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5
در آن لحظۀ هولناک چهار -پنج ساله بوود  .هنگوا ی کوه در کوچوۀ تنو
خاکی حل زنوگیماان ،در ازه شوامران ،آژان حلوه چوادر دایوۀ د سو داشو نی
هربانم ،فاطاه سلطان را از سرش کشومگ بویاع نوا بوه ال اوا هوا یریوهزاری ا
چادرش را پاره پاره کرد ریخ توی جوی آب پر از آشغال کنار کوچوه .حشو دده
یف ،
یریان که به خانه رسمگ  ،پگر درآغوشم یرف

 آژان خملی کار بگی کرده ا ا هامشه یوادت باشوه کوه چوادر چمود خووبینمس زنها ر بمگس پا ضعمف یکنه!
به عاق حرف پگر تنها ز انی پی برد که سرنوش جا عه به یونهای دیگر
رقم خورد .آنچه رضا شاه ،در پی انقالب شر طه ،به ز ر از سر دایها برداش  ،در پی
انقالبی اسال ی یخواس نگ به ز ر بر سرِ ن بگذارنگ.
***
در آن سالهای کودکی دنباله ر برادر  ،قهر وان بوود کوه د سوال چنوگ
اهی از ن بدری ر بود .هر د به کودکس ان برسوابه ویرف ومم .کودکسو ان برسوابه،
نخس من کودکس ان خ لط در تهران ،نددیک بوه موگان بهارسو ان پشو " زارت
عارف" بود .گیر کودکس ان خانم هوسپمان ار نی بود .کای چاق ،بوا وهوای سوماه
کوتاه ،لُپ های سرخ ،سر صورتی آراس ه ثل ادر زیبا هربان.
توپ بازی را بمش ر از "کاردس ی" نقاشی د س داش م .بورادر قهر وان در
قابل پسربچهها به خصوص د تاشان که خملی را اذی یکردنوگ ز ر وییف نوگ،
حا ی ن بود .الب ه ،خانم برسابه هامشه به سرپرس جوان الغور وا کوه یمسووان
بلنگ شکی خوشگل داش ییف  ،هوای دخ ر بچهها ر داش ه باش!
آب انگاخ ن به آب انبار را هم خملی د س داش م .هامشه سپور حله نوبو
پر کردن آب انبار ا را تعممن یکرد .آخر شب که یشگ به دنبوال پوگر ویرفو م
برای سرکشی به جوی آب .د ر بر جوی ید یگ  ،هامن که آشغالی پمگا یکورد
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ویشوگ

پگر را صگا یزد تا آن را با شنکش در بما رد .هر چه بمش ر آشغال جاو
بمش ر خوشحال یشگ به خود غرّه.
با آغاز دهۀ  ،20با خانوادها گتی در کر ان پمش پگر بدرگ ادریم ،صطفی
کاظای زنگیی یکردیم .پگر بدریم اس انگار کر ان بود رضا شواه توازه از سولطن
برکنار شگه بود ،با اینکه ایران اعالن بمطرفی کرده بود .شنمگه بود به خاطر جنو
اشغال ایران توسط "قوای فقمن" (آ ریکا ،انگلمس ،شور ی) به آنجا رف ومم .ا وا بوه
یاد نگار چه گت آنجا انگیم .از کودکس ان که به خانه رسومگ هاوۀ فا مول جاو
بودنگ .پگر بدرگ داییها بقمه داش نگ ادر بدرگ پگریم را دلوگاری ویدادنوگ .بور
سرش یزد ،زار زار یریه یکرد فریاد یزد،
 نایشه به کر ون برین ،ن بی شاا چه کنم؟"هاه با هم حرف یزدنگ ،آخر سر پگر یف ،

 کای فکر کنمم بعگ رأی بگمریم که بریم به کر ون یا نریم!هاه ساک شگنگ .نایدانس م رأی یرف ن یعنی چه ا وا از وادر کوه کنوار
نشس ه بود پرسمگ ،

 چه طوری فکر کنم؟" -انگش ر بذار ر پمشونم

چشاات ر ببنگ!

انگش م را یذاش م ر پمشانمم ا ا از زیر پلکهایم رتب دیگران را یپایموگ .
حوصلها سر رف ه بود ،انگار کار فکر کردن پایانی نگاش  .پگر که از ن پرسمگ نظر
چمس  ،خملی خوشحال شگ  .ا ا نایدانس م چه پاسخی بگهم.
چنگ ر ز بعگ که برای ا لمن بار سوار اتو بمل شگیم ،قهر ان از اشو ماق ر پوا
بنگ نایشگ ،د ر اتو بمل ید یگ به بگنۀ آن دس یکشمگ .هنوز هم به یواد دارد
که یک بموک بدرگ آ ریکایی گل  6391بود نا راننگۀ پگر بدریم گردیچ .ا ا ن
که در جادۀ طوالنی ،پُر یرد خاک پُر دس انگاز کر ان ،تو بغل دایها یک بنوگ بواال
یآ رد  ،تا سالها از اشمن سواری بمدار شگ .
کوچهها خمابانهای کر ان هاه خواکی بوود بوه نظور خملوی کووچک ر
تنگ ر از تهران .هوا یر بود ،راه که یرف مم یورد خواک بلنوگ ویشوگ .ا وا از بوا
خُنک پگر بدریم ،بابا جون ،خملی خوشم آ گ .هر چنوگ خملوی کووچک ر از
پُردرخ
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با درانگردش ِ سر سبد ا با اس خری بدرگ در زعفرانمۀ شامران بود .بوا کر وان بوا
نخلهای بلنگ خر ا که شاخ بریشان ثل چ ر باز شگه بوود آب زالل نهوری تامود
که ثل آیمنهای شفاف از سراسر با ییذش  ،خملی د س داش نی بود .شبها که
تو حماط کنار نهر یخوابمگیم س ارهها چنان نددیک بودنگ که انگوار ایور دسو دراز
یکرد یتوانس م آنها را بگمر .
بعگ از چنگ ر ز ،پگر با یکی از داییهایم ،انوشمر ان به تهران بازیش  .ر زهوا
دائم سر نهر بود  .کم کم با پسربچههایی د س شگ که جار ی کلف وی بوه د شوان
یبس نگ برای الیر بی از آبراه تنگی ارد نهور ویشوگنگ .توا چشوم دیگوران را د ر
یدیگ با لبا یرف م توی نهر در کشمگن جار به آنها کاک یکرد  .وادر
دایها از این کار ن در عذاب بودنگ .هر ر ز آبنبات شمرینی از صنگ قهوای انبواری
کش یرف م ،یواشکی زیر لبا های پرچمن یشواد پنهوان ویکورد لوب نهور
ن ظر پسربچهها ی انگ .
د س نگاش م از آن با بمر ن بر  .فقط یاه پگر بدریم که "دخ ورک درد "
صگایم یکرد را باخودش یبرد بوه دف وری نددیوک آتشوکگۀ بودرگ تور تامود
زردش مان .پگر بدریم که شکم یُنگه سرطا خوشوگلی داشو تاوا راه ورا ر ی
زانویش ینشانگ .در آن دف ر چایی یخوردیم بوا چنوگ ورد حورف ویزد .در راه
بازیش هامشه ییف ،

