اتاق تو ناهم داش ند  هنوز پاهای  زخ ی    ر. کرده بود     ]   [ یک هف هبرد. پی
کردی   در  چای ر زانه را با آب  خلوط  ی خوردی  کشیدی   چای  ی دائم سیاار  ی

  سرآخر  تر رن ی  آب چای به تدریج کم داش   یناه کاسۀ غذا ر ی بخاری گر. 
خوردی  بر خالف  ا در  ذت  ی  تو بازهم آن را با لشد  لر ی  ی رن ِ تبدیل به آب بی
 کردی با اش یاق   لذت از آن ا کانات بیش رین اس فاده را بکنی   قصر  س ی  ی

دانس م  ی انقالبی که خود. را پایبند به آن  یها ارزشرف ارت با   یارها   "
کرد.  تو  ه خوانی نداش   ا ا ب د از آن ه ه دلهره  در اتاق تو اشسا  آرا ش  ی

ی زندگی در زندان    جس ه ها تجربهبه  ن فرانسه یاد دادن   ن  شر ع کردی
 "ساخ ن با خ یر نان را به تو یاد داد. 

  توانس م با ز ان که اناار لجوجانه در سلول شهینی از ساز  جس هبا آ وخ ن 

کرد به آسانی کنار بیایم  پیش از ا  تنها کاری که بلد بود. ش ردن دف اتی  توقف  ی

کرد.  ا ا ز ان  رف م  گاه ک ی هم  رزش  ی سر اتاق به سر دیار  ی یک بود که از

دائم  شغول  شهینخورد  ب د از رف ن  ه چنان جا خوش کرده بود   تکان ن ی

بلند شده   شیهه  "سردس "ی سرکشی بود. که ها اسبدرس  کردن  جس ۀ 

  ها چرا  کشیدند  گذر ز ان چنان ش ابی گرف ه بود که گاه با خا وش شدن  ی

  تا باالخره ساخ م   هر ر ز  جس ه را از نو   کا ل ر  ی اندند ت ا.  ییم ناها  جس ه

  گردنی فشرده درهماسب سرکش  ورد پسند. به سراغم آ د  با عضالتی  حکم   
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  دهانی به شیهه باز  از کف دس م کوچک ر  آلود خشمافراش ه   یالی افشان  نااهی 

آن را توی  ش م پنهان کنم  ا ا در یکی از  توانس م اق  یبود  هناا. بازرسی ات

. از ا از دس  داد.  ب دها  اسب سرکش را ا. اسبغافلایر شد.   به رین  ها بازرسی

 سر درآ رد ئیس جدید زندان ا ین ر سر ان ر شی تحریرِ ر ی  یهِ

بیش از پیش برایم جذاب  شهینهناا ی که به زندان قصر  ن قل شد.  رف ار 

کوشید با اب کارها      تحسین برانایه بود  به رغم اند هی پایدار در نااهش  دائم  ی

ی سرگر. کنندۀ ج  ی فضای تن  آن اتاق را سبک   سناینی گذر ز ان را ها برنا ه

 برای ه بندانش تح ل پذیر کند 

ها از بلند باال   باریک اندا. بود   دچار بی اری درد   ده  ا ا نه تن فرانیا  رقیه

کرد  بلکه شا ر نبود از فر شااه زندان برایش شیر تهیه  هیچ دار یی اس فاده ن ی

  ا  نیه با هیجان   اند هی پوشیده از رابطۀ شد  ی تر فشود  هر ر ز الغرتر     ی

گف      برایم  ی06  اعدا. شدن ا  در ا ایل   ناف فلکیبا  اش پنهانعاشقانۀ ع یق   

در دانشااه  کرد باف بود   در عین شال در رش ۀ ریا ی تحصیل  یکه کارگر قالی ا  را

هر د    6900در فر ردین  ی فدایی ها تبریه شناخ ه بود  در پی پیوس ن به چریک

در ه ان سال دس ایر  با این  ی تی ی در تهران  س قر شدند  ها خانهدر یکی از  آنها

 پرجاذبه    بود انایه  شاف برایم فرانر شیۀ  قا .  پرشور   شاداب  شال 

کرد. پنهان ناهداش ن آن  ناسبات عاشقانه بیش از هر  در آن ز ان  گ ان  ی

کرد. که در  د  تصور ن یگیر چیه از فرهن    ر شیۀ شخصی آن د  نشأت  ی

 ها عشق   ر ابط جنسی ا ری  ذ و.    طر د اس    تی ی چریک یها خانه

ه    شیرت اطالع یاف م که در ان  در بُسال سکوت رهبران ساز  20ا ب د از ا 

به جر.  شاهی عبدال پنجهبه نا.  ای ساله جوان بیس    چند ی تی یها خانهیکی از 

   به دس  رفقایش به ق ل رسیده اس !6901رابطۀ عاشقانه با دخ ر ه رز ش  در 

  بیش از دیاران در قرار بسیار  هربان  سراسر شور   شوق بود   بی عاطفه

نحه   جنایی پیایر بود  در ناسبات د س انه   ص ی ی با زندانیان جُاد  ایج

سپرد  اناار  هایم گوش  ی های د  نفره هناا. هواخوری  با دق ی  یژه به شرف زدن گپ
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یات سپردن جهئ اش در دق    به خاطر سیری ناپذیر بود    توانایی زدن در گپ

 ذت بخش بود  زدن با ا  برایم بسیار ل تحسین برانایه  گپ

با  عید کم شرف  آرا.   تودار بود  ا  نیه در ه ان ر زهای  القات ناهید

قصد فرار داش   ا ا پش  در زندان دس ایر شده بود   اشرفه ه ان با  ها  خانواده

با دیدن "گف    شد د د  اه در ک ی ه زیر بازجویی   شکنجه به سر برده بود   ی
  "دنبال ا  راه اف اد.! ن بیر ن رف    ن هماز در زندا اشرف که به راش ی

با تکرار  ض ون کم   بیش ه ین ج له   ایس ادگی در برابر شکنجه  سرانجا. 

ها    سر سالم به در برد  تو یح چندانی در بارۀ بازجویی ها توانس ه بود از آن بازجویی

وها گف ه بود  کرد که به بازج داد  ه واره ه ان شرفی را تکرار  ی یش ن یها هتوجی

گذش  تا  یان درازیکرد  سال اش جلب اع  اد   اط ینان  ی کم شرفیتوداری   

  خودش به عهده داش ه اس   نقشۀ فرار را  اشرفو نقش اصلی را در فرار دانس م ه 

آن نقشه را به  صدیقهدر  یان گذاش ه بود     صدیقۀ ر اییاز در ن بند با  ناهید

به اجرا در آ رده بیری( )ک   صو ۀ شاد انیدش  از ج له یاری ه رز ان دیار  جاه

 بود  

نیه  اشرف  خواهر    ادر  ناهیدخواهر شانهده هفده سالۀ  نویددر آن فرار  

تودار  کم شرف    ناهیدهم  ثل  نویددس ایر   ب د از  دتی به بند  ا  ن قل شدند  

ی بود که کوچک رین شکی  قا . بود  با اینکه در آن فرار دس  داش   رف ارش طور

انایخ   ب د از چند  اه آزاد شد  ا ا در پی اس قرار ج هوری  نسب  به خودش برن ی

 اسال ی  در تصادفی  شکوک کش ه شد  

 بهر ز اش بهرمکال ی فارسی بلد نبود  هنوز از کش ه شدن پسر  اشرف ادر 

نیه در اثر  ترش ی ناذش ه بود   پسر کوچکا خردهزیر شکنجه یک سال  دهقانی

کوشید شکیبا باشد   گاه با  شکنجه اخ الل شوا  پیدا کرده بود  با این ه ه   ی

  خواهر انایه ر حی ترکی  ا را بخنداند  ر شیۀ جسور   قا .   فر تن ها ال ثل  رب

کوشید با آرا ش    اش به نیازهای دیاران بود    ی بود  ه واره شوا    آ وزندهاشرف

یر کند  ا ا نااه اند هبارش شکای  پذ تح لآن اتاق را برای دیاران ن    ان  فضای ت

از درد ع یقی داش  که خودکشی جبران ناپذیر ه سرش در  جود ا  برجای گذاش ه 
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  زیر فشار سا اک برای کاظم س ادتیی بود که ه سرش ا خردهبود  یک سال   

 ه کاری  ناچار دس  به خود کشی زده بود  

 اش خانهبا یورش به  را انایه ر ح ج هوری اسال ی ناذش ه   دتی از اس قرار

 به طرز فجی ی کش ند  "رای آ ریکاجاسوسی ب"به بهانۀ  در تبریه

   خفی ناهداش ن ا  به  اشرف  ه ۀ آن  جاهدینی که در فرار 09در سال 

ی سخ ی را از سر گذراندند   به ها نجهنوعی نقش داش ند دس ایر شدند  ه ای شک

ی ها نجهزیر شک   صو ۀ شاد انیی ها  قا   ی طوالنی  دت  حکو. شدند  هازندان

بیش از ه ه زبان زد زندانیان سیاسی بود  گویا ا  نقش اصلی  خفی کردن  شدید

ی ها زندان  در 6910در ی  جاهد به عهده داش   ا  نیهها خانوادهرا با ه کاری  اشرف

 به طرزی  شکوک کش ه شد   سابقه یی بیها نجهدر پی شک ج هوری اسال ی

با خوردن سیانور  اش رف ه  بر سر قرار لو 04نیه در دی  صدیقۀ ر ایی

 خودکشی کرد 

سالای شده بود. ا ا به نظره بندان  91در ا ایل ان قال به زندان قصر   ارد 

قیافه   "رسید.  بلکه به گف ه خودشان   سن   خارج از گود  بارزه  یجوانم نه تنها 

ای که از  ن در ذهن داش ند ه خوانی نداش   ا ا  ن اصال   وجه  با چهره "رف ار.

این  و وع نبود.  خرسند از ان قالم به زندان قصر  نه فقط از تنهایی   فشار   

های بازداش ااه ا ین رهایی یاف ه بود.  بلکه خود. را ه رن    ه نظر با  سخ ایری

ر  بارزۀ  سلحانه از الاوی کوبا پیر ی گف ند د دانس م که  ی های فدایی  ی چریک

برایم پر ارزش بود  به  یژه آن که ر شیۀ پرشور    داق  انقالبی آنانکنند  ایثار   ص  ی

   ها  از جان گذش ۀ ه بندان جوانم جذابی  خاصی برایم داش   هرچند   حد دی

قول ی زیس ی که برای خود رقم زده بودند به نظر. افراطی   نا  ها یریسخ ا

بر سر  یهان خورد     " اه اس   ع ر چریک شش"با ر داش ند که   ثالًید  رس  ی

گرف ند   از هم ایراد  ی "ان قاد   ان قاد از خود"خوراک   طرز پوشش در جلسات 

های شاد   ش ی  راسم عید نور ز  کننده پوس  تحریم بود  رن  شا پو   کر. نر.

  تحریم کرده بودند  ب د از آن  گوش 09ط سال ود  تلویهیون را هم تا ا استحریم ب

جان ناپلئون را هم تحریم  سپردن به  وسیقی کالسیک   ش ی دیدن فیلم دایی

شق ر شن کردن تلویهیون را نداش   این  " سئول تلویهیون"کردند  هیچکس جه 
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   این نوع  دی  با شداقل ا کانات زیس ی  با هنر   زیبایی را نه در ها منوع تحری

ی غربی  نه در  یان  بارزان  نه ئالیی دیده   شنیده بود.   نه در ها س  یان ک ونی

 ها    یان کوبایی

ی  خ لف چپ جهانی نیه نوعی اصول ها ش  گرای ها س گرچه در  یان ک ونی

رفاه بورژا زی  جود داش    ن نیه خود. را با  خالف اخالقی  خشک اندیشی   

رانه   افراطی نظ   ا ا با   یارهای تن دانس م   یارها  ی ی از این دس ا پارهپایبند 

   ا ور جهیی شخصی تا خواب خورد   خوراک    داخلۀ دائم در  یهاناز   ه بندانم

بود  هیچ  ها س از ه ه تحریم رن  قر ه   سرخ که ن اد   پرچم ک ونی تر بعجی

  آزادی  شقوق بشر های جهان ش ول  نظیر ارزش ای پاره  دی  باآشنایی نداش م  

تا به این  نه شناخ م ا ا  ی "سن ی  ک ونیس " ها   اشهاب در  یان کوبایینیه ن را بیا

 شد شدید   افراطی 

کرد. زهدگرایی     یارهای افراطی آنان ناشی از ندانم کاری    ا ایل تصور  ی

انه یا   این نوع   یارها نشها سالای اس   شال آنکه در فضای سیاسی آن تجرب بی

شد  از یک سو انقالبی بودن  ادعای انقالبی بودن   رادیکالیسم سیاسی تلقی  ی

 ذهبی  جاهدین    -باالترین ارزش بود  از سوی دیار  یان قید   بندهای سن ی

ی  خ لف چپ   ک ونیس  ها انبا   یارهای اخالقی جری شری  یی طرفدار ها شگرای

  خورد تفا ت چندانی به چشم ن ی

 جذ ب    رعوب ایثار  ر شیۀ  قا .  ز ه ان بد  ان قالم به زندان قصره ا ن ک

ی ا پاره  از خود گذش ای ه بندانم بود.  اناار تسخیر شده بود.  هر چند در ا ایل با 

را  ها مکوشید. برخی از آن تحری  ی کرد. ا ا رف ه رف ه  قابله  ی ها ماز آن تحری

وجیه   ت بیرهایی در ذهنم بپذیر.  ش ی اگر در نهان با ت نادیده بایر.  برخی دیار را

نبود. ا ا  خالف م را نیه به صراش  در برابر  ها     دی ها می از آن تحریا پاره داف  

با خورد   خوراک  ناسب را   دی  داخله در ا ور شخصی   کرد.   ج   ابراز ن ی

کالسیک را قبول نداش م  ی تلویهیون    وسیقی ها برنا ه  تحریم دانس م نادرس   ی

ی اطالع تحریم  راسم عید نور ز   نسب  دادن آن به جشن شاهان را ناشی از بی

دس  کم سبهی عید را  رد.ک  یهر سال تالش  دانس م  ه بندانم از تاریخ  ی

آ ری  جار  را ج  ی ها چوبی چسبیده به ها دانهفرا وش نکنم  یک  اه به عید  انده 
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ها را کنار پنجرۀ راهر   کرد.  ر ز عید سبهی ی پالس یک سبه  ی  در ته د  سه بطر

 شدند   چید. ا ا ب د از یکی د  ر ز ناپدید  ی  ی

با افهایش ت داد ه بندان ناگهیر اتاق د  ی نیه به اتاق  ا ا افه کردند    در 

ای شا ل چهار اتاق   یک هال برای بند سیاسی زنان  ساخ  ان جداگانه 02ا اخر

  بیش ر ه بندان جدیدی که به بند  ا ا افه شدند 09د  تا ا اسط سال ساخ ن

های فدایی    جاهد بودند  کم  چریک "هوادار"  عضو یا به اصطالح آن ر زها  دانشجو

 ر شیۀ  قا .   از خود گذش ای   فرهنای   ه انهای  ارزش ا ه ان  بیش ب

ک انباری به بند زنان   بار دیار بنای جدیدی با پنج اتاق   ی00از ا اسط 

   طبقۀ د  ی هم به آن بنا افه دند 01  عید  01اخ صاص داده شد   در ا اخر 

زندانی به بند  400  نهدیک به 01دی  از آبان تاها  تا باز شدن در زندان

در ت ا. این هایی از یک سال تا ابد   سیاسی زنان در قصر آ دند   رف ند  با  حکو ی 

 ندفداییان    جاهدین بود بندان از پیر ان  بارزۀ  سلحانۀثری  ه ها  ه واره اک سال

های سیاسی یا به اصطالح آن  که نه تنها در شیوۀ  بارزه  بلکه در   یارها   ارزش

بیش رشان دانشجویان برآ ده از  ه نظر   ه فکر بودند  "ی انقالبیها ارزش"ر زها 

واده یکی چریک  جاهد بود   دیاری های   وسط شهری  گاه از د  فرزند خان خانواده

 چریک فدایی  

ها    حافل  خالف  بارزۀ  سلحانه    چش ایری از گر ه به تدریج ت داد نسب اً

پیر  چین   اندیشۀ  ائو نیه به بند  ا  "سیاسی کارِ"یا  "9خط "به اصطالح آن ر زها 

ای  نی هم توده  چند ت خ ینی  چند نفر طرفدار شری  یا افه شدند  ت دادی پیر  

 بودند  

فرهنای بود تفا ت چندان  -ها     یارهای سیاسی ا ا آنچه  ربوط به ارزش

   ذهبی      وافق یا  خالف  بارزۀ  سلحانه های   فا ت سیاسی بارزی  یان گرایش

های  داری غرب   خالف ارزش در  دی  با سر ایه  ه ایخورد   به چشم ن ی "چپ"

های کوچک که به  جه تک   تُوکی ج   ق بشری بودند شقوآزادی   جهان ش ول 

ها سازگاری نداش ند   جدا    س قل  یریادالیل  خ لف با آن   یارها   سخ 

ای  به دالیل ریه   درش  ایدئولوژیک   گاه تنها به خاطر پارهنیه  اندند  چند تنی   ی

 بندان که به دیده سایر ه  شدند تحریم  ی ناچیهی های رف ارها   خواس 
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 ل تحریم دشوارتر از تح ل که تح   چه بسا  آ د  ی "بورژ ا أبانه   غیر انقالبی"