 راس ی که این زردش ی ها آد های حسابی هس ن!یورس ان زردش یها در تپهای کنار شهر قرار داش که د رش دیووار کشومگه
بودنگ .هر قو از آنجوا رد ویشوگیم کوال هوایی را ویدیوگیم کوه بواالی دیوارهوا
یچرخمگنگ قار قار یکردنگ .پگر بدریم ییف ،
 -زردش ی ها ردههاشون ر خاک نایکنن .ر ی این تپه یذارن تا چاش

کال بشن!
از این کار زردش یها خملی یترسمگ  .ا ا از جشن آتش آنها خملوی خوشوم
یآ گ .یک بار که هاه به جشن آتش زردش یها رف ه بوودیم ،خور ن کواه بدریوی را
آتش زده بودنگ که ثل خورشمگ یدرخشمگ .آد های زیادی با لبا های سفمگ زیبوا
ثل فرش ههای آساانی د ر خورشمگ یرقصمگنگ.
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ر زها خواهر بدری ر پری ،دخ ر دایوها ب وول بورادر قهر وان بوه گرسوه
یرف نگ .بعگ از گتی را هم در کال "تهمۀ" گرسۀ دخ رانهای نا نویسی کردنوگ
که ورد توجه یژۀ گیر ناظم بود  .الب ه کال تهمهای در کار نبود ،ورا در هاوان
کال ا ل در صنگلی جگایانهای نددیک به آ وزیار ینشانگنگ .در "صف صبحگاهی"
سربدیر بودنوگ در
هم جای ن در ردیف ا ل صف جگا از بقمه بود .شایردها ساک
سکوت آرا شی ترسناک .ح ی زن تفریح هم کسی جرأت نگاش بلنگ حرف بدنوگ.
فقط هاهاۀ پچ پچی یکنواخ فضای کوچک حماط را پُر یکرد که یاه با فریاد تمد
بُران ناظم گیر قط یشگ .شایردها بمش ر د ر هم وینشسو نگ بوا سون هوای
ریدی یک قُل د قُل بازی یکردنگ که تا آن ز ان نگیگه بود  .طناببازی توپبازی
قگغن بود .ق ی از هم لجشان ییرف با صگایی آهس ه ییف نگ،

 الهی چاش کال بشیاز آن ر زی که دیگ گیر یا ناظم آ وزیار ،سر کال یا در حمواط ،بوا خوط
کش یا ترکۀ خمسِ نازک آلبالو در آب حوضی پُر از لجن ،شایردان را ک ک یزننگ از
حب های یژۀ آنهوا بوه خوود بمودار شوگ  .بعوگ از آن ،از هاوه چمود هاوه کوس
یترسمگ دیگر نه با کسی حرف یزد نه سئوالی یکورد  .همچوقو نفهاموگ
چرا ک ک یزننگ! فقط یدیگ گیر یا ناظم آ وزیار نایهان به خشوم ویآینوگ
لگگ یا با خط کش ترکه به باد ک ک ییمرنگ.
یکی را با ش
نایدانم چه گت به آن گرسه رف م ،شایگ یک هف ه یا یک اه یا بمش ر؟ ا ا
بعگ از به فلک بس ن یک دخ ر رن پریگه الغر ،انگوار چمودی در جوود دیریوون
شگ ،حس بمگادی که به سرپمچی از رف ن به آن گرسه ن هی شگ.
بارها از زبان وگیر نواظم تهگیوگ بوه "فلوک کوردن" را شونمگه بوود لوی
نایدانس م چه نوع چمدیس  ،جرأت پرسمگن از کسوی را هوم نگاشو م .ق وی ضوجۀ
حش بار "خانم غلط کرد " آن دخ ر رن پریگه را شنمگ تازه فهاموگ کوه "فلوک
کردن" چه چمد هولناکی اس .
گیر ناظم فراش گرسه د ر دخ ر را یرف نگ با لگوگ ک وک بوه ز ومن
انگاخ نگ .فراش پاهای ا را بلنگ کرد چوب فلک را بوه وچ پاهوایش بسو  .سوکوت
دلهرهانگمد صف شایردان با صگای ضربۀ شالق ضجهای حش ناک درهوم شکسو .
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قلبم از جا کنگه شگ ،آب یر الیای از پاهایم فر ریخ  .بعگ از آن ،به همچ نصمح
فشاری تن نگاد دیگر به آن گرسه پا نگذاش م.
هامن حال را در آغاز دهۀ  00در زنوگان ا یون هوم حوس کورد  .ز وانی کوه
چنگی پس از پایان د رۀ شکنجه را چشم بس ه به دف ر سر بوازجو عضوگی ( حاوگ
حسن ناصری) بردنگ .برای چنگ من بار بود که از ن ویخواسو در تلویدیوون ابوراز
نگا کنم .با خشون یف ،
 -این نو که یبمنی! باالخره تو ر پای تلویدیون یبر  .ایه جرأت داری به

چشام نگاه کن تا با هم شرط ببنگیم!
دلهره یک لحظه بمحرک ا انگ .
با اطامنان دس ش را جلو آ رد .از تر
ا ا نایهان به خود آ گ هاان حس غر ر سرپمچیِ از بمگاد در دلم بموگار شوگ .بوه
چشاان ترسناکش چشم د خ م دس م را برای شرطبنگی جلوو بورد  .قلوبم از جوا
کنگه شگ ،این بار خون غلمظِ یر ی از پاهایم فر ریخ  .با سملی حکم عضگی نقوش
ز من شگ .
***
نایدانم بعگ از چه گت به تهران بازیش مم .انگار هنوز ایران در اشغال "قوای
نگرانی را در چشاان ادر یدیگ در سفارشهای پگر کوه
فقمن" بود .تر
از ا ویخواسو دیگور در کوچوه بوازی نکنومم .یوویی خانوه را غوم یرف وه بوود ،از
شوخیهای پگر خنگههای وادر خبوری نبوود .دایوۀ هربوانم ،کوه ننوه صوگایش
دزدیگن دخ ربچهها خملی یترسمگ .هشگار یداد،
یکردیم ،از جن
 سربازای ا ریکایی ر سی هاه جا ر یرف ن ،واظب باشمن!هاه چمد تعطمل شگه بود ،از گرسه کودکس ان هم خبری نبود .ادر یواه
عواقب قحطی در ایران وردن هوداران
با نگرانی از نخس من جن جهانی ییف
هدار آد از یرسنگی .به پوگر هشوگار ویداد کوه در تهوران ناوانمم بور یم بوه ده
غرقآباد .به یاانم ا اخر تابس ان یا ا ایل پایمد ،با اتو بملی کرایهای قراضه کوه هومچ
شباه ی به آن بموک  6391پگر بدریم نگاش راهی ده غرقآباد شگیم .غورقآبواد کوه
چهار دان از شش دان آن ال پگر بود در فالت رکدی مان راهِ سا ه هاگان
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قرار داش  .پمش از رسمگن به سا ه سربازهای آ ریکوایی وا را بازداشو کردنوگ در
چادری در ارد یاهشان زنگانی .برادر کوچک د سالها کا ران ،با چشاان آبی وهای
بورش ،در برابر پرسش آنها که،
 کجایی هس ی؟پاسخ داده بود،

 بچه آلاانی هس م!ا شوخی بس گاناان را که "بچه آلاانی" صگایش یکردنگ جگی یرف ه بوود.
بیتوجه به نگرانی توضمحهوای فصول پوگر وادر  ،در برابور پرسوشهوای کورر
آ ریکاییها یخنگیگ رتب پاسخ یداد،
 بچه آلاانی هس م!از حرفهای پگر ادر فهامگه بود که چون رضا شاه طرفگار آلاانیها بوده
برکنار شگه ،آلاانیها کسانی که به آنها کاک یکننگ دس گمر یشوونگ .ا وا هومچ
نایفهامگ این وضوع چه ربطی به شوخی بس گانم با برادر دارد چرا پگر ادر
آنقگر نگران هس نگ.
باالخره بعگ از سه چهار ر ز ،با تاا تلفنی با تهوران آزاد وان کردنوگ .ح وی
خواهر پری که از هاۀ ا بدری ر بود نایدانس تلفون چمسو  .ون برادرهوایم از
اینکه "تلفن" باعث شگه بود از آنجا بر یم خملی دلخور بودیم .به خصووص کوه در آن
ارد یاه به ا خملی خوش ییذش  .قهر ان دائم د ر بور "جموپ"هوای آ ریکوایی
یرف ن بس ههوای عجموب غریوب
یچرخمگ ا از بازی با سربازهای سماه پوس
آدا س شکالت خر ا که تا آن ز ان نگیگه بودیم خملی لذت یبردیم.
***
همچکگا ده غرقآباد را ،که چهار دان
د س نگاش مم .ادر ییف ،
 عمب نگاره! ا سال ز س ان ر یک جور سر یکنممن نایدانس م که دیگر همچگواه بوه کودکسو ان د سو داشو نیِ برسوابه
بازنخواهم یش .
از شوش دانو

آن وال پوگر بوود،
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ده ورد عالقۀ ا خانقاه ده اصلی پگر بود که حگ د بمس کملو ر د رتور از
غرقآباد نددیک به هاگان قرار داش  .هاۀ تابس انها را در آنجا ییذرانوگیم .لوی
برخالف غرقآباد جادۀ آن الر بود ز س انها غمر قابل عبور.
در غرقآباد ،ثل هاۀ دهات نه گرسه جود داش  ،نه پدشک ،نوه بورق نوه
پر از یِل بورف .بوا
حلی برای تفریح .خانهها هاه کاهگلی بودنگ کوچهها تن
کوچک ا به قلعه عر ف بود .ساخ اان کنار با  ،از بقمه خانهها بدری ر بود با سوه توا
اتاق ،یک آشپدخانه چنگ انباری .ا ا ثل بقمه از خش خا کاه یِل درسو شوگه
بود .در آن ز س ان ،در د اتاق کرسی یذاش ه بودنگ .کرسی ا از کرسی پگر وادر
جگا بود .سوزِ سر ا آنقگر زیواد بوود کوه از زیور لحواف یور نور کرسوی کا ور در
یآ گیم .ر زها د ر پگر ینشس مم برایاان شوعرهایی علموه حجواب از عشوقی
عارف که خملی د س داش یخوانگ یا داس انهای شاهنا ه را تعریف یکرد .یواه
با خواهر برادر " شاعره بازی" یکرد که ن بلگ نبود .
هوا که تاریک یشگ ،د س داش م در به راه انگاخ ن چرا ال پا به ب ول کوه
از هاۀ ا بدری ر بود کاک کنم .ب ول ننه را خملی د س داش م .ق ی ف ملۀ چورا
ها را ر شن یکردیم ال پاهای تامد شگه را ر ی پایۀ چرا ییذاش مم ،بوه نظور
شکل آد هایی یشگنگ که از شکم شفاف یردشوان نوور بورای وا ویفرسو نگ بوا
لولههای بلنگشان نفس یکشنگ .حمف که نایتوانسو نگ راه بر نوگ! پاهوای فلدیشوان
بهم چسبمگه بود.
از ا ل صبح هاۀ ردهای ده شغول پار کوردن بورف پشو بوا هوا بودنوگ
کوچهها پر از تپههای برفی یشگنگ که ر ی آنها سرسره بازی یکوردیم .زنهوا هوم
رتب حواسشان به یر نگهگاش ن نقل کرسی با تاپالههای خشک بود سرکشی به
ساا ر .غذای اصلی رد ده نان بود چای ،یواه بوا کاوی ر غون دا یوا خلووط بوا
کشک .از یوش همچ خبری نبود گر برهای ،بدی یا ی بماار یا زیادی پمر یشوگ.
خودشان ییف نگ فقط شب سال نو برنج یخورنگ.
در خانۀ ا یاه رغی یوا یوسوفنگی سور ویبریگنوگ .دیوگن فووران خوون از
پا زدنشان حش ناک بود .ننه ییف ،
یلویشان دس