 تن  زندان بود؛ زندان در زندان  شصار

ها  فداییان    جاهدین در ت یین  قررات داخل بند  نقش  در ت ا. آن سال

ا را شق ه توجه به نظر اقلی   ت یین  قررات   اع ال تحریم ت یین کننده داش ند  بی

پنداش ند   ن نیه که ه واره خود. را جهیی از ج    طبی ی   انحصاری اکثری   ی

 در ع ل با آنان ه ر ی   ه صدا بود.   دانس م فداییان  ی

هایی سیاسی به ه راه آ رده بود که در  بندی های   فا ت  صف  جود گرایش

ا ا  دارای سیاسی    های شخصی نیه بود  عین شال ز ینه    یدان تقابل تن  نظری

ا ری نکوهیده بود  ر زی در  ها  یان ه ۀ گرایشاس قالل اندیشه   ابراز فردی  در 

غلط   ک ی  ب هون را  به ر ال خود.  با آهنای نسب اً 3راهر  بند  س فونی ش اره 

دانم از کجا  کرد. با تکرار یکی د  بی  ش ر نی ه کاره   غلطی که ن ی بلند ز ه ه  ی

ها با هم باشید  هربان/ ای آد یان گرد هم آئید/ آهنای  ای انسانطر داش م: به خا
 بخوانیم! شادی آ ر   نشاط آ ر/     

پیر  "زده با ان قاد شدیدی از جانب د  ه بند  خالف  بارزۀ  سلحانه    شاف 

اش ار این س فونی  نکر "کردند که  ر بر  شد.  ان قاد  ی "اندیشۀ  ائوتسه د ن 
 "دار اس ! آش ی ناپذیر  یان طبقۀ کارگر   سر ایهتضاد 

کردند  تنها به خاطر  ای شخصی از س فونی ب هون را تح ل ن ی ش ی ز ه ه

در چین  ب هون از جانب شهب ک ونیس  آن کشور  "انقالب فرهنای"آن که در پی 

  تحریم شده بود 

های  یان گرایش اق ی  این بود که ابراز فردی   س قل   شق ان خاب آزاد در  

شد  در عین شال   ناشایس    ناپسند تلقی  ی های   فا ت به نسب   خ لف سیاسی

های فرهنای   یارها  الاوهای اخالقی   شجاب سیاسی خاص  جاهدین    ریشه

دادند توجه    اشاعه  ی خ ینیای که پیر ان  یا ش ی  قن ه علی شری  یطرفداران 

از ج له برای خود  ن پرسش برانایه  م برای کسانیانایخ   اگر ه تأ لی جدی برن ی

به  یهان    ه ه چیهشد ابراز ن ی آشکاری بود  تحلیل   نظری یا  خالف  سیاسیِ

داری غرب   به  یژه ا پریالیسم آ ریکا   رژیم   خالف  با بورژازی   لیبرالیسم  سر ایه

 شد   ابس ه به آن خالصه  ی
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وق  دنی  پلورالیسم  اس قالل اندیشه   شقهای کثرتارا یا  در فقدان ایده

اعضاء  به  را بر سر ردساالر چ ر خود   ذهبی   -سن ی ناگهیر فرهن  انحصارگرا 

ان خاب  اندیشۀ  س قل   چپ گس رانده بود    فا ت های زنان    لق به گرایش  یژه

 آزاد جایی نداش  

با نا.   جاهدین انش اب بخشی از زندان قصر بود. که  اجرای   در6904در 

 د  سه سال ب د گرچه گش   دهان به دهان  ی "لنینیس  - جاهدین  ارکسیس "

 با شذف را برگهیدند  ا ا آن انش اب که "ساز ان پیکار در راه طبقۀ کارگر"نا. 

گرایی  سرکوب  فرقه های یکی از بارزترین ن ونه چندین عضو انجا. گرف ه بود فیهیکی

بود از  خد ش  های سیاسی بود  ه چنین گواهی ه در تشکلفردی    اس قالل اندیش

   ذهبی  -بودن تفا ت  یان فرهن   درن کثرتارا   فرهن  انحصارگرای سن ی

را نیه نشانۀ فرهن     "فدایی خلق"هر چند  ا ر ز  بارزۀ سیاسی با نا. 

ب د  ها که سال ی فیهیکی در  یان فداییانها   شذفدانم دیدگاهی  ذهبی   سن ی  ی

ی اس   ا های فرقه  انه در تشکلسبُبه نظر. نشانۀ انحصارطلبی  نیه از آن اطالع یاف م

ها بسیاری از جوانان نیه  در در ن   خارج از زندان  با برگرف ن شجاب یا  در آن سال

 ذهبی  -اف ادۀ سن ی یکسره از افکار عقب کردند که خیال  ی خواندن یکی د  جه ه

  با این ه ه  هنوز بر این با ر. که کردند تلقی  ی " ارکسیس " خود را ند  ا هبرید

های خونین در بخش انش ابی  جاهدین  آنهم با  آشکار شدن  یهان خشون    تصفیه

نه تنها بیش از پیش ال قاط  یان فرهن  سن ی    "لنینیس  - ارکسیس "پسوند 

برداری سا اک در  ه به بهرهی  ارکس را تشدید کرد  بلکها اف اده از تئوری ت ابیر عقب

سا اک ر شانیون   یاری رساند  در پی آن انش اب نیه خ ینیتقوی  ر شانیونِ پیر  

در ن زندان   اعضاء   تلفه را از بقیۀ زندانیان جدا کرد   در ا ین ا کاناتِ رفاهی  یژه 

 ". دینیعلو"های تفسیر قرآن    ای  س قل در اخ یار آنان قرار داد  کال    ک ابخانه

ها  صد ر نخس ین ف وا علیه ک ونیس  ز ینۀ  ناسبی برای را برای آنان  جاز ش رد  

 زندان فراهم آ رد     جاهدین از در ن

در آن ر زها  در تناقض  یان تردیدهای فرهنای    جذ ب ایثار    رعوب 

 ا. چهرهپذیرش قالبی که از از سوی دیار ادعاهای ه بندان جوان بودن از یکسو   
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ی شاکم بر زندان ه راه سن  -    یارهای  ذهبی ها ارزشبا بسیاری   ودساخ ه شده ب

 د.    ه ر ی ش

درشصار تن  زندان  اناار هشدار پدر. را در  ورد شجاب   اش اری که در 

 لی از یاد برد. به کُ خواند عیوب شجاب از عشقی   ایرج  یرزا برای ان  ی

یی را براندیشه   نظر ارجح گرا ارادهبی   اگر پیش از دس ایری  ع ل انقال

  در تنانای زندان ایثار   شهادت برایم به ارزش  االی سیاسی تبدیل شد   دانس م  ی

دانس م  به تدریج از  را ناشایس   ی  رزی نظر از عیوب ر شنفکری  اگر کینه اس قالل

ان ا ین  ن قل فقدان نفرت در  جود. شر نده بود.  ش ی بار د  ی که  را به زند

کردند  در تنهایی سلول کوشید. در  ورد کینه ش ری بسرایم که از یک بی  فراتر 

  کنم  درخ  عشق را با کینه آبیاری  ینرف : 

ا. را کم   بیش شفظ کرده بود.  با  اگر پیش از دس ایری  فردی    شخصی 

ز هنر   وسیقی  از زندان آزاد شد.  لذت بردن ا "تک ر ی"ناپسند دانس ن فردی    

ها  توجه به خورد   خوراک   پوشش در ذهنم به ا ری ناشایس  تبدیل شد    زیبایی

دس ی   فقر به فضیل   سرانجا. نسب  به دس ا ردهای پرارزش  زهدگرایی   تهی

فرهنای  عل ی  شقوق  دنی    ه  ر از ه ه شق برگهیدن   عهل در ان خاباتی آزاد 

ها   نااه سنجشار  شک   تردید اف اد.  گویی تحلیل داری به در جوا   سر ایه

که ارزش  یدار  ارکس در  انیفس  ک ونیس   در  ورد اه ی  تاریخی د ران سر ایه

های یک جانبه    به جای آن تحلیل  خاصی برایم داش  از ذهنم زد ده شد

 اناارانه نشس    ساده

س ث ار در د ران اغلب ه بندانم  نقد سنجیدۀ  ارکس را فقط به تشدید ا

دادند   ن نیه اناار فرا وش  داری تقلیل  ی داری    دی  صرف با سر ایه سر ایه

د ران گسس  از کلیۀ  ناسبات خشکیده  ی رادار د ران سر ایه ود. که  ارکسکرده ب

با گسس  از تقد   د رانی که به دیدۀ ا    دانس  ه  یگذش  های زدۀ د ران   زن 

هنۀ اخالقی این ا کان را برای بشری  پدید آ رد تا به  ناسبات پر ری   پندارهای ک

در ر ندی تاریخی گذار  اندیشۀ  س قل   هوشیاری بنارد    قابل خود در جا  ه با 

 تر را ا کان پذیر کند   ای انسانی به جا  ه
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ها را قربانی  بیان  اق ی   چون ر زهایی که در الجهایر بود.در یک کال.  ه

 هی   صلح  سیاسی ر ز   ترسی کرد. که از سوءاس فادۀ دش نان بر  الشظات گر

ی سیاسی را بر این ه ه جان  ن   ه بندانم ریشه د انده بود  تنانای زندان ش ابهدگ

  د راندیشی را هم از  ن گرف    شداقل افه د
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خدا شاه "تب   سلسله  را"آریا هر"چندی بود که شاه با  ُلقب کردن خود به 

   طلبان فرص  کرد  ن ی بودن هم اک فا "سایه خدا"دیار به  را تغییر داده بود  " یهن

 با افهایش افه ده بودند ی ا  ها لقبرا هم به فهرس   "خدایاان"چاپلوسان لقب 

  ر اج فساد    "آریا هری" ز ینۀ تشدید اس بداد6902ِ-09سابقۀ بهای نف  در  بی

ی غربی  آشکارا خود را ها رسانهراهم آ ده بود  شاه در  صاشبه با ت لق بیش از پیش ف

 "صالح  ل  خود"  د وکراسی را به "دیدۀ پدری"  به  خواند  ی "پدر  ل  ایران"

 (6314ژانویه  22دانس ! )بی بی سی   ن ی

  با اتکا به دس ااه سا اک سیاس  تشدید   ت  یق خفقان   09سال  ا اخر از

در دس ور قرار داد! با  "صالح  ل  خود"  زندانیان سیاسی را به سرکوب  خالفان 

را  نحل کرد   " رد."   "ایران نوین"  ش ی اشهاب رس ی "رس اخیه"تشکیل شهب 

ی تک شهبی   خالف  سیاسی در چارچوب ا جا  هجا  ۀ ایران رس اً تبدیل شد به 

ی ها اس ی خالف سیقانونی نیه   نوع شد  ش ی طرفداران نظا. اجازۀ ابراز نظر

 نداش ند   "رس اخیهی"رس ی یا 

  برخالف    ول در زندان قصر  ناهبان به  سئول داخل بند یا 09اسفند  66

بند تذکر داد که ه ه را برای دیدن اخبار در تلویهیون خبر کند  به گ انم  "شهردار"

بندان با ی فرا ان  سرانجا. اکثری  ه ها جدلبود که در پی بحث    09از ا اسط 

یا  ها برنا هخرید تلویهیون  وافق  کردند  با این که ناهبان بارها در خا وش کردن 

ی  ورد عالقۀ  ا  داخله کرده بود ا ا آن شب نخس ین بار بود که در خبر ها لمفی

 کرد  کردن بند برای دیدن اخبار هم  داخله  ی

ی تلویهیونی با ا هبیاخباری در کار نبود  از ا ل تا آخر  شاه در خطا  هرچند

از اه ی  ایجاد شهب رس اخیه گف   سرآخر نیه اخطار داد؛  سابقه یتکبر   تبخ ری ب

اش را  ثل  .دُ"ی ا   خالف اس  پاسپورتش را بایرد   بر د یا ها اس هرکس با سی
 !"نداز.ا گیر.   بیر ن  ی  وش  ی
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ل به خنده آن ه ه تکبر   تبخ ر  ه ۀ  ا را به خشم آ رد   در عین شا

  از ه بندان صدیقهانداخ   ا ا هیچ کس آن اخطارها را به جد نارف   در آن  یان 

 "پاسپورتم ر  بدین بر. به ظفار!"  فدایی فریاد زد
ارتش ایران به ی ن نقش  با اعها.آخر شاه برای سرکوب  بارزۀ  سلحانه در ظفار  

 را هم به عهده گرف ه بود   "ژاندار.  نطقه"

را ابراز کند   اش  خالف چند ر ز  شنیدیم که فقط یک نفر جر ت کرده ب د از 

کردند   به گ انم در اخبار تلویهیون د ل ی هم به  اش   همرس اَ   قانوناَ به دیوانای 

 اطالع ع و. رساندند  

نیه  "نهض  آزادی"رهبر جریان علنی   قانونی   هدی بازرگاندر آن د ره  

آن  آ ر خفقانبیان  اق ی  فضای  اش ه ر ف ا  در دفاعیدس ایر شده بود  ج لۀ  

  با این  ض ون که با بس ن راه قانونی راه  بارزۀ  خفی    سلحانه ه وار هاس  سال

 ! شود  ی

ی ها سلولرا به  شهین   صدیقهچند ر زی از خطابیۀ تلویهیونی شاه ناذش ه  

شنیدیم که شد د چهل  ها نوادهخاانفرادی ا ین  ن قل کردند  در  القات آن هف ه  از 

  یک اند ردهتن از زندانیان  رد را نیه  ه ه ان با آن د   با اتوبو  به ا ین  ن قل ک

   ق ی ر زنا ه به بند رسید  6904فر ردین  23خبر  اندیم  ر ز   اهی از     آنها بی

زندانی سرشنا   رد  در صفحه ا ل کیهان    3به خبر کش ه شدن  زده  شش 

به سرع   ها ر زنا هالعات چشم د خ یم  سکوتی سناین بر بند سایه انداخ   اط

در   "گش   صدای اع راض از گوشه   کنار بند بلند شد که  دس  به دس   ی
 !"کار خودشان اس "  "اس 

در خبر آ ده بود که نُه زندانی )بیژن جهنی  شسن  یاظریفی  عبا  سورکی  

ی  عهیه سر دی  کاظم ذ النوار   صطفی جوان زاده  س ید کالن ر  ح د چوپان

خوشدل  اش د جلیل افشار( هناا. نقل   ان قال قصد فرار داش ند   در اثر شلیک 

 ی ا ین کش ه شدند  ها تپهسربازان  در 

 خالفان  بارزۀ  سلحانه  ق ل نُه زندانی را نشانۀ ان قا. جویی سا اک 

توسط  پور ر ا زندی ش رک  سرتیپ  در  قابله با تر ر رئیس ک ی ۀ دانس ند  ی
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  ا ا  ا طرفداران  بارزۀ  سلحانه بر این با ر بودیم که 09اسفند  23 جاهدین  در 

 ق ل آنان به سبب تشدید سرکوب   ارعاب  خالفان رژیم انجا. گرف ه اس   

به  تند   تیه شاه   خطابیۀ "س اخیهیر"دیری ناذش  که بازتاب سیاس  

شدن شکنجه   باال رف ن  یهان   ند نظا.ی سیاسی  ها زنداندر صورت تشدید فشار 

بر ز یاف   اشکا. ابد   اعدا. زندانیان زن برای نخس ین بار در تاریخ  ها   حکو ی

  اصر ایران به اجرا گذاش ه شد  ش ی آزاد نکردن زندانیان ب د از پایان  حکو ی  هم 

 رس ی  یاف  

 آریا هریبل    بارزه علیه رژیم خودکا ۀ سیاسی  تقا آ ر خفقاندر آن فضای 

ی  اپسارای ها انیک ارزش اج  اعی شده بود    در این تقابل  جری به خودی خود

ی ها نوش ه   ها  ابشدند  ک   پرقدرتر  ی تر گس ردهس یه ر ز به ر ز  س یه   زن آزادی

   به دس در  یان جوانان دانشااهی   دبیرس انی دس اش د جالل آل   علی شری  ی

ین نظرات سیاسی بودند  به خصوص که  خالف  تر پرخواننده   نظرات آنانگش   ی

آنان با      وجود  جایی برای نقد   آشکار ساخ ن تفا ت این دس  نظرات  اپسارا 

 گذاش    باقی ن ی گرا ثرتی آزادیخواه   کها ش  سن ی با گرای

   اش د جالل آلارۀ نظرات در بند سیاسی زنان  نه تنها هیچااه نقدی در ب

از کسی نشنید.  بلکه بیش ر ه بندان کم   بیش با عالقه   تائید از  علی شری  ی

ی آنان ش ی جه  اتها ات برخی از ها نوش ه  ب ضی کردند ی ی آنان صحب  ها نوش ه

 ه بندان بود 

ها    در  ورد تناقض گویی داریوش آشوریا ا نقد یا تحلیلی نظیر نوش ۀ 

  بازتاب چندانی اش د جالل ال "غرب زدگی"در ک اب  " فهو. غرب"بنیادین  سس ی

که  د    "در بارۀ لو پنیسم"ی به نا. ا جه هدر  اکبر اکبری علینداش   یا سخنان 

را در آ یخ ن افکار  ذهبی با  ارکسیس ی  ن  علی شری  یهای  ییگو ضنقی

 نداش   یا خوانندهداد  چندان  درآ ردی به ر شنی نشان  ی

 خالف  با رژیم شاه    دی  با جوا   غربی   ا پریالیسم آ ریکا چنان 

افکند  فداییان   یهی سایه  یس   غربجذابی ی داش  که بر  ح وای ارتجاعی این 

 خالف  بارزۀ  سلحانه نیه از برنا ۀ اثباتی  "چپ"ی ها ان جاهدین   سایر جری
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  اج  اعی برخوردار نبودند  هر چند ی  خ لف سیاسی ها نه شخص   ر شنی در ز ی

   جانفشانی فداییان    جاهدین از اع باری اج  اعی برخوردار بود   "صداق  انقالبی"

ی سیاسی ها انبسیاری از  ا  دعیان سوسیالیسم  طرفداران   اعضاء جری

در ر ند تاریخ  این جوهرۀ  "از طریق  بارزۀ ر ز ره"  دس یابی به آگاهی "چپ"