 -حمو ن زبون بس ه ر نگاه نکن!
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خملی دلم برای حموانها که زبانشان بس ه بوود ویسووخ  .پومش از بریوگن
سرشان به ز ر در دهانشان آب یریخ نوگ زبانشوان را بمور ن ویکشومگنگ .چقوگر
هولناک بود.
س راح توی حماط هم هولناک بود .اتاقکی بود تاریک با سوراخ س راح کنوار
یکی از دیوارها .ر یش که چاباتاه ینشس م ثل غار تن تاریکی بود که دهانوهاش
برای بلعمگن باز بود .سوسکهای سماه ینگهای از در دیوارش باال یرف نوگ .از هاوه
بگتر آف ابۀ سی بود که سنگمنی آن تعادلم را بهم یزد .جورأت نگاشو م تنهوایی بوه
آنجا پا بگذار  ،تا جایی که یتوانس م جلوی خود را ییرف م.
حاا رف ن در ده از س راح رف ن هم عوذاب آ رتور دلهورهانگمدتور بوود .در
تهران با ادر یرف مم به حاا عر ف "برلمان" ،در نارههای خصوصی با د ش کوه
ساع ها طول یکشمگ .ا ا سط کار با خوردن یک کاسوه دانوههوای خنوک انوار یوا
سکنجبمن که ننۀ عدید از خانوه برایاوان ویآ رد ،تحاول یر وای سووزان سوخ ی
شس شو کمسهکشی را آسان ر یکرد .لی نایفهامگ چرا دالکهوا حاضور نبودنوگ
دس به برادر بدننگ رتوب از وادر ویخواهنوگ کوه بورادر را بفرسو گ "بخوش
ردانه"؟
ا ا حاا ده برای ا شکنجه بود .زیر ز من ساخ ه شگه بود .جبوور بوودیم از
پلههای لدِج تاریکی خود ان را به رخ کن زیر ز منوی برسوانمم کوه جود سوکویی کوه
ر یش حوله یانگاخ نگ در دیوارش از پلهها هم لدِج تر بود .تازه بعگ از رخ کن ارد
اتاقک تاریک ری یشگیم که از هُر یر ا تراکم بخوار چشوم چشوم را ناویدیوگ بوا
خدینهای چسبمگه به دیوار که آبش بگن ا را یسوزانگ .نور کم رنگی از باالی سوقف
یُنبگی آن ثل لولهای ه یرف ه فقط دایرۀ کوچکی را در سط اتاقوک کاوی ر شون
یکرد .یاه پسر بچههای ده ،برای "دیگ زدن" ،صورتشان را به آن شمشههای کوچک
ه یرف ۀ باالی سقف یچسبانگنگ .فضایی بود ترسناک هاانگمد .در ده ییف نوگ
حاا پر از جنهای ساگاری اس که به چشم خودشان دیگهانگ فقط از "بسم اهلل"
یترسنگ .ادر ا را ر ی جاعۀ سوزانی ینشانگ بگن ا را با آب سوزان ر خدینوه
خمس یکرد .اجازه نگاش مم از پلههای خدینه باال بر یم آب بازی کنمم .ییف نوگ
خطرناک اس  ،تون فر یریدد در آتش یسوزیم .بعگ از گتی که به یف ۀ وادر

01

حسابی خمس یخوردیم ،کمسه کشمگن ،لموف زدن ،سور شسو ن سورانجا نوبو
آبکشی با آن آب سوزان یرسمگ .تازه بعگ از هاۀ این تفاصمل بایگ ن ظر ی انوگیم
تا ادر  ،به کاک یکی از زنِهوای جووان ده ،خوودش را هوم کمسوه بکشوگ .از یر وا
یسوخ مم انگار ز ان پایانی نگاش  .آخر سر با سر صورتی سرخ عورق کورده
پا به زحا از آن پله های لدج باال ویرف ومم
پوس های از یر ا چر کمگۀ دس
کالفه به خانه یرسمگیم .پگر ح ی در آن سر ای ز س ان با لموانی از سکنجبمن به
اس قبالاان یآ گ .ادر س أصل کالفه جالۀ هامشگمش را تکرار یکرد،
 -دیرتر از ده پاندده ر ز یکبار که نای تونم این هاه بچه ر حاو ببر ! کوی

قراره این الی نفهم دس از سر رد بگبخ
تاا کنی یک حاو د ش دار هم بسازی؟

رداره تا ب ونی سواخ اون گرسوه ر

ده پاندده ر ز! برای ا به سرع ییذش  .شبی که حاا ی خبر ویداد آب
خدینه را عوض حاا را از ا ل صبح برای ا قُرُق کرده ،قهر ان عداء وییرفو  .توا
دیر ق شب یکبنگ در یوشم یخوانگ که بایگ از خانه فرار کنمم تا دیگر ن واننگ وا
را به حاا ببرنگ.
تابس ان سال بعگ در ده خانقاه ،باالخره غر ب ر زی که فردایش قرار بود وا را
به حاا ببرنگ ،د تایی از خانه فرار کردیم .جهد به چوب کلف وی در دسو بورادر
تعگاد زیادی خمار در دا ن پرچمن ن .ا ا کای که از ده د ر شگیم در نهر یودِ پُرآبی
یمر کردیم تا هوا حسابی تاریک شگ .نه راه پمش داش مم نه راه پس .بواالخره پوگر
فانو به دس هاراه تعگاد زیادی از رعم ها ا را پمگا کرد .ر ز بعگ ،وا را بوه ز ر
به حاا بردنگ.
شبها با ننه ب ول زیر کرسی یخوابمگیم .به قصوههوای "خالوه سوسوکه"،
"ا مرارسالن فرخ لقا" که همچوق بوه آخور
"کگ قلقلی" که ننه برایاان ییف
نرسمگ به دق یوش یداد  .هامنکه هوا کای تاریک یشگ صگای ز زۀ یرگهوا
شغالها را که د ر بر طویلۀ یوسفنگها رغگانی یچرخمگنگ یشنمگیم .شوبهوا
اجازه نگاش مم تنها پایاان را از اتاق کرسی بمر ن بگذاریم .هر ر ز صوبح دنبوال پوگر
راه یاف ادیم برای سرکشی به تلۀ بودرگ آهنوی کوه نددیوک اتاقوک رغوگانی بورای
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شغالها کار یذاش ه بودنگ .یک ر ز صبح دیگیم پای خونمن شغالی در تله یمور کورده
ا ا از خود شغال خبری نمس .
هر شب به دایها اصرار یکرد که قصۀ شغال را د باره د باره برایم تعریف
کنگ .تصویر پای خونمن در تله به حش م یانگاخ  .ا ا از آن شغال کوه بورای زنوگه
انگن زانوی خودش را جویگه بود یک پایش را در تله جا یذاش ه بود خملی خوشوم
یآ گ .با آب شگن برفها ،ق ی برای خراب کردن النۀ شوغالهوا تووی غوار کوچوک
نددیک ده آب انگاخ نگ ،شغال سه پای خوشگلم را دیگ کوه بوه سورع پوا بوه فورار
یذاش  .به دنبالش د یگ برایش دس زد .
***

سو بود پوری

ارد کال ا ل دبس ان خ لط هر که شگ  ،قهر ان کال
کال پنجم یا ششم .ب ول یرف به یک گرسۀ دخ رانه.
در آن سالها عاویم حسمن ،که در د ران تدار در ر سمه در خوانوگه بوود
رئمس شمالت شگه بود ،با ا زنگیی یکرد .هاه ،جد پگر  ،ییف نگ کوه "بلشوویک
شگه"! چون عدب بود بگخلق.
ر دی آن بوا در
خانۀ ا در خمابان کاخ ،در یک کوچۀ بُنبَس قرار داشو
آهنی بدریی بس ه یشگ .ا اجازه داش مم با بچههای هاسایه در کوچه بوازی کنومم.
در دعوا با هابازیهایم هامشه از اژۀ بلشویک به عنای بگ اخالق اس فاده یکرد .
همچ یاد نایآیگ جد توپ ،اسباب بازی دیگوری داشو ه باشومم .همچکوگا از
هابازیهایم نایدانس نگ کودکس ان چه جور جایی اسو  .دخ رهوای هاسوایه ،جود
"فی فی" که ادرش ر بود ،اجازه نگاش نگ در کوچه بازی کننگ .نایفهامگ چرا؟
شگف دده ،از زبان هابازیها یشنمگ که از پگر ادرشان ک ک ویخورنوگ .ننوه
ییف ،

پگر

 فقط پولگارها مذارن دخ راشون در بخونن .تازه هاۀ پولگارها هوم ثولادر شاا نمس ن که دخ رشون ر بفرس ن گرسۀ خ لط!
ق ی یپرسمگ چرا؟ اخمهایش درهم یرف

 -ن چه ید نم ،از خودشون بپر !