  تنها با گرا ارادهگرف یم  ش ابهده بودیم    سیاسی  ارکس  را به کلی نادیده  یاندیشۀ 

اندیشیدیم   به سرناونی رژیم شاه  ی های قهر انانۀ شخصی اتکا به از جان گذش ای

  از این رهاذر شد هم یکسره نفی  ی ی پیشرف هدار هدس ا ردهای جوا   سر ای

به    برابرخواهانۀ زنان طلبانه شقالر   بارزۀ ه نظر   ه ر ی با افکار سن ی    ردسا

تقلیل  "یدار هکاال شدن زن در جوا   سر ای"   "آزادی اس ث ار نیر ی کار زنان"

  یاف   ی

سیاسی  اناار قادر نبودیم نقد آگاهانه را از نفی  آ ر خفقاندر آن فضای تن    

 نابخردانه   افکار  اپسارا   سن ی ت یه دهیم 

*** 

ایی در توصیف شال   هوای  ن هناا. انقالب   آزادی از زندان ا ین  زری طب

 گوید:    ی996داد  ص  بی ک اب دادِ 2  در جلد اش  در ر ای

کردی سا اک  آید تو جه  کسانی بودی که خیال  ی  یدا! تا جایی که یاد.  ی"
   ثل به نف  رژیم بهره برداری کند کردن زندانیانقصد دارد با این شیوه آزاد 

 گریس ی  های دیار هناا. آزادی به جای شادی زار زار  ی خیلی
را   ان چشمی جلو ها  شد که  اق ی ا ر ز در شاف م  چه طرز فکری باعث  ی

نبینیم یا با ر نکنیم  ش ی خود ان در ه بس ای با  رد. چند ر زی اع صاب غذا 
 ان  ی دیوارها به گوشاز  را "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"کرده بودیم  ش ار 

 [   ]رسید ا ا  ی
شاید ناشی از آن بود که  ا قادر نبودیم با ر کنیم که در  واردی  ها دناین ندی

تواند بد ن نوش ن عفو  بد ن شرط    در    ی    شرایطی خاص  زندانی سیاسی  ی
ا   شر ط   پیشوند   پسوند آزاد شود  شاید به این خاطر که نهدیک شدن انقالب ر

ها   با رهای خود چنان غرق بودیم که  بد ن رهبری چپ با ر نداش یم   ا در تئوری
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شهب "بد ن  "های خلق توده"کردیم که  دانس یم  با ر ن ی آنها را  اق ی   طلق  ی
رهبری گر ه "  به زعم  ا پیر ان اندیشۀ  ائوتسه د ن   بد ن "طراز نوین کارگر

یکی  ب وانند دس  به انقالب بهنند    ا به ی چرها انبه زعم جری "پیشر   سلح
ی از پیش ساخ ۀ ذهن خود ها شهاصطالح رهبران را آزاد کنند  چنان در تار   پود اندی

 خواس یم آزاد شویم  گرف ار بودیم که قادر نبودیم عالیم   شواهد را ببینیم  پس  ن ی
]   [ 

پرسید   از تو  ی ت شنید. که آن شب  أ ور سا اکب د از خود ها سال یدا! 
چون رکنی از زندانیان سابق   ر ف به  "شناسی؟ آیا شخصی به نا. رکنی را  ی"
بود که پیش از دس ایری چند بار گف اویی سیاسی با تو داش     "گر ه فلسطین"

نکند  ترسیدی اطالعاتی در بارۀ کنفدراسیون   غیره از تو گرف ه بود  شال تو  ی
ی پر نده سازی کنند  آنقدر آشنایی با ا  را انکار کرده بودی خواهند برای تو   رکن  ی

از در ا ین که  "بر  بیر ن تا خودش ر  ببینی!"که باالخره  أ ور سا اک گف ه بود  
پای  را بیر ن گذاش ه بودی  رکنی را دیده بودی که پش  در  ن ظر اس  تا تو را با 

 " اشین به  نهل  در اُزگُل برساند 
که به اُزگُل رسیدیم  ح د شاد انه در با  را  فره ند رکنین  با شب سو. آبا

اناار تنها کسی بود که از  رسیدگی به پدر. را به عهده داش  به ر ی ان بازکرد  ا  که

آزاد شدن  ن جا نخورد  پدر. از خبر آزادی  ن دچار چنان هیجانی شد که  سط با  

شنو.  چقدر پیر     یف شده   ی ر ی ز ین نشس   صدای هق هق گریۀ ا  را هنوز

بود  تنها  انده بود  کانون گر. خانواده  به سهو یا به خطا  از هم پاشیده بود  خانه 

ساک  بود  خاک گرف ه  غ این   خلوت  ه ه چیه   ه ه جا یادآ ر جای خالی 

  یپررا فرس اده بود فرانسه پیش خواهر.  سیا ش   را ین ادر. بود  در نبود ا   پدر. 
که  شسینشد  ع وی بهرگم  هم دیر به دیر در خانه پیدایش  ی  الهخواهر کوچکم 

در اتاق خودش خواب بود  رانندۀ پدر.  نقل  کان کرده بود ب د از  رم  ادر. به اُزگل

که پدر. ه چون فرزند عهیهشان   ریم  دخ رشان  خدیجه  ه سرش خسر 

دانس ند   از شضور  ه   با   یداش   شاال دیار خود را صاشبان اصلی خان  ی

ال    رسیدند  دیری نپائید که  ریم به شهب نا ن ظرۀ  ن چندان خرسند به نظر ن ی

 ک ی ۀ  حل پیوس  
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ناریس م  جه به سرنوش  ه بندانم   ن که به آزاد شدنم با شک   نابا ری  ی

ادی هناا ی که اندیشید.  ر ز ب د از آز که در زندان  انده بودند به چیه دیاری ن ی

اخ یار  ا. پرسید بی در ت اسی تلفنی نظر. را در  ورد آزادی   از ه بندان سابقمفهی ه

 "به پایان  حکو ی م ن انده بود! د   اه بیش ر"گف م  
کرد. سا اک قصد دارد از آزاد کردن  ا زندانیانی که به پایان  هنوز فکر  ی

گف م در  فهی های که به  ی ج لهایم سوءاس فاده کند   ق   ان رسیده  حکو ی 

صفحۀ ا ل ر زنا ۀ کیهان یا اطالعات چاپ شد در شاف   اند.  تازه   وجه شد. که 

به عنوان خبرناار از  ن سئوال کرده اس   با این ه ه  ه چنان به انقالبی که  فهی ه

 در راه بود با ر نداش م  

یش بود  خ ص به  ن   این نابا ری   نادیده گرف ن  اق ی  انقالبی که در پ

زندانیان زن نبود  در زندان سیاسی  ردان هم نابا ری نسب  به انقالب ع و ی  

رف  به اس بدادی  ها   رخدادهای سیاسی   فرهنای که  ی توجهی به نشانه داش   بی

های سیاسی  بینجا د  در  یان جریان "آریا هری"تر از رژیم  ها بار خشن  ذهبی   ده

 ری از ر شنفکران نیه چش ایر بود  وجود   بسیا

ها   رخدادهای سیاسی بارزی  جود داش     نشانه00شال آنکه از ا اسط سال 

های بنیادگرای  برای جلب توجه به تغییر توازن قوای سیاسی جا  ه به نف  جریان

  ذهبی: 

  شاهد "لنینیس  و  جاهدین  ارکسیس "  در پی انش اب 00از ا اسط سال 

ها    ی سا اک در جه  صد ر ا لین ف وای نجس   پاکی علیه ک ونیس بهره بردار

در ن زندان بودیم  با این شال   دی  با  ر شانیون در    ن ظری جاهدین  توسط 

رژیم خودکا ه    ابس ه به ا پریالیسم شاه از یک طرف     دی  با دس ا ردهای 

وا بود  ش ی  ا زندانیان جوا   غربی از طرف دیار  ان  از دیدن پیا دهای آن ف 

های رشد   گس رش  نیه به فراهم آ دن ز ینه  سیاسی  نخس ین قربانیان آن ف وا

 بنیادگراهای اسال ی   اس بداد  ذهبی توجهی نداش یم  

به اش  ال زیاد  دس ااه پر ط طراق   سرکوبار سا اک هم با ر نداش  که با 

 زند  شۀ خود   رژیم شا ی خود  یه دس ی با ر شانیون در ن زندان تیشه به ری
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توسط شاه  ب د از چهارده سال در جایااه  ا یر عبا  هویداش ی برکنار شدن 

  نه تنها توجه  ا 01به جای ا  در  رداد  اه  ج شید آ وزگارنخس   زیری    ان صاب 

های سیاسی  وجود   بسیاری از ر شنفکران را نسب  به  زندانیان بلکه توجه جریان

ر   تحوالتی که در فضای سیاسی جا  ه در شال تکوین بود برنینایخ   دس  تغیی

 کم  در در ن   بیر ن از زندان  هیچ تحلیل سیاسی در این  ورد نخواند.   نشنید. 

در ا اسط سال  نیه  های سیاسی دیدار ن ایندگان صلیب سرخ جهانی از زندان

ه دس ی شاه با آ ریکا ت بیر از جانب اکثر ه بندان به زد   بند سیاسی     01

شد  ساز ان صلیب سرخ جهانی هم  به دیدۀ ه بندان  عا ل   کارگهار آ ریکا بود   ی

صلیب "های فرا ان  سرانجا. گف او با    غیر قابل اع  اد  هر چند  در پی بحث   جدل

نان از جانب اکثر ه بندان پذیرف ه شد  ا ا از علل تن دادن شاه به دیدار آ "ها سرخی

وب   شکس ه شدن فضای ها که نشانۀ بارزی بود از عقب نشینی در سرک از زندان

 تحلیل  شخص   ر شنی  جود نداش    خفقان سیاسی

را از ریاس  سا اک برکنار کرد  نصیری  شاه ارتشبد 01هناا ی که در خرداد 

جابجایی    سیاسی اینرا بجای ا  برگهید  ش ی  ا زندانیان به عل ناصر  قد.  سپهبد 

ی انجا. گرف  که به ا   شال آنکه این جابجایی در پی تظاهرات گس ردهتوجهی نکردیم

  در قم   تهران برگهار شد  شاه 42خرداد  60 ناسب  بهرم داش  شورش  اپسارای 

  خ ینیفر د آ د   برای جلب ر ای  ر شانیون طرفدار  "پدر  ل "ناچار از جایااه 

 سا اک برگهید را به ریاس    قد.سپهبد 

د ل  آ ریکا  "ک ربند سبه"  سیاس    ر ف به  "سیا"های  گ ان  توصیه بی

های  ذهبی در خا ر یانه  در آن جابجایی   رخدادهای  در جه  تقوی  گرایش

 سیاسی ب دی نقش   ثری داش  

در آن ز ان  سو ین باری بود که  ن به زندان ا ین  ن قل شده بود.  

در ن بند  ا بیش از هر چیه شول   شوش درس ی یا نادرس ی های سیاسی در  بحث

های فدایی   جاهد  زد  در زندان  ردان ت دادی از چریک  بارزۀ  خفی چریکی د ر  ی

گذار گر هی شدند  در  خالف  با  بارزۀ  سلحانه پایه "فلسطین"  جریان   ر ف به 

در  پریآنها توسط  ها   نظرات نا. گرف   بحث "ساز ان راه کارگر"که ب دها 

 شد   در زندان ا ین به  ا  ن قل  ی اصغر ایهدیهای گاه به گاه با برادرش   القات
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های فدایی    ربه  چریک آ ازۀ بلند رهبر ش ید اشرفدر پی کش ه شدن 

 بنی بر اه ی   بیژن جهنی  رف ه رف ه نظریۀ 00های چریکی در خرداد  خوردن تیم

یاف     در زندان  ردان اشاعۀ بیش ری  ی دیک اتوری شاه یاسی در  قابله با بارزۀ س

  س ود اش دزاده " بارزۀ  سلحانه  هم اس راتژی هم تاک یک"جایاهین نظریۀ 

 شد   ی

رسید   جس ه گریخ ه به گوش  ی بیژن جهنینظرات  ان نیهدر بند سیاسی زن

 های ا ین  به  یژه ب د از به ق ل رسیدن ا  توسط سا اک  در تپه

جذابی  بیش ری داش   به خصوص که رف ه  برای  ن نیه بیژن جهنیظرات ن

که  بارزۀ  خفی چریکی در جا  ۀ ایرانبه اه ی   بارزۀ سیاسی   ناه خوانی   رف ه

 بیش ر پی برده بود.  و   فضای سیاسی جا  ۀ کوبا نداش هیچ ربطی به الا

ر ندی دیار  نهای در ن زندا  س قل از بحث ا ا  سایل سیاسی در جا  ه

علل سیاسی زندانی شدن  ن  سیر ش ابان انقالب ن انده بودپی ود  چندی به پایا  ی

ه  زیری که طی چهارد نیه نادیده گرف ه شد  آنهم نخس  هویدا توسط شاهعبا  ا یر 

   سال در پس  خود باقی  انده بود

شاه "ۀ   ه چنان بر سر اید01آزادی نیه  تا ا ایل آبان  جبهۀ  لی   نهض 

 خ ینیش ی ز انی که   هدی بازرگانپافشاری داش ند   "سلطن  کند   نه شکو  

 خ ینیهنوز بر این با ر بود که  در پی بازگش  به ایران ا  را به نخس   زیری برگهید

سی دخال  به قم خواهد رف    در ا ور سیا راسا  قولی که در پاریس داده بودب

گف    آشکارا  ی دن  س أصل از ا  اع بهم ریخ هر ش زی نخواهد کرد  پس از نخس 

 "در پی باران بودیم ا ا سیل سرازیر شد!"

ها   به آتش  سالۀ سیاسی   یراناری 20در پی بازگش  از  هاجرت  شهب توده

ها را  صرانه به سا اک  ها  سین اها   بانک های  شر ب فر شی  کاباره کشیدن  غازه

 کسرِ رداد  ز انی که بنیادگرایان اسال ی سین ا  22داد  ه چنان که در  نسب   ی

 در آتش سوخ ند   از  یان رف ند ت اشاگر 900یش از ب به آتش کشیدند   راآبادان 

های سیاسی    ا زندانیان این  بسیاری از ر شنفکران  فداییان   جاهدین  سایر جریان

 جنای  هولناک را  صرانه به سا اک نسب  دادیم  
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ال   خطر کشانده شدن جا  ه به اع اق   ی ِ شهب  خشون    سبُاناار  اق ی

 شد  تاریخ  به ع د یا به سهو  نادیده گرف ه  ی

های فدایی خلق نیه  تا به ن  بخش  ه ی از اعضاء   کادرهای ساز ان چریک

 را رها نکرده بودند  "تی ی"های  خفی  بردند   خانه   ه چنان در  خفیااه بسر ی01

از  علی ر ا اکبری شاندیه در ا ایل آبان از زندان آزاد شد. ز انی که

دید.  هنوز در خانۀ   ی "قرارهای  خفی"را در  جوادهای فدایی   ر ف به  چریک

هیچااه تحلیلی  شخص در  ورد سیر  "قرارها"کرد  در آن  زندگی  ی "تی ی" خفی 

 کانات   نیازهای  الی رخدادهای ش ابان آن ر زها از ا  نشنید.  بیش ر از ک بود ا

شنید. که  جوادهای  الی بود  از  آ ری ک ک گف    در پی ج   ساز ان فداییان  ی

با  "قیا. را با ر کنیم"ای از جانب یکی از  سئوالن ساز ان با عنوان  صد ر اعال یه

اع راض بخشی از اعضاء ر بر  شده    سکوت  انده اس   گویی ه ۀ آن رخدادهای 

هم پذیرف نی نبود تا چه رسد به  "قیا."هرات خیابانی ش ی در شد یکسیاسی   تظا

های فدایی هنوز این با ر  جود داش  که با ع لیات  انقالب  در  یان بخشی از چریک

را به دس  گرف   ا ا برای  "ها رهبری جنبش توده"شود  پراکنده    نه ی چریکی  ی

 رسیدن به چه سر نهلی؟ 

آذر اه    تر ر  64های فدایی  در  تهران توسط چریکب ب گذاری در کالن ری 

 انده به   اه  ی نی یک  اه دی 20رئیس کالن ری تبریه در   جید  جیدیسرگرد 

با ه ین طرز فکر سیاسی انجا. گرف   ش ی اشغال    اس قرار ج هوری اسال ی

 20  اه   سپس در دی 0در  دان سفارت آ ریکا نیه نخس ین بارگیری کار ن گر گان

   ا ا با  خالف  قدرت داران جدیدهای فدایی انجا. گرف    توسط چریک01به ن 

  اشغال سفارت آ ریکا توسط 02آبان  69نشینی شدند  تا باالخره در  ناگهیر به عقب

فراهم آ رد برای تحکیم قدرت  خ ینیفرص   ناسبی برای  "دانشجویان خط ا ا."

 زیری   د ل  به  از نخس   هدی بازرگاناری ر شانی    وق ی  بال نازع خود   برکن

 ا    "لیبرال"اصطالح 

  به رغم "فداییان اکثری "نیه چون بسیاری دیار از  جوادچند سال ب د  

ه کاری با ج هوری اسال ی  توسط  أ وران   پاسداران دس ایر  شکنجه   در سال 

 اعدا. شد  14
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ی ها بود که اغلب جریانبا ه ین نادیده گرف ن  اق ی  رخدادهای سیاسی 

 "قیا."الب  اپسارای تاریخی را ش ی ب د از اس قرار ج هوری اسال ی  این انق "چپ"

 "قیا."تا به ا ر ز هم این انقالب را  "چپ"های  ای  حفل نا یدیم  ش ی پاره  ی

که  یندلخوش به ابی رخ نداده اس   انقال در ایران که ه چنان به این خیال  نا ند  ی

 "قرار اس "بر اسا  نظریۀ لنین  یا اس  قالب له  اً به   نی پیشرف  ان نفسِ گویا

 از آب درآیند  "های سوسیالیس ی انقالب"ه واره  ی د ران   اصرها انقالب

های قم    با اتکا به طلبه خ ینی  این ه ه  در شالی بود که از ا ایل آبان  اه  

های بازار    کسبه   داللیه نشینان شهریهای تح انی   شاش ر شانیون بنیادگرا  الیه

به بدیل بال نازع سیاسی در برابر شاه تبدیل شده بود  در تالش برای فر غلطاندن 

 جا  ه به اع اق تاریخ 

*** 

تا  دتی ب د از آزادی  چهرۀ شهر گویی غریب   ناآشنا بود  ه ه چیه برایم 

ها با اتو بیل ژیان از  .  صبحا ش هتازگی داش   اناار به شهری غریب   ناشناخ ه پا گذا

شد.   چندین بار گم  ی  سیر. به تهران تا جلوی دانشااه در اف اد. اُزگل که راه  ی

ها  شناخ م  اناار ه ه ساکنان شهر توی خیابان های نوساز را ن ی ها   شاهراه جاده

 . با جدی  زد   رد. با شوقی تو پلکند  هیجانی آ یخ ه به نارانی در فضا  وج  ی  ی

کردند  از زندانیان سیاسی با شر  ی خاص شرف  ترین خبرها را رد   بدل  ی تازه

های کوچک    ه ه گیر بود  در دس ه "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"زدند   ش ار   ی

انداخ ند  جن    گریه در برابر شلیک سربازان ا ری ر ز ره  بهرم تظاهرات به راه  ی

بود   دیوارها پر از ش ار   ها بر سر زبان " شدت کل ه"   "شاه  رم بر"بود: ش ار 

ا ه با.  پش اکبر از  صدای شلیک تک تیرها  فریاد ال ها  ب د از شکو   نظا ی   شب

؟   ا ا ه بس ای با چه کسانیشد   ه بس ای   ه صدایی ساکنان شهر را یادآ ر  ی

 ای؟ در راه چه آینده

د   دلهره آرا.   قرار از  ن گرف ه بود  دائم از این شور   شوقی ه راه با تردی

. سر سا ان ا توانس م به فکرهای پرتناقض خیابان به آن خیابان در شرک  بود.  نه  ی
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رخدادها را با ر کنم  چیهی در شال خواس م  قصد نهایی  سیر پرش اب  بدهم  نه  ی

 هیس ! ونه چیخواس م بدانم چا دانس م یا ن ی تکوین بود که ن ی

چیه درخور توجهی  "چ ن دانشااه"رشنوندۀ عصرها در های پُ از سخنرانی

ها از جانب اس ادان   دانشجویان چپ ساز اندهی  شد  بیش ر سخنرانی دس ایر. ن ی

شنید.  هایی که  ی سخنرانی  های چپ بودند از گرایش غالباً شد   سخنرانان نیه  ی

با چه  دنبال چه هس یم به  د  لو. شونکه بی آم شاه  نقدهای تند   تیهی بود به رژی

 اند   ن هم  ه واره  سکوت  ی هایی که پرسشنهایی کجاس ؟   قصد   ای؟ برنا ه

چندان شرفی برای گف ن نداش م  به رغم دعوت  صرانه   چندین باره برای سخنرانی 

از چه  دانس م   از سخنرانی پرهیه داش م  به شکل دردناکی ن ی"چ ن دانشااه"در 

باویم! گف ن از گذش ه   زندان به نظر. شرفی بیهوده بود  کل ایران را زندانی بهرم 

دانس م  قصد. کجاس ! اناار  دانس م  در  ورد آینده هم ایدۀ ر شنی نداش م  ن ی  ی

 م غافلایر شده بود.   سردرگُ

ع صاب   ساز ان برنا ه در ا " وسسۀ تحقیقات" اه  د س انم در  از ا اخر آبان

های نوپایی شکل گرف ه بود که "شورا"ها  بودند  در بیش ر ادارات   کارخانه

ها   تظاهرات  ها را به عهده داش ند  دیری نپائید که اع صاب ساز اندهی اع صاب

 ی نا ن ظره ه ه گیر   سراسری شد خیابانی با ش اب

تشویق ش ی از  قرش در پاریس  کارگران نف  را به ادا ۀ اع صاب  خ ینی

 های نظا ی را ترک کنند   پادگان خواس  کرد   از سربازان  ی  ی

شریف های شاه برای جلب ر ای  ر شانیون  ش ی در ان صاب  آخرین تالش
در  خ ینیدیار تأثیری بر ر ند انقالبی نداش  که به رهبری  یری ز به نخس  ا ا ی

 شال تکوین بود  

را آشکارا به رس ی   خ ینی که رهبری " لیو  سیاسی"نخس ین شخصی ِ 

آبان  برای  62از رهبران سرشنا  جبهۀ  لی بود که  در  کریم سنجابیشناخ   

به پاریس رف   در بازگش  به ایران توافق شورای جبهۀ  لی را هم  خ ینی القات با 

جلب کرد  شال آنکه جبهۀ  لی که خود را جریانی  لی    خ ینیدر  لحق شدن به 

شا ی  "شاه سلطن  کند   نه شکو  "تا آن ز ان با ش ار  دانس   ارث  صدق  ی

 قانون اساسی  شر طه بود  
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به پاریس  ژیسکار دِس َنز انی که خ ینی با ش ای  رئیس ج هور فرانسه  

در  "نهض  آزادی"ن ایندۀ  ابراهیم یهدی   زاده صادق قطب  صدر ابوالحسن بنی  رف 

در ایجاد  ا عهده گرف ند  در یاری رساندن به  را به ا خارج از کشور  نقش  شا ر 

های  طبوعاتی نقش ف الی داش ند  بسیاری از ف االن  ر ابط جهانی   برگهاری  صاشبه

در دیدار    اعضاء گر های سیاسی خارج از کشورکنفدراسیون دانشجویان ایرانی   

از نادر  که پری ا. شنیده کردند  از د س ان خواهر. رقاب   ی خ ینیش ای  ف ال از 

را برن اف   آنهم در  خ ینیف االن سیاسی خارج از کشور بود که هیچااه ش ای  از 

از ج له  ی ر شنفکران فرانسویا فضایی که نه تنها شهب ک ونیس  فرانسه  بلکه پاره

نیه در ش ای  از خ ینی   تبلیغ به نف  ا    یشل فوکوفیلسوف سرشناسی چون 

 دریغی نکردند 

هایش در پاریس ه واره به آزادی عقیده  تحهب  ر سخنان    صاشبهد خ ینی

یک از    ش ی آزادی شجاب اشاره داش   ا ا از ه ان آغاز  ر د به ایران به هیچ

  ش ی بیش ر " لی فقیه"هایش  فا نکرد  در پی سلطۀ کا ل بر جا  ه به عنوان  قول

رت وعی در جا انداخ ن قدکه هر یک به ن را "غیرخودی"ان   ه کاران سیاسی شا ی

یکی از پس دیاری از صحنۀ سیاسی بیر ن راند   در  بال نازع ا  نقش   ثری داش ند

 صورت له . زندانی  شکنجه   اعدا. کرد 

 ها   پیر انش تنها جریان سیاسی بودند که از  دت خ ینی اق ی  این بود که 

های  برای دگرگونی انۀ  ساجدهای شب های تح انی جا  ه    وعظه با اتکا به الیه پیش

  نقشۀ اس قرار "خدا شاه  یهن"کردند  بجای نظا. شاهنشاهی  آینده ز ینه چینی  ی

پر راندند  در راه رسیدن به هدف  را در سر  ی "ا   اسال. - الی   طلقۀ فقیه -خدا"

 ند کرد اس فاده  ی نداش ند  از هر  سیله   آد ی از هیچ ته یر   در   ابایی نیه خود

  خ ینی آشکارا اعال. 16ه چنان که ب د از اس قرار ج هوری اسال ی  در سو. خرداد 

 اسال.  صالح دیدیم   گف یم ای کل ه یک هرجا که نیس  طور این  ا" کرد 
 بنابراین  هس یم  صالح دنبال  ا  هس یم خود اش باه سر باوییم نیس   جوری این
 !"گف ید اینجوری ر ز آن  اش باویند  ا به آقایان که نیس  لهأ س

الشات ار ی در  خالف  با اص خ ینی توانس   42خرداد  60از ه ان شورش 

های تح انی    ن ایندگی الیه    الیحۀ ش ای  از خانواده شق ر ی زنان  دی  با  



 111 

 ذهبی طبقۀ   وسط  کسبۀ بازار   دهقانان شاشیه نشین شهری را به  -بخش سن ی

که در  "نهض ی"در قم   01اسفند  22خودش  در سخنرانی دس  بایرد  به گف ۀ 

نهض ی بود اسال ی  نه د وکراتیک بود   "شر ع شد   به انقالب انجا ید؛  42خرداد 
 ! "نه  لی

های سیاسی  ش ی کار ندان  ا ا چه شد که بسیاری از ر شنفکران  جریان

 ارتجاعی کشید؟ "نهض "دنبال این  ها      را هم عالی رتبۀ د ل ی  تکنوکرات

به  ارتشبد ازهاریهناا ی که شاه تنها راه نجات خود را در ان صاب 

سقوط رژیم قط ی بود  ش ای  آ ریکا را هم از دس  داده بود    زیری یاف  نخس 

آبان  اه  ناگهیر با فر تنی   صدایی  61سرانجا. شاه در آخرین سخنرانی خود  در 

 "شنید.! را ایران  ل  ش ا انقالب پیا. نیه  ن"لرزان اع راف کرد که 
  برادر جوان یکی از ه بندانم  علیز انی که در بیس م آذر اه  ه راه د س م 

دید. در شاف  بود.   در تظاهرات عاشورا شرک  کردیم از آنچه در برابر چش انم  ی

شد ج  ی ی بهم فشرده به صف  هایی که به خیابان شاهر ا  صل  ی از ت ا ی کوچه

 "شهیاد"ه چون ر دی عظیم از پیچ ش یران تا  یدان  پیوس   ات  یتظاهر

  طالقانیال  خر شید  ا ا  نظم   به سا ان  به اب کار   به دعوت آی  جوشید    ی  ی

طالقانی تازه از زندان آزاد شده بود   از  حبوبی   یژۀ ا  در  یان  رد. غافل نبود.  با 

سیَّال شورانایه بود   نا ن ظره ا ا از شضور  اینکه عظ   آن ج  ی  بهم فشرده  

غافلایر شده بود.  نخس ین  با ش ارهای از پیش ت یین شده "ال شهب"یاف ۀ  ساز ان

شنید. که تنها بر زبان  را  ی"ال ال  رهبر فقط ر ح شهب فقط شهب" بار بود که ش ار

چهرۀ آن اقلی  دلم  اقلی ی جاری بود  ا ا از تحکم لحن   قاط ی ی خشن در خطوط

های آخر صف طی نکرده بودیم که گس اخی آنان در  فر  ریخ   چندان راهی در رده

 شجاب غافلایر کننده بود   های غیر  ذهبی   زنان بی اهان  به گرایش

  با 42بار آن  ردی را به یاد آ رد. که در خرداد  چهرۀ خشن   لحن اهان 

ز  یان ج    ردانی بیر ن انداخ  که در بازار چش ان بس ه   اشارۀ اناش ان   را ا

  شغول خواندن اطالعیۀ خ ینی بودند 
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رسید اه ی   جود  علیتنها فکری که در آن لحظات به ذهن  ن   د س م 

ها    رسانه   ارگانی سیاسی  غیر  ذهبی    س قل بود برای  قابله با آن اهان 

به رهبران ساز ان فداییان نظرشان  ها  فردای آن ر ز  در نا ۀ کوتاهی خطاب خشون 

را در  ورد ارگانی  س قل جویا شد.  سرانجا. شد د یک  اه پس از سلطۀ ج هوری 

  ارگان ساز ان فداییان خلق کاربر جا  ه  نخس ین ش ارۀ  "ال شهب"اسال ی   

 ال که س اد فداییان توسط شهب 02اسفند  ن شر شد    تا خرداد  63ایران  در 

 بیش در تهیه   ان شار آن نشریه شرک  داش م  کم   شد اشغال

دهندگان تظاهرات  ای که از جانب ساز ان ا ا آن ر ز  هیچ یک از  ا به قط نا ه

خوانده شد توجهی نکردیم   ض ون آن قط نا ه خواس  نظا. ج هوری اسال ی به 

 خاطرات جای نظا. شاهنشاهی بود  گویی تنها کسی که به  ح وای آن قط نا ه   

بود  ش ی از   صطفی رشی یناشی از آن توجه کرد ر شنفکر   نویسندۀ سرشنا  

ها ب د از اس قرار ج هوری اسال ی با خبر شد.   نا ۀ سرگشادۀ ا  به خ ینی نیه  دت

چرا با "ای سرگشاده با عنوان  در نا هپیش از  ر د خ ینی به ایران  شال آنکه ا 
 هشدار داده بود:  6901دی  60در   "ج هوری اسال ی  خالفم؟

 شکل هناا ی آغاز شد که برخی از طرفداران  سئلۀ ج هوری اسال ی را به "
  در ادا ه به صراش  نوش ه  "عنوان خواس  کلیۀ  رد. این   لک   طرح کردند 

ندیشه اس : ا. که راه رهایی بشر تلفیق د  ا سالهاس  به این ن یجه رسیده"بود: 
ها   ه ۀ  اند ا ا   ناًَ ه ۀ  ل  که هر د  ظاهراَ از غرب آ ده لیسمد وکراسی   سوسیا

      "اند  هها در تکوین آن هر د  سهم داش  فرهن 

 ک  رین بازتابی نیاف    در فضای سیاسی آن ر زهاهشدار ا   ا ا

شاپور  زیری به  ه  ناچار برای  اگذاری  قا. نخس دی  ا 3هناا ی که شاه در 
از  شاپور بخ یارشد دیار ر ند سقوط رژیم به نقطۀ پایان رسیده بود    وسل  بخ یار

رهبران سرشنا  جبهۀ  لی بود  در طول زندگی سیاسی خود ه واره برای به اجرا در 

شاه سلطن  کند   "آ دن قانون اساسی  شر طی   بارزه کرده بود  بنی بر آن که 

خاطر ه ین خواس  قانونی باشد  به  " ل  از ناشی   لک  قوای"   "نه شکو  

 چندین بار به زندان اف اده بود  
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خرداد  22الب  در ش ی یک سال پیش از انق بخ یارها ب د دانس م که  سال

هشدار داده بود  ی سرگشاده به شاها در نا ه داریوش فر هر   کریم سنجابی  ه راه 01

های سیاسی  که به خاطر  داخالت شخصی در ت ا ی ا ور   لک    ایجاد تنانا

اج  اعی   اق صادی جا  ۀ ایران را به لبۀ پرتااه کشانده اس   نا ه با این خواس  

ترک شکو   اس بدادی  ت کین  طلق به اصول "پایان یاف ه بود که شاه با 
 شر طی   اشیا شقوق  ل    اس قرار شکو  ی   کی بر اکثری  ن ایندگان  ن خب 

  "را از طرف  ل  بپذیرد

را جلب  خ ینیر ای  پیر ان  اه ن وانس ه بود به رغم ه ۀ ا  یازهاشال که ش

  ه بوداف اد بخ یار   "جبهۀ  لی"در آخرین لحظات سقوط به یاد  طالبات قانونی  کند

 را هم با طناب خود به پرتااه کشاند   شاپور بخ یارا ا دیار کار از کار گذش ه بود   

را دل پر کین خ ینی هرگه  ارشاپور بخ ی زیری از جانب  پذیرش نخس 

انیس توسط  بخ یارتالش در جه  تر ر  در ز ان شیات خ ینی نبخشید  هرچند
   أ وران ج هوری 6910/ 6336 اه ا ت  2به ن یجه نرسید  ا ا سرانجا.  در  نقاش

اش     نشی شاپور بخ یاردر شو ۀ پاریس   ورنسُاسال ی توانس ند  در شهرک 

 ی کنند  رد آشپهخانه با شقا ت سالخرا با کا سر ش ک یبه

در پاریس  هناا ی که قا ی  بخ یاردر آخرین جلسۀ دادگاه سه تن از قاتالن 

یکی از قاتالن را صادر کرد چنان شیرت کرده بود. که نابا رانه از  سرشدیشکم تبرئه 

 "قا ی چی گف ؟"  پرسید. اطرافیانم  ی

 به  دادگس ری  ه سر جوانِدر راهر  ساخ  ان قدی ی   پُراُ ش ی  ق ی

ا شب ج هوری "اعال. کرد  در  قابل د ربین خبرنااران تاب   پریشان بی بخ یار
  بازهم شکم دادگاه را با ر نکرد.  غافل "خندد اسال ی به ریش دادگس ری فرانسه  ی

به ا ید  اهی ایجاد  ناسبات د س انه با ج هوری اسال ی در  از اینکه د ل  فرانسه

را به  قاتل سرشدی سیلۀ بازگرداندن  نیه ه ان شب اس    اه  داخله کردهدگشکم دا

 هاش ی رفسنجانیاز بس اان  سرشدی  گویا ج هوری اسال ی فراهم آ رده اس 

های  بر  بیایی در ج هوری اسال ی داش    ق ل  اق دار  رفسنجانی  در آن د ره  اس 

  دادند   یبه ا  نسب   را ای داخل   خارج کشور زنجیره
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  ه سر  در د ل   هدی بازرگان   زیر کار  داریوش فر هرچند سال ب د  

نیه در پی ر ی گرداندن از ج هوری اسال ی  در  پرا انۀ اسکندریجسور    بارزش 

 شان  نهلسابقه در  با شقا تی بی   توسط  أ وران رژیم6911/ آذر 6332نوا بر  22

 سالخی شدند  

 " وسسۀ تحقیقات علو. اج  اعی"  در 00ا ایل سال  را  در پر انۀ اسکندری

در زندان رژیم شاه بود  در گف اوی کوتاه  داریوش فر هرشناخ م  ز انی که ه سرش 

راه برداش  سلطۀ "ب د آن ه واره سر در گریبان این پرسش بود که  نایی  آن ر ز آش
ن گرداندن   هدای  آن ر زها  بار سنای "؟اس بداد از فراز سرز ین ایران کدا. اس 

بر د ش داش    بارسناین   یش   آن بود گذار هشهب  ل  ایران را که ه سرش پای

با عهت نفس  ی تهرانها رس اند  فرزندش را  با شقوق ناچیه دبیری دبی

داد   اش ادا ه  ی های شهبی کرد   به ف الی  یهی  خانه   خانواده را اداره  یانا شاف 

نهف ه جاری بود  تبس ی که دردی  اش بس ی بر چهرۀ خس هبا این ه ه  ه واره ت

 کرد  ا ید   عه ی راسخ را به بیننده  ن قل  ی آ یخ ه به

*** 

بود. که شاه ایران را ترک  سیر      هری    نهل د س انم01دی  21ر ز 

جشن  ها ابانکرد  شوق زده خود ان را به خیابان رساندیم  ج  ی  زیادی در خی

شیرینی  ها ب ضیگف ند   به ه دیار تبریک  ی سابقه بی  با ص ی ی ی گرف ه بودند

به  "شاه رف "کردند  برخی صفحۀ ا ل کیهان   اطالعات را با عنوان درش   پخش  ی

یی را باال برده بودند که جای تصویر شاه ها نا دادند  ب ضی اسک دیاران نشان  ی

 سوراخ بود 

! "بهار آزادی"ن شده بود؛ نوید دهندۀ اناار فضای شهر یکباره سبک    هربا

کرد.  جسم   جانم  برای نخس ین بار شس خوشایند آزادی را با ت ا.  جود ل س  ی

کرد. بار سناین اهان    ز رگویی از د شم برداش ه شده    سبک شده بود  شس  ی

دلم از تر    دلهره خالی شده اس   شک   تردیدهایم یکباره از  یان رف ه بود  

   سبکبال بود.   آزاد زده قذ 
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ی ها  ابشکو   نظا ی  چهرۀ شهر عوض شده بود  ک از آن پس  به رغم تدا .