ییف ،
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دبس ان ِهر هم که توسط مسمونرهای آ ریکایی اداره یشگ ،خ لط بوود
در یکی از کوچههای خمابان قوا السلطنه قرار داش  .یک شمرینی فر شی ار نوی در
آن خمابان بود که پمراشکیهای خملی خوشادهای داش  .هامشه از ننۀ هربانم پوول
ییرف مم پمراشکی یخریگیم .ننه هربار که یواشکی به ا پول یداد ییف ،
 دیگه این آخرین باره!گیر گرسه ،خانم بهاالگین سمحی بود .در ها هاه به فارسوی بوود فقوط
در قرآن شرعمات در برنا ه نبود .سمحی بودن برای ن تنها در دعای ا ل صوبح
عنی داش  .هنگا ی که سور ان را پوایمن ویانوگاخ مم ،کوف د دسو را زیرچانوه
ییرف مم چشااناان را یبس مم به صگای بلنگ یخوانگیم:
 ای پگر ا که در آساانی /نا تو قگ باد /لکوت تو چنان که در آسوااناس در ز من [  /]...به اسم عمسی سمح یطلبمم.../
با صگایی بلنگتر ییف مم آ من .شوایردان گرسوه بمشو ر ار نوی بودنوگ
یهودی یا از خانوادههای رفوه سولاان .در زنو هوای تفوریح ،دعووای بومن
شایردان سلاان ار نی هامشه با فریادِ "ار نی ،سو ار نوی ،جوار کوش
جهنای" " سلاون ثل ماون" هاراه یشگ .یاه نمد ار نیها یهودیها
ک ککاری یکردنگ .نایفهامگ چرا ار نیهوا شوایردان یهوودی را بوه ایون
جر که د هدار سال پمش یهودیهای ا رشلمم سمح را لو داده بودنوگ ک وک
یزدنگ شایردان سلاان تااشوا ویکردنوگ توا ق وی کوه نواظم یوا وگیر
سربرسنگ؟
تا کال سو دبس ان ،پش م به برادر یر بود .هابازیهایم بمشو ر ایورج
فمر ز هاایونفر بودنگ که پگرشان پدشک خانوادیی ا بود ادرشان فرانسوی.
راه خانه تا گرسه را پماده یرف مم .سملۀ اصلی حاول نقول درشوکه بوود.
ح ی در آن د سه خمابان اسوفال ه یوا سونگفرش شوگۀ شواال شوهر هوم بوه نوگرت
اتو بملی به چشم یخورد .قهر ان به ن یاد داده بود ،به د ر از چشوم درشوکهچوی،
نمای از راه را ر ی ملۀ پش درشوکههوا طوی کنومم .بعضوی از عابرهوای فضوول بوه
درشکهچی خبر یدادنگ که،
 -درشکهچی پش سوارن!
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هامنکه سوزش نوک شالق بلنگ درشکهچی را ر ی پاهایاان حس یکوردیم
به سرع یجهمگیم پایمن.
کال سو یا چهار دبس ان بود که به عل اخ الف پگر ادر با عاوویم،
گتی به خمابان فخرآباد نقل کان کردیم سپس به شامران .در شامران ،نایدیر را
به تنها گرسۀ دخ رانهای فرس ادنگ که در کوچۀ کاظای قرار داش  .ا نمد ،در هاوان
کوچه ،در خانۀ د طبقۀ آجری زنگیی یکردیم که باغچهای با صفا حوضی داشو
با کاشیهای آبی رن پرتاللو  ،هاجووار بوا بودرگ سرسوبد پوگر بودریم صوطفی
کاظای ،با اس خری لبرید از آب زالل چاه درخ ان پُربوار مووه .حلوی پوذیرا بورای
شمطن هوا مووه دزدیهوای پُرشور شوور د سو ان خویشوان د ران نوجووانی
دیگارهای جاعی خانواده بس گان.
شامران شهرک یمالقی کوچکی بود بوا آب هووایی لطموف پواک ،بوا بوازار
کوچک سربس های زیبا خود انی مگانی به نا پل تجریش با هایی سرسبد .پول
تجریش حل تفوریح اهوالی شوامران بسوماری از تهرانویهوا بوود ،بوه خصووص در
تابس و انهووا جاعووههووا غوور ب .از وورد زن ،پم ور جوووان سوواع هووا د ر م وگان
یچرخمگنگ رتب شغول خوردن بودنگ؛ از بس نی یا سانگ یچهای خوشادۀ غوازۀ
عر ف به ارباب یرف ه تا یرد یِ تازۀ پوس کنگه یوا بوالل دا دسو فر شهوای د ر
مگان .یک رس وران شمک یران قما هم کنار مگان جود داش به نا فرد.
پل تجریش حل دیگارهای عاشقانه هم بود .د س ان خواهر بورادر بوه پول
تجریش ییف نگ " عمادیاه" .پسرها دخ رها چشم از هم بر نایداش نگ ا ا بوا هوم
همچ حرف نایزدنگ .نایفهامگ چرا با اینکه حواسشان دائم پمش هوم اسو بوا هوم
حرف نایزننگ.
سال پنجم یا ششم دبس ان بود که پگر برای نخس من بار یک رادیوی یران
قما  ،به یاانم  600تو انیِ گل الاپمک خریگ که هم با برق کوار ویکورد هوم بوا
باطری .جعبۀ بدریی بود که حرف یزد وسمقی پخش یکرد .برنا وههوای رادیوو
کم کم با صگای زیبای لوک ضرابی ،بنان ،قارالالوک زیوری
برای ا تازیی داش
 ...آشنا شگیم.
در هاان د ره بود که نددیک مگان تجریش ،سر خمابان جعفرآباد یک سمناا
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ساخ ه شگ به نا آس ارا .با برادر خواهر به سمناا یرف مم ،فملم سماه سوفمگِ بوه
نا "قسا " را خوب بماد دار که هنر پمشۀ خوشگل عر فی به نا مشل وریان
در آن بازی یکرد .حرفهای هنرپمشهها را همچ نایفهامگیم .هر ده دقمقه یا بمس
دقمقه فملم قط یشگ ر ی پردۀ سماهی چنگ سطر نوش ه یآ گ که یکوی د نفور
از تااشاچمان به صگای بلنگ آن را برای بقمه یخوانگنگ " ،رد بوه زن یفو د سو
دار  .زن به رد یف  " ...الی آخر .تاا گت هم د سه نفور از موان صونگلیهوا
جلو پایاان به زحا رد یشگنگ فریاد یزدنگ "شکالت ،شوغولمات" .بوه صوگای
بلنگ لماوناد ،سمنالکو ،یخهای رنگی به نا االسکا ،خر سقنگی ،آبنبات قمچی آجمول
تخاه یفر خ نگ .در طول فملم صگای شکس ن تخاه بنگ نای آ گ .ا وا از سومناا
رف ن خملی خوشاان یآ گ .یواشکی از ننه پول ییرف مم به دیوگن سِوریالهوای
سماه سفمگ تارزان یرف مم .با آن جنگلهای پر از درخ  ،حموانها مووۀ عجموب
خمدهایش با ماوونهوا
وز که همچ نگیگه بودیم .د س ی تارزان با حموانها ،جس
هامشه با دس زدن تااشاچیها هاراه بود.
پگر همچ ق به انگازۀ کافی "پول توجمبی" نگاش  .ا ل اه به هریک از ا،
پنج یا ده تو ان اهمانه قگاری هم برای خارج خانه به ادر یداد .توا آخور واه
دیگر از پول خبری نبود .ادر ییف ،
 -چکار کنه! از دهات که پولی در ناماد .هرچی هم که در ماره توو ده خورج

یکنه .زنگیی ا هم که راح ه!
گرسۀ دخ رانۀ شامران ،نددیک خانۀ ا در کوچۀ کواظای ،بورایم نا وأنو
ناخوشاینگ بود .از در دشوار به کلی نا فهو شرعمات قرآن بمدار بود  .توا ز وانی
که پگر ادر باخبر نشگنگ ،علم شرعمات حرف را با ر کرده بود که ار نی هسو م
از شرک در کال عافم یکرد .ق ی جبور شگ شرعمات قورآن هوم بخووانم،
علم رتب ییف ،

 قگ درازا بی عقلن!خجالو ویکشومگ  .بوه خصووص کوه در
ا ایل از این حرف دلم ییرف
کوچه خمابان هم پسرها دایم به ن لک ییف نوگ .صوگایم ویکردنوگ "شاسوی
بلنگه" یا به سخره یپرسمگنگ" ،ا ن باالها هوا چطووره؟" از بلنوگی قوگ در عوذاب
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بود هر شب دس به دا ن خگا یشگ که پنج سوان از قوگ بگمورد در عووض
دهسال از عار کم کنگ .تا ر زی که جرأت کرد به خود بگویم،
 عقل که به قگ نمس  ،خود علم نفهم بی عقله!ر زی که شنمگ زنان جانمن رشکسو گان بوه تقصومر حوق رأی نگارنوگ
غاو افسرده به خانه بازیش م .عنای نگاش ن حق رأی رشکس گان به تقصمر را
نایفهامگ ا ا یکسان شگن با جانمن برایم ناسدایی بود حقارتبار .پگر ییف ،