ی جوان جلو دانشااه سر درآ رده بودند ها دس فر ش "بساط"با جلد سفید از  " اله"

اع بار   رپُ راها  ر زنا ه    آزادی قلمشد   هر ر ز ت دادشان بیش ر   بیش ر  ی

 اه  آخرین زندانیان سیاسی با ارج   قربی خاص  آزاد  دی 23 رده بود پرخواننده ک

 ی شاه یکی در پی دیاری توسط  رد. فر  غلطیدند ها  جس هشدند  

داد  ب ضی با  نوینی از خود بر ز  ی اب کارهر کسی به طور خودانایخ ه 

 چهارکردند  برخی نظم رانندگی در  سناربندی  ی ها با.ی شن ر ی پش  ها سهکی

 یها  هک یها  تا ا اخر به ن در بیش ر  حلهرا به عهده گرف ه بودند   ها راه

با اینکه اهل سیاس   کا رانبه  جود آ ده بود  برادر.  برای شفظ نظم ای  هخودانایخ

سابقه راهی  هر شب تفن  به دس  با شوری بی نداش  نبود   به هیچ گر هی ت لق

 شد   ک ی ۀ تخ  ج شید  ی

آ ر آن بهار  خفقان فر  ریخ ه بود     ن در لحظات کوتاه   شادیسدهای 

  تن   توزانه نهبس م  رف ارهای کی فر   ی ها خشون بود.  چش م را بر   ر غوطهآزادی 

گرف م    از کنار جه. اندیشانی که در ه ه جا شضور داش ند به  نظرانه را نادیده  ی

 گذش م  آسانی  ی

رای جبهۀ  لی که به خ ینی  لحق شده بودند   اعضاء شو کریم سنجابی

 را از جبهۀ  لی اخراج کردند   شاپور بخ یار

هنوز پای خ ینی به ایران نرسیده  ب توده براسا  سیاس  خارجی شور یشه

 نورالدین کیانوریدی  از دبیرکلی شهب برکنار کرد  تا  24را  در  ایرج اسکندری

ا ا. "از رهبری  رس اً  "لیه ا پریالیسم بارزۀ ع"  در راه در ر   شهب ب واند

 ش ای  کند   "خ ینی

نیه در داخل  د ن  تسهی پیر  چین   اندیشۀ  ائو ها شی از گرایا ع دهبخش 

اتحاد    بارزه در راه ایجاد شهب "تقریباً یکسان با  ض ون  های نا. با   خارج از کشور

از  دتی به هم پیوس ند    ب د ش ای  از خ ینی را در پیش گرف ند  "طبقۀ کارگر

ن   نظریۀ   ر ف به را تشکیل دادند  بر اسا  سیاس  خارجی چی "شهب رنجبران"

 "سوسیال ا پریالیسم"ا ا. خ ینی را س بول  بارزۀ ه ه ان با  "ته سه جهان"

هر خ ینی که برای رسیدن به قدرت از  دانس ند  شور ی   ا پریالیسم آ ریکا  ی



 101 0191... ،انقالب

   ار پا اس فاده کرده بود  ب د از ش ای  قدرت داران آ ریکاجلب ای برای   سیله

 به دیدۀ بیش ر " تبديل شد.ا پریالیس ی ضدس بول  بارزۀ "به  رسیدن به قدرت

   گراها   جاهدین  لی به دیدۀ چنان که  ه پیر  چین   شور ی های سیاسی جریان

 ه اانی بود  " شدت کال.ِ" دی  با ا پریالیسم  گرایان تجدد س یه  اسال.

بر سراسر جا  ه  "اخ یار نوکر بی بخ یار"در چنین فضای سیاسی بود که ش ار 

 طنین افکند  

تأ ین آزادی فردی  آزادی " اده با تأکید بر  61در  بخ یاربرنا ۀ فوری د ل  
ک  رین  در ر زنا ۀ اطالعات به چاپ رسید که "عقیده  آزادی بیان   آزادی قلم

به ن  60یاف   ش ی  صاشبۀ  طبوعاتی ا  با ر زنا ۀ آیندگان  در بازتاب اج  اعی ن

یک برنا ۀ فوری   کوتاه  دت بود برای ان قال یک "  با تأکید بر اینکه آن برنا ه  01
 هیچ توجهی را جلب نکرد   "رژیم دیک اتوری به یک رژیم سوسیال د وکرات

ار برگهیند   از آن راهی دی  زیری توانس  بجای پذیرش نخس   ی بخ یارآیا 

 ی  س قل اس فاده کند؟ا برنا ه وق ی  برای ارائۀ 

هنوز  رد. ایران به رغم ه ۀ  ه بود  با گذش  سی سال از انقالبهر چ

ش ی به یک  اده از آن برنا ۀ  اند ن وانس هها   شکنجه   اعدا.     جانفشانیها تالش

 دس یابند   بخ یار "کوتاه  دت   فوری"

 دیک اتوری رهایی از رژیم   "اس قالل" خواس ها  آن ر ز سیدر فضای سیا

 بخ یار "کوتاه  دت"جه به آن برنا ۀ چنان فراگیر بود که تو  ابس ه به آ ریکا   شاه

 دیار ای برنا ه ی اج  اعی نداش   نقدی هم بر آن نوش ه نشد  ش ی پیشنهادا نهز ی

ساز انی ابراز نشد  آن ت داد یا  سیر   سیاس ی   فا ت  از جانب کسی یا شهب   

به  ه در ش ای  از بخ یار شرک  کردندک ی هم که در چند تظاهرات کوچک   پراکند

ی  ذهبی که از آن پس در ادبیات سیاسی اشاعه یاف    ا  اژه  هم شدند   "طاغوتی"

 در عرض د  سه  اه ه ه چیه رن   ذهبی به خود گرف   

یشید  گویی خواس  اند  بداد  ذهبی  یک  ر کسی به پیا دهای اس قرار اس

هنوز در جا  ۀ ایران ریشه ندا نده  شقوق  دنی   شق ان خاب بیان   عقیده آزادی 

 بود    تبلور خود را بر یک پایااه اج  اعی   سیاسی  نسجم آشکار نساخ ه بود!
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سال سلطۀ اس بداد فاسد  ذهبی برجا  ۀ ایران ناگهیری تاریخ بود  شاید سی

ای فرهنای   ایدئولوژیک! تا آزاد شدن برخی نیر های اج  اعی از تناناهبرای 

ا ر ز  قولۀ بنیادین شق آزادی بیان   آزادی ان خاب را به خواس     ر رتی  سرانجا.

جنبشی به پا خیهد که دیار گریهی از آزادی شق  اج  اعی   فراگیر تبدیل کند 

 شد ان خاب   شق شاک ی   ل  بر سرنوش  خویش نبا

با انحصارگری ج هوری اسال ی  ها    قابله یای هرچند در ا ایل انقالب  پاره

ا ی که برای نخس ین خ ینی ش ی هنا شکل گرف   سرکوب فردی    آزادی  دنی

اسفند  شجاب اجباری را  طرح کرد  جبور شد در برابر  قا       بار  در ا اسط

ان  ساز ان فداییان نه تنها اع راض گس ردۀ زنان عقب نشینی کند  در آن ز 

    بلکه در نشریۀ کار نیه خشون پش یبانی ساز انیاف ه از آن تظاهرات را پیش گرف

آن تظاهرات  حکو. کرد  هنوز فکر ش ای  از ج هوری اسال ی بر  را در ال شهب

 شاکم نشده بود   دانس م ی که خود را    لق به آن  یساز ان

یی در جه  هشدار به ها تالش  نویسنده نیه از در آن ر زها  چند ر شنفکر 

ی ا  قاله  در 02فر ردین  90که در  شاهرخ  سکوبجا  ه کوتاهی نکردند  از ج له 

   هشدار داد:" ار   کن نیس  ا ا. اش باه کند؟"در آیندگان زیر عنوان 

ی آزاد اس  که در آن اقلی  فار  از تر    تهدید سخن خود را ا جا  ه"
  "این شرف زدن به اجازۀ اکثری  نباشد باوید   

قدرت   تح ل اکثراًَ نسب    کو  دارند  " ا  بر این نک ه نیه تأکید کرد که
  در کال ی فشرده  اق ی ی را  "شود  قدرت اشخاص که زیاد شود تح ل آنها کم  ی

سیخ ه در اس بداد لجا. گ"یم: ا ردهبیان کرد که در این سی ساله بارها   بارها تجربه ک
 [   ]  "هیچکس شق ندارد صاشب نظر باشد

ا ا دیار کار از کار گذش ه بود  جایااه بال نازع خ ینی در انقالب   قابله با 

 ورد قدرت   اس بداد در  شاهرخ  سکوبهشدار اثر کرده بود   ی ا  را بیها اس سی

ذهبی از ز دتر از تصور به  اق ی  پیوس   سلطۀ انحصاری اس بداد   لجا. گسیخ ه

ج هوری اسال ی آری یا "  در پی به تصویب رسیدن ه ه پرسی  اه نه ان فر ردی

  بر جا  ه شاکم شد   سرکوب دگراندیشان به راه اف اد  در عرض چند  اه  "نه

ی نوپای  دنی   شقوق بشری کارشان به ت طیلی   توقیف ها    ج  ی ها انونک
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ی جنسی   ها ضگرف   تب یدس ور قرار ی  ذهبی   قو ی در ها  کشید  سرکوب اقلی

 خالفان      رس ی  یاف  داخله به ا ور خصوصی   شجاب اسال ی اجباری شد

    ر انی که به  رد. هشدار داده بودند تح  ت قیب قرار گرف ند  

 ین خواند  ه را ن ی آیندگان  خ ینی اعال. کرد که ر زنا ۀ 02 رداد  26در 

کفای   بودکه بازتاب دهندۀ نظرات اقلی ی    رض  ا هگف ه برای توقیف این ر زن

صادر شد  ه ه ان با توقیف آیندگان ر زنا ۀ  ها ر زنا هدس ور هجو. به بسیاری  د کر

ار ندای آزادی  پیغا. ا ر ز   ر زنا ۀ فکاهی چلنار نیه کارشان به ت طیلی کشید  ب

 شاکم شد  عاتدیار سانسور د ل ی بر  طبوعات از ج له بر کیهان   اطال

از جانب چ اقداران  آیندگان ر زنا ۀ تظاهرات  یلیونی در ش ای  از

 به خاک   خون کشیده شد   صدها زخ ی برجای گذاش   "ال شهب"

   را ینبرگهار شد ه راه  "جبهۀ د وکراتیک  لی"در آن تظاهرات که توسط 

رک  داش م  هر چند ش ی یکی د  هف ه به ایران آ ده بودکه برا ا سوالد    سیا ش

 رهبران فداییان شرک  اعضاء ساز ان را در آن تظاهرات  ن  کرده بودند  

با آرا ش   لبخند  "جبهۀ د وکراتیک  لی"اصلی  گذار هپای شکرال پاکنژاد

با  ال شهبرف   ناگهان چ اقداران  جلو صف تظاهر کنندگان پیش  ی اش ه یشای

 نفر را شکاف ند  ها دهد   سر   صورت پرتاب سن    آجر پاره ش له کردن

پرسید   که از آن ه ه خشون  نا ن ظره یکه خورده بود یک بند  ی ا سوالد 

  "پس برای چی انقالب کردید؟"

به این بی ارس ان   آن  سیا ش   را ینتا آخر شب که برای پیدا کردن 

نی که ایران را     تا ز ابرنداش  دس بی ارس ان سرک کشیدیم  از تکرار آن پرسش 

از آن انقالب سردر  "چپ"ی ها انترک کرد ه چنان از ش ای  ر شنفکران   جری

 نیا رد 

  توسط  جلس خبرگان  یژۀ تصویب قانون 02آذر  26انقالبی که سرانجا. در 

 را بر جا  ه شاکم کرد  " الی  فقیه"اساسی  قدرت انحصاری   بال نازع 

ال ه اانی از  ر د خ ینی به ایران  با به ن  اه  عظ   اس قب 62از ه ان 

سیاسی  نشانۀ  "راس "   "چپ"ی ها انفداییان   جاهدین   سایر جری  ا شرک 

بارزی بود در شکس  ایدۀ دس یابی به شق ان خاب   شاک ی   رد.  آزادی سیاسی  
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آزادی بیان   شقوق  دنی  شکس  در دعوایی که ر شنفکران آزاداندیش د ران 

ن آغاز کرده بودند   طی یک قر "شکو    شر عه" طه در  قابله با انقالب  شر

 در جا  ۀ جاری بود   هرچند به صورتی سر   د. بریده

یاری رساندن  دانس ه یا ندانس ه  به پیر زی ج هوری اسال ی چیهی جه از 

های شقوق  دنی   دس  دادن دس ا ردهای یک قرن  بارزه  از دس  دادن شداقل

ها   دگراندیشان  تصفیه اس ادان  های جنسی  سرکوب اقلی  تب یضرس ی  یاف ن 

ها   آنهم به توصیۀ برخی اس ادان  دعی سوسیالیسم  بس ه شدن دانشااه

عا.  هش  سال جن   فرس ادن کودکان به ر ی   بار در  الء های خشون  سوزی ک اب

 ه بار ننشاند  ین  کش ارهای ج  ی  ق ل عا. زندانیان سیاسی   یرانی   سرکوب ب

ی سیاسی در ها ساز انی به ر شنفکران   اع  اد اع باری   بی بی  شاصل آن

جا  ه ایران بود  تجربۀ تلخی که ا ر ز جا  ۀ ایران را به تالشی سرسخ انه برای گذار 

از اس بداد شکو  ی به فضای آزاد سیاسی   د وکراتیک   شق شاک ی   رد. در 

 سرنوش  خویش  اداش ه اس  

 در خارجی   یایران  حافل   ی سیاسیها ای جریان پاره با این ه ه  در  یان

  این دهد به شیات سیاسی خود ادا ه  ی این درک از تاریخ ه چنان سایر نقاط جهان

توان   ی  بارزه علیه ا پریالیسم  از طریق "اس قالل"دس یابی به  باکه گویا تنها  درک

ناار بد ن دس یابی به آزادی سیاسی  آزادی بیان   ا  ای عادالنه دس یاف  به جا  ه

ای سن ی   پیشا درن  از جا  ه شود شق شاک ی   رد. بر سرنوش  خویش  ی

لی   اسر ایۀ    "بازار"جهانی شدن  آنهم به رغم پرید  "سوسیالیسم"یکسره به 

 با  سر ایه جهانی سلطۀدر این      شور ی سابقیسچینِ ک ون تولیدی   نقش ف ال

 علیه بارزه " تح  عنوانبسیاری را  ه چنان این شال  این درک از تاریخ

نظیر  انحصارطلب    د  درنی  ۀ اند های عقب به ش ای  از گرایش "ا پریالیسم

لبنان  جریان ش ا  در  ال شهب   عراق رژیم ب ث سوریه ج هوری اسال ی در ایران 

 کشانده اس        فلسطین 

ح  تأثیر ر ج هوری اسال ی  رهبران ساز ان فداییان تچندی پس از اس قرا

ارثیۀ نظریه   "داری راه رشد غیر سر ایه"  ر ف به تئوری  ه ین درک کاذب از تاریخ

در  ها ض  تب ی ها وببه توجیه سرک رف ه رف ه "سوسیالیسم واقعاً موجود"،پردازان 
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به دنبال خود کشیدند  ج هوری اسال ی پرداخ ند  بخشی از اعضاء را هم اندک اندک 

سرانجا. نیه با نهدیک شدن به شهب توده  آشکارا سیاس  ه کاری   ه دس ی با 

انش اب  ا   سپس  "اقلی "انش اب  ا ری که به  ج هوری اسال ی را در پیش گرف ند

   انجا ید "جناح چپ" با نا.

*** 

پرد  ا  در آغوش پسر. جان س ی قلبیا  ه  پدر. نیه در پی سک02 هر اه  61

ی بد ن  حاک ه    نطق  فشارهای ر انی ها اعدا.   ها وب  سرکبار خشون آن شرایط 

فرار   به خطر اف ادن جان خویشان   بس اان نهدیکش را تاب نیا رد  تنها در کنار 

با رها کردن تحصیالتش در رش ۀ پهشکی به ایران  کرد که پسر. اشسا  آرا ش  ی

تص یم گرف  شسین چند  اهی از انقالب ناذش ه ع ویم بازگش ه بود  پیش از پدر.  

به ر شنی    را نیه از  دتی پیش اش ماش پایان دهد  تص ی در آن شرایط به زندگی

 درک ال خونسردی     ان  با ه ۀ  ا در  یان گذاش ه بود  

ا. آزادی به با خودکشی ع ویم   از دس  دادن پدر.  اهالی اُزگُل که هنا

تاف ند   برخی از آنان هر شب ر ی دیوار  شاال ر ی از  ن بر  ی بودند اس قبالم آ ده

  "گ شو ک ونیس !"نوش ند   با   ی

به  ون تو انبا  اُزگل را به قی   ناچیه یک  یلی کا رانناچار به ک ک برادر. 

ازهم  ها خانوادهیک شاجی بازاری فر خ یم  خانواده   بس اان  ا نیه  ثل بسیاری از 

در چهار گوشۀ دنیا پراکنده شد  ر زی که شاجی بازاری ه راه زنان    ددِ  پاشید  

با طنه  فریده ا. ریه   درش   ارد با  شدند  د س  دیرینه   چندین فرزند " حجبه"

 ر د خرده بورژ ازی   خر ج "ت ظیم غرایی کرد   به صدایی بلند  اش    ول
تا به ا ر ز "  به  ن به تلخی گف   را با اشارۀ دس  اعال. کرد    ر "اریس وکراسی

ها  کسبۀ  ذهبی   تازه به  جابجایی قدرت را این قدر  ل و  شس نکرده بود.! بازاری
 "!اند آ ردهی ش ال ر ی ها  حلهقدرت رسیدۀ ساکنان جنوب شهر یکباره به 

ناگهیر ه راه    زندانیان سیاسی سابق از آن پس  ه چون بسیاری از ف االن

  به زندگی  خفی پریه بند جوانم  با اس فاده از شناسنا ۀ خواهر.  دهش یپسر.   

در را به عنوان دخ ر. ناشیانه در آن شناسنا ۀ ج ل کرد.   ش یدهر آ رد.    نا. 
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در پی  خفی شدن خواهر    داش م  ا  را ه چون فرزند عهیه  ی ش یده اق ی  هم 

 زیر نظر بود پا باذارد  که  شان خانهتوانس  به  برادر  جاهدش دیار ن ی

  زندگی د س ان را به  ری از این  خفیااه به آن  خفیااهپس از  دتی در به د

خرید. که  ر  دَخطر انداخ ن  سرانجا. با سه ی که به  ن رسیده بود آپارت انی در 

  شاه توت با  اُزگل نبود س  ش به گس ردگی شاخ   برم درخ  پربار 

زندگی  ا   برگهاری جلسات سه نفرۀ اجرایی  حفل  لیکن  کان ا نی بود برای

نا ا ن    خاطره  بود  به رغم شرایطشکل گرف ه  6903که در شهریور  "جناح چپ"

 رتضی    تابان  ُحبی  رتضیایم شضور د  رفیق ص ی ی   پرصف انایه آن ر زها
ا هم در ر  الهفرزند نوزاد  سپیدهآ رد  ش ی گاه  آرا ش   ا نی  ار غان  ی کری ی

از نظر ر شی در رنج بود     اله کردیم  خواهرکم جلسات ناهداری  یآن  شاشیۀ

 پُر  سئولی    ه سر شسنر زهایی که پسر. فرص  ناهداری از نوزاد ا  را نداش   

 داد   را به  ا تحویل  ی سپیدهپیش از رف نِ سرِکار   الهر هر پُ

یک کپسول سیانور برایم تهیه  خواس م  ی  رتضی تابانبا این شال  دائم از 

در ا ور  را "جناح چپ"نیازهای اعضاء  حفل کند  ا  که  سئولی  رسیدگی به

 خالف خودکشی    با دل   جان به عهده گرف ه بود کاری   یاف ن پناهااه   غیرهپنهان

اس فاده از سیانور بود  ا ا  ن که شکنجه را در زندان شاه از سرگذارنده بود. اس فاده 

ی فرا ان  سرانجا. شا ر شد یک ها بحثدانس م  با کلنجار    ز سیانور را  ر ری  یا

چش ایر  به ی سیانور برایم تهیه کند  کپسول برای دهانم بهرم بود   ا شهکپسول شی

. تا بلکه آن را برد گذاش م ناگهیر دائم آن را با زبانم این  ر آن  ر  ی خیابان که پا  ی

  هرچند  ط ئن نبود. اگر گیر دار. ناهی ه   پاسداران پنهان های ک  از دیدۀ گش ی

 بیف م جر ت جویدن آن را داش ه باشم  

های سخ ی را  دس ایر شد   شکنجه  ُحبی  رتضیچندین  اه ب د  ز انی که 

آیا  ندانس م ای برای  ن فرس اد  ا ا .  یژه  در  القات با  ادرش سالاز سرگذراند

 ود به  ر رت یا عد.  ر رتِ اس فاده از سیانور؟ای ب اشاره ا  "سالم"

اب ادی  ها    سرکوب  خالفان   اقلی03عراق  در شهریور  و با آغاز جن  ایران

سابقه یاف   ک  رین ابراز  خالف  با رژیم به دس ایری  شکنجه   اعدا.  بی

رس ی به ا ری فراگیر    اد  ذهبی در ا ور شخصی    دنیانجا ید   داخلۀ اس بد  ی
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تبدیل شد  دیار جای هیچ نوع توجیه سیاسی در ش ای  از ج هوری اسال ی باقی 

ارگان ساز ان فداییان  بیش از پیش در ش ای  از  کار ن انده بود  لیکن نشریۀ 

 ج هوری اسال ی پافشاری داش   

ی نشریۀ کار که ز انی در تهیۀ آن شرک  ها ش ارهشال آنکه  در نخس ین 

ی  دنی از ج له ش ای  از اع راض زنان به شجاب ها خواس  ش ای  از داش م

  در س اد  هاباد در کردس ان 02ش ی ز انی که ا اسط سال اجباری بارز بود  

ی نظا. ها خشون  سئولی  شوزۀ جوانان را به عهده داش م  قابله با انحصارگری   

 ا ا رف ه رف هی ساز ان فداییان بارز بود  ها اس نوپای ج هوری اسال ی  در سی

ی ا پارهفکری نسب  به  اق ی   اپسارای اس بداد  ذهبی در  ی بدفه ی   کجها نشانه

ظاهر شد  هرچند به صورتی پوشیده  تنها در پی نهدیک  ساز ان ی رهبریها متص ی

بود که راه  جانب رهبران ازهای شور ی  سیاس    پذیرششدن به شهب توده 

 گشوده شد   فداییان ال ی به ر ی ساز انه کاری   ه دس ی با ج هوری اس

 ناسبات سیاسی     داری با کشورهای سر ایه در رقاب   سابق شور ی در  اق 

 " دا پریالیس " اس بدادی   تجدد س یه یا به اصطالح رهایکشو با اق صادی خود را

 "یدار راه رشد غیر سر ایه"نظریۀ  تح  عنوان  از ج له ج هوری اسال ی جهان سو.

   اس بدادی های رژیم "د ران کنونی"گویا در که  این اس دالل با رد ک توجیه  ی

در   برخوردارند " د ا پریالیس ی"داری که از خصوصی    اقبل سر ایه  اپسارای

به    رف ه رف هداری گذار از نظا. سر ایه قادر خواهند بود بد ن پناه ش ای  شور ی

 با   چین پیر  شور یاشهاب ک ونیس     دارند س   نظا ی سوسیالیس ی گا. بر

  تجدد  خودکا ه " د ا پریالیس ِ"به اصطالح  های ش ای  از رژیم اتکا به این نظریه

 ظیفۀ اصلی   نظیر ج هوری اسال ی  ش ا  یا رژیم ب ث عراق   سوریه  را س یه

 دانس ند   یخود 

  از ج هوری در ش ای  با پذیرش این نظریه  فداییان نیه رهبران ساز ان

در    غ اجباری شدن شجاب اسال ی شدندبلِش ی  ُ کهاسال ی تا بدانجا پیش رف ند 

خواهیم   ا از ه ۀ زنان    ردان    بارزان آگاه  ی" نوش ند  ردر نشریۀ کا  03تیر  62
به سود  ابس ه   ایادی ا پریالیسم آ ریکای  دار ه ایکه ]   [ اجازه ندهند جبهۀ سر

 "اجباری کردن شجاب اسال ی بهره برداری کنند خود از طرح 
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پاسداران را به سالح سناین  جهه "سرانجا.  نشریۀ کار را آشکارا با ش ار 
نا یدند   راه  " د انقالب"ج هوری اسال ی را  هیّن ساخ ند  ه ۀ  خالفان  "کنید

 گشودند  خود را نیه به ر ی اعضاء "رفقای سابق"لو دادن 

ی ساز ان تدریجی   پوشیده بود به طوری که بخش ها س ااین تغییر در سی

در  02  تنها ز انی که در ا اخر ندبه دنبال خود کشید زیادی از اعضاء را هم کم کم

 م   وجه این تغییر شد.  ز انی کهپی یورش پاسداران به کردس ان  به تهران بازگش 

ی ها شاخهالن ی داخلی  سئوها گهارشی   تنظیم آ ر ج  تهران  سئولی  در 

را  برای پخش در  یان اعضاء  به عهده داش م  در  ها شهرس ان خ لف ساز ان در 

شد  اتاقی هم برای  نوپای ساز ان برگهار  ی "هیئ  سیاسی"آپارت انی که جلسات 

اخ صاص داش   خواه ناخواه  هر ر ز از نهدیک در  ها گهارشتنظیم جه ۀ  یژۀ آن 

 ساز ان "هیئ  سیاسی"که از جانب  گرف م قرار  ی ییها اس   سی ها بحثجریان 

ی سیاسی رهبران ها هها   توجی گویی گذش   تناقض شد  هر ر ز که  ی اتخاذ  ی

 د "ساز ان در ش ای  از نظا. اس بدادی ج هوری اسال ی  تح  عنوان  بارزۀ 

 شد    ی تر  ل و    تر  شخصبرایم  "ا پریالیس ی

از ساز ان  "اقلی  -های فدایی چریک"ضاء با نا.   بخشی از اع03در خرداد 

   ها اس با سی ت دادی از اعضاء   از ج له  ن فداییان انش اب کردند  لیکن

آنها از یک سو نظا. ج هوری اسال ی را   ه نظر نبودیم "اقلی "ی ها لتحلی

 ر پایۀب در شالی که به دیدۀ  ا نظا. ج هوری اسال ی دانس ند  داری  ابس ه  ی سر ایه

  از بوداس وار بورژ ازی  اپسارا   تجدد س یه  بخشی از خرده شکو   ر شانی   

 "های رز ی جوخه"بر این با ر بودند که با ساز اندهی  "اقلی "سوی دیار رهبران 

شال آنکه به   ندانبکش به قیا. قادر خواهند بود تودۀ  رد. را علیه ج هوری اسال ی

آنهم   اق ی    ن درآری بود  غیر از وضعیت جامعه "اقلی "های  با ر  ا تحلیل

به سمت همکاری با جمهوری اسالمی گام بر  "اکثری "  ای  شخص برنا هبد ن 

جدا  "اکثری "شساب خود را از  نیه    ا"اقلی "در پی انش اب  از این ر    داشت می

ی که از   رفیقنظر به یاری   ه کاری د برگهاری جلسات بحث   تبادل با کردیم 

در سه جه ه تهیه کردیم   قدی در  ورد  اهی  ج هوری اسال ین آ ریکا آ ده بودند

داش  بر  که به تدریج را سیاسی در ش ای  از ج هوری اسال ی و ی تئوریکها هتوجی
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نخس ین جه ه     افشا کردیم جه ه نقددر آن سه  شد ی ساز ان غالب  یها اس سی

تحلیلی بود در  ورد  اهی   "  ترسان از انقالب خش این از ا پریالیسم"به نا. 

ج هوری اسال ی  جه ۀ د . تحلیلی بود در  ورد جن  نظا.  اپسارا   اس بدادی 

راه "عراق   پیا دهای  یرانار آن  سو ین جه ه در نقد ه ان نظریۀ کذایی  -ایران
 رژیم ای  ازبود در ش  کاذبی به دیدۀ  ا توجیه نظری کهبود  "یدار سر ایهرشد غیر 

  س یهی نظیر ج هوری اسال ی  اپسارا    ذهبی  تجددس یه   زن

شول    انجا. دادیم ها    طال اتی برای تد ین آن سه جه ه  از ج له بحث

به بهانۀ   ن شق شاک ی   رد.   آزادی سیاسینادیده گرف شوش  سئلۀ بنیادینِ

  "ارزۀ  د ا پریالیس ی ب"

برای    اصر ایرانسیاسی  بازناری به تاریخدر پی ها پس از انقالب   ا ا سال

سلطن  ر ا شاه تا به    از نی ۀ د ."اس قالل" خواس  که نخس ین بار   وجه شد.

شال آنکه خواس   بوده اس   اپوزیسیون چیره فضای سیاسی بر   ه وارها ر ز

همواره  ، به ويژه حق "برابری زنان""شقوق  دنی سیاسی  آزادید وکراسی  "

با دس یابی به د  سند از د ران انقالب  شر طه  مری ثانوی تلقی شده است.ا

 شد  تر ر شن   تر  شخصه در فضای سیاسی جا  ۀ ایران برایم ی این نظریها شهری

ارد گاه " پیر  سیاسی های جریان جانب از نارشاتکا به این  دانس م که

ش ای  از یی   ش ی ه سوبه تاریخ سیاسی   اصر  ا ه واره  در "سوسیالیس ی

 و   نای ش ای  از خصوصیات فرهنای سیاسی بهدر ع لِ  یده اس  ر شانیون انجا 

ی اس  که در آن با رهای عقب اف اده   تجدد س یه چیرگی دار هسیاسی  اقبل سر ای

 دارند 

   بارزۀ زن ایرانی از انقالب  شر طی  تا  ها هدف"نخس ین سند را در ک اب 
ۀ یاف م  د  ین سند را در  جل  ح د شسین خسر پناهوش ۀ   ن"سلطن  پهلوی

  :6912  ز س ان 0جنس د .  ش ارۀ 

  در "فرقۀ د وکرات عا یون"  ارگان ایران نو  نشریۀ 6230چنان که در 

گهارش از  ذاکرات د رۀ د .  جلس شورای  لی  در ش ای  از افکار زن س یه   

 نویسد:   ی سید شسن  در تجدد س یه ر شانی چون 

  "  آقای  در  تو یح  فیدی دادند 4در شرط ا ل از  ادۀ "
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خدا ند "ی آن د ران این بود که ها س از نظر ک ونی  در   تو یح  فید 
تح   ها زنبه زنان قابلی  نداده که لیاق  ان خاب را داش ه باشند  در دین اسال. 

 "ند   دیاران باید شفظ شقوق زنها را بکن قی و ی  رجال هس ند

  در 6904زنان در  یبرار ی  شق  خواس ه ین درک از شقوق  دنی   

جواد   ج  ).  ری ج فر پیشهنشریۀ شرق قادینی )زنان شرق( بارز اس    9ش ارۀ 

در  ورد ف الی  زنان در شرایط  نخس ین  داف ان سرشنا  سوسیالیسماز  زاده(

 نویسد:  آن ر زگار به صراش   ی س یه زن  فرهن   آ ر  خفقان

جنبش کنونی زنان ایران ت ا اٌ  اهی ی بورژ ایی دارد  اگر هم در این "
شود چیهی به غیر از شذف شجاب  از خانه بیر ن  ی انقالبی  شاهده  یا سویهجنبش 

 [ با توجه    رف ن   رف    آ د به  راکه تئاتر   دس یابی به شقوق سیاسی نیس   ] 
   "گرایش پیدا کرد  به جنبش کنونی زنان ایرانیتوان  به ه ین نظرات اس  که ن ی

 الی آخر 

*** 

  آن سه جه ه را به قصد دا ن زدن به بحث   گف او 6903در ا اخر  ز انی که

اقدا.  ا به اتها.  بران ساز ان فداییان ارائه دادیمدر  یان اعضاء  به ره

از  ن ی یش ید     صطفی  دنیبه اخراج  ن   د  عضو دیار   "فراکسیونیسم"

این نخس ین سرخوردگیم از ت لق به گر هی سیاسی با یأ     ساز ان انجا ید 

 به ج    حفلی   ه راه با03  در اسفند که یهان پایان یاف   ا ا دیری ناذش ر اش 

در ا اخر  لیکن  یمانش اب کرد "اکثری  -ساز ان فداییان خلق"از  "جناح چپ" نا.