 به این حرفها توجه نکن ،بدرگ که شگی این چمدا عوض یشه!رف ه رف ه ،در آن حمط نا أنو دخ رانه ،چشم یوشم بازتر شگ د سو ان
خوبی پمگا کرد  .ا ا بعضی از آ وزیاران چشم دیگن را نگاش نگ .چون قگ بلنوگ بوود
هامشه ته کال ینشانگنم .بعضی از هاکالسیها اصال به ون نددیوک ناویشوگنگ.
نارۀ انضباطم هامشه کا ر از ده بود .د س انم به شوخی ییف نگ،
 واظب باش از انضباط تجگیگ نشی!شایرد چنگان درسخوانی نبود  .بازیگوش بود بمش ر به رزش ،به خصوص
المبال که تازه گ شگه بود عالقه داش م .هامشه در زن های تفریح،
به پمن پن
دخ ری سماه چرده خوشگل به نا صفمه ،ا ل از هاه سر مد پمن پن حاضر بود.
خوب بازی یکرد رقمب اصلی ن بود .ییف بعگ از تبعموگ شوگن پوگر بودریش
خدعل توسط رضا شاه ،دیگر به خوزس ان برنگشو ه بوا خوانوادهاش در هاوان خانوه
زنگیی یکننگ .بعضی از شایردان از سر بغض ییف نگ،

 علو نمس چرا پگر بدریش ر به خانۀ د طبقوۀ بوه ایون بدریوی ،بواالیدربنگ کنار کاخ نما ر ن تبعمگ کردن؟
ناظم گرسه قُلگر صگایم یکرد .در دفواع از خوود کوم کوم جود قلوگرهای
لگوگ زد کوه
گرسه از آب درآ گ  .یک بار یکی از هاکالسیهایم را چنان با ش
گتی در خانه بس ری شگ .چون به ن یف ه بود "ترک خر" .بخ یار شگ که وگیر
گرسه هم ترک بود به رغم اصرار ناظم ،از گرسه اخراجم نکرد .پوگر هامشوه بوه
ناظمها گیرها سفارش یکرد هر شکای ی از فرزنگانم داریگ با خودشان حل کنمگ.
در آن ر زها ،دیگر از دنباله ر ی از قهر ان دس کشمگه بود  .کم کم در پوی
آن بود که جایگاهی یا هوی ی خاص خود به دس بموا ر  .ویخواسو م ون هوم،
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مان یک خواهر برادر بدری ر یک برادر خواهر کوچک ر ،ابراز جود بکونم .یکبوار
هم قصگ داش م با بلعمگن سوزن خودکشی کنم که در مانۀ راه تر بَر داشو  .بوه
عبث بودن فکر ز انی پیبرد که آنچه را به عنوان خگاحافظی با سووزن ر ی جعبوه
خماطی کنگه بود ح ی ادر هم نگیگ .چنگ اه بعگ از آن بود که اُبه ِ آ واده شوگن
برای ا حانات نهایی سراسری کال ششم اب گایی نقش های در سرنوش م یافو .
یویی هوی م سرنوش م به وفقم در آن ا حانات بسو گی پموگا کورده بوود .عوال ه
براینکه ،خوود را هوم حوا ی بورادر کووچک ر کوا ران خوواهرک کوچولوویم الوه
یدانس م که هر ق خانه بود بغل ون بوود .یرچوه بمشو ر قو هوای آزاد را بوا
قهر ان د س انش ییذرانوگ  .بوا آنهوا در جوادۀ پهلووی د چرخوۀ کرایوهای سووار
یشگ در تپههای الهمه اسکی یکرد که تازه باب ر ز شگه بود .جد خواهر پری
یکی د تا از د س انش ،نگیگه بود که دخ ر دیگری هم در خمابوان د چرخوه سووار
شود یا اسکی بازی کنگ .در مان پسرها هم د چرخه سواری تازه ُگ شگه بود .بورادر
د س انش فکر ذکرشان این بوود کوه صواحب یوک د چرخوۀ د تنوۀ وگل رالوی
انگلمسی بشونگ .برای جا انگاخ ن وقعمو خوود دائوم بوا بورادر در رقابو بوود
سابقه یداد  .کش ی هم خوب ییورف م هور قو پشو قهر وان را بوه ز ومن
یرسانگ  ،پگر تشویقم یکرد از لبخنگ رضای ش احسا غر ر یکرد  .هامشه
یک چاقو در جمبم داش م ادر به طند یاه به خشم "چاقوکش" صگایم یکرد.
***
هر سال تابس ان به ده خانقاه یرف مم .پگر قوگار زیوادی رکوورکرُ بورای
تراخم انواع دار های یماهی برای در ان بمااریهوای رایوج کچلوی اسوهال هاوراه
یآ رد .پگر به توصمۀ ادر بدریم ،که اطالع زیادی از خواص دار یی یماهان داش ،
فشردهای از پودر یماهان خ لف را به صورت قرصهایی کوچوک تهموه ویکورد کوه
عالج بسماری از بمااریهای حلی بود .پمش از تابسو ان ،هاوۀ وا را در تهموه تعوگاد
زیادی از آن قرصها شریک ویکورد .عالقوه بوه پدشوکی رسومگیی بوه دهقانوان
ر س ایمان بماار را از ا آ وخ م .در کنار ا بماارانی که از راه د ر خودشوان را بوه وا
یرسانگنگ با جوشانگههای فلو  ،پوس بمگ ،ر غن کرچک غمره در ان یکرد .
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پگر هامشه به یرف اریهای ر س ایمان رسمگیی یکرد رتب به تک تک
خانوادهها سر یزد .ا را هم به داش ن ر ابط د س انه با بچههای ده تشویق ویکورد.
هنگا اصالحات ارضی در سال  ،6946-42دهقانان ده خانقاه فقوط بوا پوا در موانی
تشویق پگر حاضر شگنگ تقسمم اراضی را بپذیرنگ.
فاطاه سلطان ،دخ ر خوشگل باغبان پرکار عدید ان یگاهلل ،از د س ان خوب
ن بود .هامشه شلم های رنگی به پا داش  ،لباسی که یویا ناصرالگین شاه به تقلمگ از
رقاصان باله در ار پا باب کرده بود .با ا قالی یباف م برای سوخ کرسی ز س ان با
پشکِلِ یا یوسفنگ اسب تاپاله درس یکرد  .یاه با قهر وان هاوراه چوپوان ده،
تماور یلهاش به صحرا یرف مم .ادر از اینکه هامشه کثمف بود سور پور از
شپش در عذاب بود.
برای رسمگن به ده خانقاه ،جبور بودیم بخش زیوادی از راه را بوا اسوب اال
طی کنمم .یک ر ز تاا جادۀ خاکی پُردس انگاز تهران تا شهر سوا ه را بوا اتو بمول
کرایه طی یکردیم .شب را خانۀ آقای صالحی ،یکوی از الکوان سوا ه وییذرانوگیم.
رتوب د ر بور
ادر از تر عقربهوای جورّار از شوب توا صوبح خوواب نگاشو
رخ خوابهای ا را یپایمگ .یک ر ز هم ییذاش مم تا جادۀ تن  ،پر چالوه چولوه
پر پمچ خم سا ه به ده غرقآباد را طی کنمم .یکوی د ر ز در آنجوا وی انوگیم ا وا
تاا گت ن ظر بودیم که هر چه ز دتر به ده ورد عالقه وان خانقواه برسومم .کووره
راههای بمابان یس ردۀ مان غرقآباد تا خانقاه را از صبح سحر تا غر ب با اسوب اال
طی یکردیم سه اه تابس ان را در آنجا ی انگیم .بچه که بودیم تورک ننوه سووار
اال یشگیم .از ده یازده سالگی به بعگ اجازه داش مم راه را سوار بر اسبی طوی کنومم
که از کرهیی خود ان تربم ش یکردیم.
پگر ادر  ،برخالف رسم رایج ،فرهن هاهیمر ریشهدار ذهبی ،مان سه
دخ ر د پسرشان تبعمض قائل نایشگنگ .نه در اسب سواری ،نه در کارهای خانوه
نه در تحصمل جد اینها.
سال سو یا چهار دبس ان که بود یک بوار پوگر وهوای هاوۀ وا را از توه
تراشمگ تا قا ر پُرپش ر از آب درآینگ .به ن خواهر دل جرأت یداد که بوا
ز د رنوج یوک
سر تراشمگه به گرسه بر یم .پری که هم بدری ور بوود هوم حسوا
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ر سری به شکل کاله باالی پمشانمش یره یزد .ا ا ن همچ ق از ر سری اسو فاده
نکرد  .پگر ییف ،
 دخ ر پسر نگاره ،به حرف رد کاری نگاش ه باشمن!پگر ادر ان را علیجون همنجون صگا ویکوردیم .عاشوق هوم بودنوگ
نا ههای پُر ِهر عاشقانهشان خوانگنی بود .ر ابط د س انهای با ا داش نگ ،پُراز اع اوادِ
آ مخ ه به اح را د جانبه .نصوف ،نظربلنوگ آزاد انوگیش بودنوگ .ازد اجشوان هوم،
برخالف رسم عاول ،ان خابی س قل آزادانه بود .پگر در گرسۀ سماسوی تحصومل
یکرد که با دخ ر اس ادش ،صطفی کاظای ،آشنا شگه بوود .بعوگ از ازد اج ،گرسوۀ
سماسی را ترک کرد شغول آباد کردن دهات کم آب بی درخ ی شوگ عور ف بوه
دهات کچل که باقی انگۀ دارایی ادر بدریم بودنگ .پگر هنگوا ازد اج بمسو سواله
عرفوی ا بوه
بود ادر هجگه ساله .ر ز ازد اج با بریرف ن حجواب از سور وادر
د س ان پسرش ،خشم حمرت بدریان خانواده را برانگمخ ه بود .آنهم چهار -پنج سال
پمش از کشف حجاب اجباری توسط رضا شاه.