 زیر فشار سرکوب   خفقان "جناح چپ" ش ه  یک سال از انش اب ناذ10سال 

  "اجرایی"ی سیاسی  خالف ع ال از هم پاشید  یکی از رفقای ها انه چون سایر جری

در ه ان سال دس ایر شد  د س  ص ی ی   خس ای ناپذیری  یحبّ ُ تابان رتضی 

ی آرا. ا لحظه "جناح چپ"که برای سا ان دادن   خفی کردن   شفظ ا نی  رفقای 

ر زی که از خس ای در اتوبو  به خواب رف ه بود به دا. پاسداران اف اد   گویا  نداش 

د  ر ز   6919دی  29  لی  درچند سال زیر شکنجه   فشارهای زندان تاب آ رد 

 ا  را اعدا. کردند  سالای 92 انده به سالارد تولدش  در سن 



 111 0191... ،انقالب

  در نقش بیوۀ ر   را هم از تر  در   ه سایه به ناچار فر خ مآپارت ان دَ

به اجاره نشینی در خفیااهی دلهره انایه  ش یدهیک شاجی بازاری ه راه پسر.   

ر ی آ رد.  ر زها را  زیر نااه کنجکا  زن ه سایه که جاسوسی   لو دادن را به دس ور 

دانس   با چادر سیاه در چاردیواری خانه  خود  ی "تکلیف شرعی"خ ینی 

خانم " را  نا ید  ناگهیر شد که از کودکی  را  یدا  یاز آن پس  پسر.  گذراند.   ی

   که تا به ا ر ز نیه در ذهن ا  برجای  انده اس  نا ی  بنا د "ننه

از تولیدی پوشاک لحظه  ش یده   را یندر ان ظار بازگش   از ا ل صبح 

بند  یک  های ک ی ه پریشان   ناران از شناسایی آنها توسط گش ی کرد.  ش اری  ی

   چرخید. ها  ی اتاق د ر

های تکیده   درهم شکس ۀ به  اخبار تلویهیون ن ایشی بود از انسان ها شب  

کردند  ش ی آنهایی  که به خیان   جاسوسی   فاششای اع راف  ی "ناد ی"اصطالح 

ی ج هوری ها نجهی رژیم شاه زبان زد بود شکها زنداندر  شان  قا   که سابقۀ 

  دس ه دس ه یا تک تک به پیشواز  رم "ندا  "د   به رغم آ ردن اسال ی را تاب ن ی

در دیداری ن ایشی با غیض   خشون   د   ادری که پسرش را لو داده بودرف ن  ی

را کنار  "کارگرساز ان راه "از اعضاء   االسال.  ح ود طریق دس  عطوف  پسرش 

نی به اف خار کرد تا از طرف خ ی   شکم اعدا. پسرش را آرز   ی غرید زد   ی  ی

 نائل آید   " ادر ن ونه"

کبر بر پیشانی   ا الُههاران ههار نوجوان   کودک با دس ار سبهِ آراس ه به  ُهر 

ی در های شجلهسر از  "ف ح قد "در دس  راهی جن  بودند  به جای  "کلید بهش "

ی شهر  ها گذرگاهی  صنوعی در ها لگُی رناین   ها ال پ آ ردند که با  ی

 گذاش ند  به ن ایش  ی "تبریک"را با  "شان ادتشه"

سوزان   خر شان ه ه چیه را در  سیر  صاعقۀ جهل    رم از اع اق قر ن

پوشیده در  وش  پ با زنانی سیاه در نظارتی دائم  شهرکرد   خود خاکس ر   نیس   ی

 " الی  فقیه"   " صلح  نظا."ی خوفناک در ظل   ا  اه هدر ق ر   شجابی اجباری

 رد ان را به ن ایش شو. ر ز  "االرض  فسد فی"   " حارب"ی ها  اژه  فر  رف ه بود

ی خا وش را در تن   ر ح ا رعشهخواند    در تجسم دادگاه خدایی قهار    حشر فرا  ی

 انایخ   آد ی بر  ی
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 الک   انایه را هم ناچار در پی طرح  سرگردان   در به در  آن  خفیااه دلهره

بیش ر جنبۀ ن ایشی داش    دا ی بود که  رها کردیم  غافل از اینکه آن طرح  س أجر

ها  به قصد ایجاد رعب   دس ایری گس ردۀ  خالفان به    رئیس زنداناسدال الجوردی

ها   پاسداران قرار  اجرا گذاش ه بود   ر د   خر ج از شهر تهران تح  نظر ک ی ه

 شدند  ها بازرسی  ی خیابان های اسباب کشی در گرف ه بود    اشین

اگر چه جان سالم از آن اسباب کشی به در بردیم  لی بازهم جه پناه بردن 

 د باره به خانۀ د س ان   به خطر انداخ ن جان آنان چارۀ دیاری نداش یم  

رد.  ا  ی به سر  ی فریده یکی از ر زهایی که در خانۀ د س  ص ی ی   ه دلم

اگر "انه در دس   ارد اتاق شد   با لحنی  ضطرب گف   با کارد تیه   بهرم آشپهخ
 "کش  ! غافلایر بشیم با ه ین کارد  ی

  "با این دس  لرزان؟"لرزید  به خنده گف م   رناش پریده بود   دس ش  ی

های فرار ر  د باره سنجید.   تص ی م ر  گرف م  نباید  آره! ت ا. شب راه -
 زنده به دس شان بیف ی!

با هر صدایی یا نور  ها شب ن راهی برای فرار  ن با ر نداش   دیار به یاف

با.  از دیوار بلند ه سایه   های فرار از پش  جهیدیم  انواع راه چراغی درکوچه  از جا  ی

های کهنسال رین درخ ِ با   ها یا بر فراز شاخه پنهان شدن در صند قخانه  پش  بوته

 را به عبث ا  حان کرده بودیم 

ه ۀ توان   تالش خود را برای  فریده که نهدیک شدیم 16ور ز سال نبه عید 

به کار گرف   اناار در  قابله با خشون    اهان    اش  برپایی نور زی خوشایند در خانه

 اه پیش از عید  هریک از  ا  جس یم  یک تر   تنها راه را در برپایی جشن نور ز  ی

وشایند در جشن نور ز اب کارهای جدیدی ناگف ه   پوشیده در فراهم آ ردن فضایی خ

ها را  شیشۀ پنجره شس یم   ها را  ی رُف یم  پرده گرف یم  خانه را سراپا  ی به کار  ی

ها را به د ر از  خریدیم  هدیه انداخ یم  لبا  نو برای خود ان   دیاران  ی برق  ی

ردیم  هر چه به ک پیچیدیم   اینجا   آنجا پنهان  ی چشم هم در کاغذهای رناین  ی

شد  اناار   ی   زیباتر تر شدیم هف  سین ر ی  یه  یه انخانه رناین عید نهدیک ر  ی
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تر شده بودند  ر زی که قرار بود ساع   تر   پرتحرک ها هم در تن  بلور سرزنده  اهی

از صبح سحر در آشپهخانه در شال تهیۀ د  نوع  فریدههش  یا نُه شب تحویل شود  

ها  جابجا کردن  لو   کوکو بود   ن   پسر.  شغول آخرین ت یهکاری اهی  سبهی پ

  ساع  شش یا هف  بود بودیم ها   چیدن هدایا ر ی  یهی جداگانه ها   گلدان  بل

سراسی ه از لناۀ در جلو ایوان سرش را آ رد تو   با صدایی کلف   فریدهکه برادرزادۀ 

 فریده "لویهیون را نااه کردین؟ت اخبار رادیو را شنیدین؟"    هراسناک پرسید

  ب د از  کثی طوالنی  ا را از دس ایری   شوصلۀ رادیو را هم نداش یمتلویهیون نداش 

با خبر کرد  در سکوتی سناین چشم به دهان ا   "فداییان اقلی "ت داد زیادی از 

نا.   یدا  به گ انم از تو هم"د خ ه بودیم   کثی کرد  سرش را پایین انداخ    گف   
 "بردند!

 خبر ا ا نبود. "اقلی "   ن عضو   ان ا  هر چند تردید برانایه بودصح  گُ

اخ یار سرش را  یان د  دس  گرف     بی فریدهه چون آ اری بر سر ان فر  ریخ   

د  نفر از رفقای تشکیالت  دانس یم  یهاج    اج  انده بودیم   را یننشس    ن   

ردشان را گم کرده  "جناح چپ"با از هم پاشیدن   ن شناسند   را  ی فریدهخانۀ 

کردیم  ا ا به کجا بر یم؟ دیار جایی برای  بود.  باید هر چه ز دتر آن خانه را ترک  ی

از جا برخاس   گوشی تلفن را برداش    شر ع کرد به  فریده رف ن ن انده بود 

اش با  کله جس جو  سرانجا. د س  عهیهی را یاف  که پیش از تحویل عید سر  

بود  از  به آپارت انی رساند که خالی از سکنهرا  را یناتو بیل پیدا شد  ش ابان  ن   

تر  در   ه سایه  لرزان   ناران در تاریکی   سکوت  طلق تحویل عید   د  ر ز   

 د  شب دیار را در آن آپارت ان از سرگذراندیم 

  ناسب را شرایط اگر خویشا ند  آن   د س  این به سرزدن با پس  آن از

 ساسان خانۀ به که ر زی  گذراندیم  ی آن یا این خانۀ در ر زی چند یاف یم   ی
  ه یشای   ین   پُر هر پذیرایی سرزدیم  داش نی    هربانم د س   دایی پسر  کاظ ی

ی ا  در برابر خوددار   شکیبا با ر شیۀ  بود آ یخ ه  جودش در پنهان ابی طرا با ا 

   کرد. ترک را ا  ناران   ناشناخ ه شسی با آشنا بود.  نا الی ات
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  واری  د س ان از ه سر یکی زری  ایران ترک از پیش های هف ه آخرین در

 نوازی با  ه ان اش پُر خاطره خانۀ در "خد  کار پوشش" در  را   سرشناسم ناگهیر

 خسر  "ندا  " اراند هب   هولناک ن ایش زیر کرسی  ه راه ا  که شبی  بود ادهد پناه

 خواند   ی جاسو  را خود ش ی تکیده چهرۀ آن با که دیدیم  تلویهیون در را قشقایی

 از یکی با ساسان که دانس م  ی  اندیشید.  ی ساسان به اخ یار بی ناران   آشف ه

 دانس م ن ی ا ا دارد آ د   رف  ا  با   اس  د س  قشقایی جوانان خویشا ند نهدیک

 پناهندگی  وق ی  به آ ردن ر ی از پس چندی  اس  شده س ایرد هم ساسان که

  6912 آبان 61 در  در زندان عادل آباد شیراز را ا  اعدا. خبر فرانسه  در سیاسی

  در ساساننیه شنید. که درس  ه ه ان با اعدا.  بی اب دها از خواهرش   شنید.

  پهشکان   نهدیکانش بود به دنیا آ رده  نیالبی ارس انی در آ ریکا دخ ری به نا. 

ی   پریشان یناران کردند دیوانه شده اس   چون به جای شاد انی  در خیال  ی

ه ان  درنه! زد نه!  گریس    فریاد  ی زار  ی ساساننسب  به سرنوش   خا وشی

 یاری خاطر به تنها !تیرباران کردند  هایی سبُ انه  شکنجه   در پیرا ساسان ی کهلحظات

 هناا.  اش خانه باغچۀ درسند     چند اعال یه   پنهان کردن د س ش به رساندن

 کرده سک ه ها چی ک ی ه تهاجم هولِ از نیه زیور بهرم  ادریم  ادر  ساسان دس ایری

  !بود سپرده جان آنان پای   دس  زیر  

*** 

  با پول فر ش آپارت ان در    پسر. را با تقبل ه ۀ 16سرانجا. در آذر 

رانسه فرس اد.   دتی ب د به ک ک یک قاچاقچی عضو شهب د وکرات  خطرات به ف

 ایِ شیشه خورد   آن کپسول    ن  با چادر سیاه که دائم از سر. سُر  ی ش یده

 رسیدیم   به ر ائیهسیانور در دهان  

دادن ه ۀ ا کانات زندگی  خفی در تدارک فرار بود.     دتی بود که با از دس 

چی قابل اط ینان کار آسانی نبود  باالخره  د س ی  سئول   ا ا پیدا کردن قاچاق

قاچاقچی طرفدار شهب د وکرات کردس ان   رفی کرد  آد ی قابل  هر  ا را به یکر ِپُ

ها چهرۀ سرشنا  سیاسی را از  رز ش ال کردس ان به ترکیه  اط ینان که گویا ده

 ف ادیم؟ ا ها  یسدارکرد اگر گیر پا رسانده بود  ا ا اط ینان چه دردی د ا  ی
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یک لرزید.     یاز سوز سر ا یا از تر   وبو  که به س   ر ائیه راه اف ادات

کرد.  چادر سیاهم را با یک دس   حکم جلو دهانم چسبیده بود.  بند به جاده نااه 

اخ یار گذاش ه بود. ر ی جیب شلواری که  بیکه از سر. سُر نخورد  دس  دیار. را 

  کرد  ی اناار توی جیبم سناینی پریبود.  شناسنا ۀ خواهر.  زیر دا نم پوشیده

هایم پنهان کرده  را هم توی جوراب ش یدهپاسپورت قدی ی خود.   پاسپورت ج لی 

   ش یده ساک    درخود فر  رف ه بودبود.  

 ذاش گ ن یشب را  خفیانه در خانۀ د س م گذرانده بودیم  دلشوره راش م 

برای توجیه سفر ان سرهم  ش یده  داس انی را که شب با نخوابیده بود. ای لحظه

هایش را برطرف  د.  عیب   نقصکر  یکرده بودیم  رتب در ذهنم باال   پایین 

انس م که اگر گیر د  یاش م  ا ا ته دلم گذ  یدر  یان  ش یدهد.   آهس ه با کر  ی

ود که در توقف   ند  بخ  با  ا بک ن یها هیچ دردی از  ا د ا  بیف یم این توجیه

 کن رل چندین بارۀ  سافرها  پاسدارها پرسشی از  ا نکردند 

بود   هل هکو های شهب د وکرات    گهدر ر ائیه  ه ه جا صحب  از پیش ر

 نشین شاشیۀ شهر  اردردکُای  سلحی که هر از چند گاه از ر س اهای ه هپیش رگ

 ال قدرت رژیم در ر س اهای جنایدند  تنها  سیله اع  ی  علیه پاسداران  شدند  ی

ای   ر ف به ه چینکردنشین   حاصرۀ اق صادی ر س اییان فقرزده   اس فاده از خبر

 ردند ک  یبود که به خاطر اندکی پول با رژیم ه کاری  "جاش"

ای ش ال کردس ان شدیم ه ه جا از برف ه نب د از چند ر ز که راهی کوهس ا

ای  الر  خود ان را از این ر س ا به آن ه هره راپوشیده بود  ناچار پای پیاده از کو

ای پوشیده از برف   یخ ه هساندیم  هیچ اسب   قاطری قادر نبود از آن رار  یر س ا 

شدیم فقر   یگذر کند  ارتباط بین ر س اها قط  شده بود  هر چه از جادۀ اصلی د رتر 

ق  جود داش   نه رد  نه برخو  یشدیدتر   ا کانات شداقل رفاهی ک  ر به چشم 

تا چه رسد به د ا   در انااه  کودکان    نه ش ی  س راح جاده  نه  درسه  نه چاه آب

ایی به فاصلۀ چند صد ه نهای ژنده   پای برهنه ناچار بودند از ر دخاه    زنان با لبا

ادی  نه   ر آب بردارند  آنهم ر زی چند بار  در آن سر ای شدید   در  حاصرۀ اق ص

 رد  ک  ید    نه نان  فقر بیداد ش دا  ینف  پی
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ای پوشیده از برف   گذر از ه ای پیاده ر ی در آن کوه هب د از یک  اه   خرد

این ر س ا به آن ر س ا  سرانجا. به  رز ترکیه رسیدیم  ژ لیده   پراز شپش  با ههار 

  خفی کاری خود ان را به آنکارا رساندیم   چند ر زی در یک ه ل  اندیم  

بود که  ق ی پسر. در  مفکر پناهندگی سیاسی چنان غریب   د ر از ذهن

ت اسی تلفنی  ر رت در خواس  پناهندگی را پیش کشید  د  ر ز تب کرد.  

ای ه  انی از اعضاء راه کارگر  با تالشسرانجا. ب د از یک  اه سکون  در  نهل د س

 پاریس برسانیم پسر. در فرانسه توانس یم  یها بایریم   خود ان را به 

اجرایی "هنوز عرق راه بر تنم خشک نشده خبر کش ه شدن سو ین  سئول 

چند را زیر شکنجه شنید.    رتضی کری ی. ا ر سئولی اک  پُب ی  رفیق ب"جناح چپ

 رتضی  اه آخری که در ایران بود. هیچ ارتباطی با رفقای تشکیالت نداش م  جه با 
های  هدر زندان رژیم شاه شکنج  رتضی کری ی  اش د ر ا ش اعی  گاه با  کری ی

سخ ی را از سر گذرانده    حکو. به ابد شده بود  رفیقی بود  سئول  در یاری رساندن 

ای خوفناک  از سر سئولی    ر ا بود   از جان گذش ه  ش ی در آن فضپ بیبه رفقایش 

ش را ا  یارتباط با  ن   برخی دیار از رفقای تشکیالت   ه شهریان جهر ص ی  

ب د از سر   سا ان دادن به زندگی رفقایم   ن تو بر ! "ف   گ یشفظ کرده بود   
  "ونم بیا. خارج!ت  ی

در شال ک ک رساندن به نقل   ان قال  سائل  خفی برخی از رفقای  آخر هم

زیر شکنجه کش ه شد  دیری ناذش   16اخر سال تشکیالت بود که دس ایر   در ا 

هر   شساسم را  ِرای جنوب تهران  رفیق پُه ه   سئول بخش  حلیاش د ر ا ش اعکه 

ای سخ ی را از سرگذرانده    حکو. به ه ههم اعدا. کردند  ا  نیه در زندان شاه شکنج

  د س انه از هف  سال زندان شده بود  توانایی غریبی داش  در ایجاد ر ابط ص ی ی 

 آشنایی  ه ان لحظۀ

پذیرش شکس  برایم دشوار بود  ش ی پس از  به رغم تشدید شکنجه   ق ل 

ا.  که به دی با انقالبی دیار به  یهنرد. ب  یسیاسی نیه با این خیال به سر پناهندگی

 باز خواهم گش  

که در یکی  بود. کارهای اداری پناهندگی سیاسی تازه به فکر سر سا ان دادن

اسب شیرت کرد.  تا  دتی   از دیدن عکس برادر. سوار بر بخ یاراز نشریات طرفداران 
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 قهر انتوانس م ش ی عنوان  ربوط به آن را بخوانم  چندین سال بود که از  ن ی

یک قهر ان "ل  شر ع کرد. به خواندن عنوان خبر: خبر  انده بود.  باالخره با  َ بی
قهر ان " در زیر عنوان نوش ه بود؛ " در  یایرانی با اسب از لو  آنجلس به تهران 

خواهد عشق به  یهن   ر شیۀ  رزشکاری را به  رد ان سه قاره  یریهی شاجبی تب
 "ثاب  ن اید

یکی از ایرانیان آ اره  قیم آ ریکا    دیر "د که  یش  ن با این   رفی شر ع 
[ از لو  آنجلس به 6322فنی سابق هواپی ایی  لی ایران ر ز یکشنبه هف م نوا بر ]

     "سوی تهران شرک  خواهد کرد 

ش این شد که ا جهسابقه  ن ی بیات عشق به  یهن به آن شیوۀ عجیب   اثب

  ایران به ر زی اف اده بود که بسیاری قهر ان اجازۀ  ر د به ایران را به دس  آ رد

   رجیا از آن خا های    ارف به آن  ارد شوند توانس ند از راه ن ی

سرشار از هیجان    اآریه نگس ردۀ  ب دها از ا  شنید.  گذر از صحرا   بیابان

شاف ی بود   ه راه با  خاطراتی ناشناخ ه  در برخی از شهرها ناگهیر شب را در 

اش گذرانده بود   در برخی دیار  ر د به شهر با اس قبال  سببیر ن از شهر در کنار ا

رهیاهوی  رد. ه راه بود  لیکن ه ه  از شهردار گرف ه تا خبرنااران    س قبالن ا  پُ

ای  حلی  از ه  هداش ند  در یکی از ر زنا  یدا ۀ آن راه طوالنی   پرخطر برشذر را از ا

عراق پرچم صلح   آش ی  و نخس ین ایرانی که در ز ان جن  ایران"ا  به عنوان 
 یاد کرده بودند  "برافراش 

چند  اه آن شرایط  از بیش ه ب د از انقالبک قا یخواهر.   ه سرش 

ند  د باره به زندگی در پاریس ر ی آ رده بودند  به خصوص دیا ربار را د ا. ن  خشون

در اثر تصادفی  شکوک   سقوط از د چرخه دچار تر  اتیه.  غهی شده بود  پریکه 

 بود  قیب  أ وران سا اک رخ دادهدر پی ت تصادف  به گف ۀ خودش  سخ  بی ار  

   به زش سیا شبه ناچار در اتاق تن    کوچک  ش یده   را ین ن   

ر   را هم جا داده بودیم  ههار فرانک پول باقی  انده از فر ش آپارت ان دَ خود ان را

ای کردس ان   اقا   در ترکیه ه س ان. د خ ه بود.   در گذر از کوها که به ک ر دا ن

 هیچ درآ دی  بیاز خود. جدا نکرده بود. در   ر های پاریس به سرق  رف    اندیم 
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  666دانکابه یاری د س  لهس انی هنر ند   دکوراتور.  باالخره ب د از  دتی 

اس خدا. شدیم   662نان ر به عنوان پیشخد   در رس وران تئاتر   ر فِ را ین ن   

نخس ین بار بود که به خارج آ ده بود  نه زبان بلد بود   نه راه   چاه زندگی  ش یده

گسال   برای یک س ان یواخ   چندی ب د  به یاری یکی از د شن  یدر خارج را 

ناهبان شبانه در  د  یا سه شب پخ م  پسر.  یشیرینی  شاتله رس وران نهدیک  یدان

 پلۀ یک ساخ  ان را به عهده گرف  که نظاف  راه نیه در هف هیک بار  یک ه ل بود 

  کرد  هم گاه ا  را ه راهی  ی ش یده

 اسب ن   درآ دسی ونا.  یسرانجا. از طریق د س  دیرینۀ  ارتینیک

جور شد تا در رش ۀ کا پیوتر به تحصیل بپردازد  این بار نیه  را ینای برای  ه اهیان

با  اش بود هعد. ا کان تأ ین ههینۀ تحصیل در رش ۀ پهشکی را که  ورد عالق

 با را ین ازد اج کرده بود  آن ز انکه   ش یده برای عوضشکیبایی پذیرا شد  در 

برای  هم فرص ی به تحصیل بپردازد  ش ۀ آز ایشااهیب واند در ر فرص ی فراهم آ د تا

را با  "آغازی نو" نا. به سیاسیو فرهنای ای  جله مد  تن از د س ان ه راه  ن تا ب وانم

  س  ار نا.    د س انم با تبریهیبا نا.   ن  ن شر کنیم  ه کاری د س انی در آ ریکا

  گردانندگان اصلی آن نشریه بودیم  هاجر ناصر   س ید

باقی  اند.  در  "سیاسی های ات    صلح  الشظ"نان گرف ار چند سالی ه چ

شورای  لی "  نه تنها 6914/6320  در "آغازی نو"  جلۀنخس ین ش ارۀ  "سخنسر"

بلکه بر سوسیالیس  بودن نظا.  ان آل رناتیوی د وکراتیک پذیرف م را به عنو " قا   

ر شالی بود که در پی شور ی نیه  به رغم ه ۀ ان قادهایم  صحه گذاش م    این د

به  آزادی از زندان  در گهارش چند تن از ه بندانم به  سئوالن ساز ان فداییان 

های    رفی شده بود.  تنها به این دلیل که در زندان  در کال سکیس  تتر عنوان 

های اس بدادی ا  ان قاد کرده بود.  به خصوص این که گف ه  شتاریخ از اس الین   ر 

لیوان  "یال ا"ن در  راسم بهرگداش  پایان جن  جهانی د . در بود. اس الی

با لحنی  ش را به سال  ی صلح باال برد  یکی از رفقای جوان در آن کال  ا  شر ب
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  هم  را به خوردن  شر ب یناس ال روغ می گی ود"رفیق چرا تند   خشن گف   
 !شد تلقی  یچرا که به دیده ا   شر ب خوردن ع لی غیر اخالقی  "کنی!؟  ی

نقدی بر   د لوژی " را با نا.از لوکاچ  ای هدر ادا ۀ ان قاد به اس الین  نا 
   ترج ه کرد. "آغازی نو" جلۀ  4 9  در ش ارۀ "اس الین

ِ عضو  ی یقد های چند د س  یه  توج"آغازی نو"از ه ان نخس ین ش ارۀ 

ری ج هو" های  جاهدین   طرح بیدر  ورد انحصارطل "شورای  لی  قا   "

   آ ر برایم ناپذیرف نی بود   شیرت  "شورا"در برنا ۀ آن  "د وکراتیک اسال ی

های  خالف ج هوری  انیا ائ الفی سیاسی  یان جری "شورا"ایدۀ  دانس م  ی

های    طرح شده بود  ا  از نادر شخصی نژاد شکرال پاکنخس ین بار از جانب  اسال ی

شاه نیه به اه ی  ایجاد جبهه   ائ الفی سیاسی  سیاسی چپ بود که در زندان رژیم

کرد  به  گذاری یهرا پا "جبهۀ د وکراتیک  لی ایران"پی برده بود  در پی آزادی نیه 

با  یی د وکراتیک   پلورالیس "شورا" بود که به قصد ایجاد 10گ انم ا اخر سال 

جناح " با نطریق  از  از ج له  حافل سیاسی  خالف ج هوری اسال یا   ه نجریا

در نشریۀ  جاهد  ارگان ساز ان  "شورا"ی به نا. ا هت ا  گرف   ه چنین   قال "چپ

ی داش  ا ههای ان تأکید  یژ ب  جاهدین  ن شر کرد  در آن ز ان  در دیدارها   صح

با ساخ ار    ناسباتی  "ائ الفی شورایی"بر  ر رت تکثر نظرات سیاسی در 

 د وکراتیک  

  16در سال   نژاد پاکی فاج ۀ دس ایری  شکنجه   اعدا. دید. در پ  یشال 

تن  "شورای  لی  قا   "نه تنها به قدرت انحصاری  جاهدین در  .ا نهدیک س ان د

آلش ج هوری اسال ی دیاری  هاند که اید هرا پذیرف  "شورایی"اند  بلکه برنا ۀ  هداد

 اس  با پسوند د وکراتیک 

خود  یا به اصطالح عضدانلو  ریم   رجوی  س ودلیکن در پی ازد اج 

در  "شورای  لی  قا   "ش ی ش ای  ه کارانم از   "یکانقالب ایدئولوژ"  جاهدین

برایم تح ل ناپذیر شده بود  به رغم پافشاری د  ه کار. شا ر نشد.  نیه "آغازی نو"

ج ازد ا   "انقالب ایدئولوژیک" ه راه آنان در  یهگردی شرک  کنم که به قصد توجیه

 گنجیترتیب داده بودند  یک ر شانی نهدیک به  جاهدین به نا.   ریم    س ود

نا.  س  ار س ید   ناصر  ه ان ساز اندهی آن  یهگرد را به عهده داش   ه کارانم با
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در آن  یه گرد شرک  کردند که  شر ح   جید شریف   ههارخانی  نوچهر در کنار

ب د از  هاجرت  جاهدین به عراق نیه  ناصر  ن شر شد  "داد"ای به نا.  یهآن در نشر

 " ادامه داد.شورا"به نوش ن  قاله در نشریۀ 

  6339نیه در  "آغازی نو" جلۀ  در پی تدا . اخ الف نظرهای  ا  رف ه رف ه

 دچار برای نخس ین بار در زندگیم  ن نیهدچار بحران شد   کارش به ت طیلی کشید  

در انی ر ی  سوزن دار های آرا بخش   بهکه ناگهیر  شد. چنان بحران   افسردگی

در آ ریکا  انه کاربرخوردهای جانبدارانۀ برخی از  در آخرین جلسۀ ج  ی  آ رد. 

ن آ م در س د نهدیک رین  ناصر  نصفانۀغیر کاذب   های شرف  ها  توجیه نسب  به

بد ن  آنهم  یم با ر کردنی نبودبرا ن  جلهدگردان  ن در  ورد طرزکار در  د ران

سالی سرخورده   افسرده از  د   های سیاسی  یان  ا ای به اخ الف کوچک رین اشاره

 را به بازاندیشی پسر.  ه   شکیبایبا فاصل اندک اندک نااهکار   زندگی اف اد.  تا 

با شکیبایی  کرد. هر بار که با پسر. دردل  ی نسب  به خود.   فکرهایم کشاند 

سب  به جه. یم نها ی  د  دل ها شپرسسرانجا. تا  "؟"پس خودت چیپرسید    ی

اس قالل اندیشه   شق  توجهی به بیها    یسیاسی  الاو بردار های صلح ها    اندیشی

ری یاف   ت م   نسج تر صها به سرنوش  خویش در ذهنم شکل  شخ اک ی  انسانش

بازناری    به فکر  شخص شدبرایم ها   پندارهای گذش ه  منادرس ی بسیاری از توه

های  برداری از تجربه داش دیا . بهکردشر ع   اد. ه افبه ر ندهای سیاسی گذش 

ا ا هنوز از ر بر  شدن با  اق ی    از ارزیابی  های زندان ا.   پرداخ ن به تجربه شخصی

 داش م  د. در  سیری که پی وده بود. پر ا سئولی  خو

بسیار نهدیک    هنر ند     د س  پری رم نا ن ظره   ه ه ان خواهر. 

ی بود جبران ناپذیر  ه ه انی  رم د  عهیه   ا ه   رب6333در ژ ئن  دانکا  .ا  یص ی

 رد.  ک  یسناینی بار ناتوانی در برابر  رم آنان را در  جود. شس 

داش ن یاد  تنها کاری بود که برای زنده ناه "پری در خاطرۀ د س انش"ک اب 

که اناار تنها با  د  انسان آزاد اندیش  از خود گذش ه   پر حب ی آ  یاز دس م بر ا 

زیر  یی که  ن در زندان بود. ها سالدر آن گرچه ش زنده شده بود  ا ه رم  خاطر

  نه ی شده بود  تحریم سیاسیِ سیاسی رفقای سابقش های ها   درگیری فشار جدل

  ش ی اخراجشان را از    ه سرش خودش رفقای سابقش را نسب  به نار ای
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بازجویم  در زندان که شالی بوددر   این   ه بودتح ل کرد "دانشجویانکنفدراسیون "

 نرم که تا عمر داري"چنان باليی سر خواهرت بیاگف    عضدی به  قاش   ی

سه نفر از  اش را ، دوچرخهگفت می هم مگر نه آنکه خود پری "!ننیبموپشیمان 

تصادفی که در اثر تروماتیسم همان  ند؟شد تصادف هول داده و موجب آن پشت

ش را در بس ر بی اری   ا یهای آخر زندگ لسابیش ر  .را عمری بیمار کردمغزی او 

ین رفقای سیاسی سابق   د س انش ا  را به فرا وشی تر کدر تنهایی گذراند  نهدی

 سپرده بودند  

بود. که با آغاز  را به پایان نبرده "خاطرۀ د س انشپری در "هنوز ک اب 

ا از دیدنش  حر .  انده بود. ه لرا هم که سا کا ران  برادر کوچک ر    هربانم 2006

در پر رش نهال زی ون را  "کشا رز ن ونه"بود که جایهۀ    داد.  یکی د  سالاز دس

از کودکی  کا راندریاف  کرده بود  قرار بود یک نهال زی ون هم برای  ن بفرس د  

ی که کال  ز ان عهیهترین فرزند  ادر. بود داش نی    هربان بود  خجال ی   د س 

دانس م که تازه  ارد کال  ا ل   یبود. خود. را شا ی ا   هر ِ. دبس ان سو. یا چهار

شده بود  ب د از آن که تحصیالتش را در رش ۀ کشا رزی در آ ریکا به پایان برد   به 

ایران بازگش  در یاری رساندن به خانواده   نهدیکانش از هیچ تالشی دریغ نداش     

 ی یار   یا ر پدر. بود در کار کشا رز

کرد. ا ا  چندین سال بود که به عنوان پناهندۀ سیاسی در پاریس زندگی  ی

  ته  رج از کشور تغییر ناپذیر بود د در  یان ایرانیان خافضای سیاسی  وجواناار 

های  کرر ناشی از عد. تح ل نظر  ب  پراکندگی   انش ای سیاسی   شخصیها نزد

   ها هوانس م توجیت  یبه دشواری  آ رد.  ش ه تاب ن یدیار چون گذ خالف را 

ج   ا وااپوزیسیون خارج از کشور را تح ل کنمای سیاسی د س ان    حافل ه متوه

 ا. را در خود گرف ه بود  بحرانی فکری   نظری سراسر زندگی

زندگی  افشینا.  نوه   صو انۀ شضورگر ای   یالدی  اناار 2002 با آغاز سالِ

 تالش درا  برای زیس ن   . دا  شوق    کنجکا ی  برای  ن به ار غان آ رد انوینی ر

   ا بر  ن گشودردرهای نوینی   دش با آنچه ر بر   ی   فه یدن   شناخ نکردن  کشف

 .د باره بر ن د یدرا  به آینده گر ای ا ید

 ها  با  تر  از بیان  اق ی ات یا  صلح  سیاسی  قادر نبود. با  الشظ دیار
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 و یهایم از  ناسبات گر ه یها   خیالباف لر یاهای گذش ه کنار بیایم  طرز فکر  تحلی

ی ت لقهیچ برایم قابل توجیه نبود  شهبی   رخدادهای سیاسی گذش ه   شال دیار 

دیار  را از دیدن  سئولی     اق ی  خود.    "ج  ی و سیاسی"هوی  یا  گر هی

.  به ا هنبازناری به تاریخ   اصر  ی انایهۀ   داش ین   اق ی  آنچه زیس ه بود. باز

ذاش   گ ی   طرز فکر سیاسی خود. آرا م ن ی سیر زندگی سیاسی   ناسبات گر ه

 نااهی نقادانه به گذش ه  در ذهنم به ا ری پراه ی     ر ری تبدیل شد  

 ر خاطرات  بلکه به   نای گذش ه  برایم نه فقط به   نای  ر به بازناری

های از پیش آ اده بود   ه  نسخ اندیشی صلح سیاسی   فرا رف ن از   تاریخ شیِبازاندی

گرایی سیاسی از  اق ی   هبه   نای تالشی بود در جه  تفکیک انحصارطلبی   فرق

ای ه ی  به د ر از  صلح  اندیشها  رخدادهای اج  اعی  تشخیص اف راها   ته 

     ان خپر ا در فهم تاری یزادانه   بگر هی  به   نای نااهی سنجشار   بازاندیشی آ

 ا.   ا.   در آن سهیم بوده هآنچه زیس 

بود هرچند کوچک  گا ی داد/ نخس ین زندان سیاسی زنان بی دِداتد ین ک اب 

 که در این راه برداش م     حد د

 یدا!  ق ی از "ش گف   ا یپسر. پس از خواندن آن ک اب  با آرا ش ه یشا
 "  خیلی عوض شده بود!اهنفر زندان آزاد شدی

 "ای؟یسال این ر  به  ن   20چرا پس از "  پرسید.زده  شاف 
 "آخه خودت که به این  سئله نرسیده بودی!"  گف 

اندیشم   از خود  ی   ن در سایۀ نااه شکیبای پسر. به   نای رسیدن  

 ا. یا هنوز در راهم؟ پرسم آیا به این  سئله رسیده  ی

 

 