تهران ،دهۀ 02

0
ا اخر دهۀ  20که به دبمرس ان رف م ،تهران هم بدری ر شگه بود .خمابوانهوای
اسفال شگه دکانها غازههای جگیگ ر ز به ر ز بمش ر به چشم یخورد .از اغذیه
فر شی ،شمرینی فر شی ،کافه قنوادی ،رسو وران ،عکاسوی ،لباسشوویی حاوا هوای
شولو
خصوصی یرف ه تا ر زنا ه فر شی ک اب فر شی جد اینهوا .خمابوان تنو
یذار تفریح بود خمابان اس انبول رکود خریوگ انوواع اجنوا
اللهزار رکد یش
جگیگ یران قما .
رز شاال تهران به آب کرج خ م یشگ .بعگِ آن کاریاههای کوچک فلدکاری
بمابوانی یسو رده توا تپوههوای الهموه در شوامران.
صنای ساخ اانی جود داش
خمابان تخ جاشمگ تازه به جود آ گه بود هنوز اسفال نشوگه بوود .تهوران هنووز
شهر کوچکِ خلوت کم سر صگایی بود .ح ی خانوادههای رفه هم زنگیی سادهای
داش نگ .بمش ر خانهها یک طبقه یا د طبقوه آجوری بودنوگ ،بوا باغچوه یوا حمواطی
کوچک .خانههای جنوب شهر اغلب با کاهیل خش خوا بنوا شوگه بودنوگ بمشو ر
عابر خاکی بود .برای رف ن به دبمرس ان ،از شامران توا تهوران را از جوادۀ پهلووی بوا
اتوبو یرف مم .دبمرس ان دخ رانۀ انوشمر ان دادیر در خمابان شاه رضا قرار داشو
نددیک به دبمرس ان پسرانۀ برادر به نا کالج ِالبرز.
دبمرس ان انوشمر ان دادیر علق به انجان زردشو مان بوود بوا سواخ اان د
طبقۀ آجری ،کال هایی جادار ،پنجورههوایی پهون بلنوگ بواغی نسوب ا سوم  .در
دبمرس ان ،برخالف دبس ان ،د س ان زیادی داش م .عصرها هر قو فرصو ی پوولی
داش مم دس ه جاعی به اغذیه فر شی آنگره ،در خمابان پهلووی ،سوری ویزدیوم کوه
سانگ یچها بس نیهای خوشادهاش عر ف بود.
تفا تهای ذهبی در د س یهای ا تأثمری ناییذاش  .عال ه بر زردش مان،
شایردان ار نی ،بهایی ،یهودی سلاان هم زیاد بودنگ .همچ نگیگه بود که علم
اس ادی ،به خاطر عقایگ ذهبی بمن شایردان تفا ت بگذارد .به خصوص خانم پارینه
را به یاد دار که علم رزش بود .تالش یکرد عالقه به رزش را س قل از هر
ذهبی در مان دخ ران بپر رانگ.

 11تهران ،دهۀ 90

تازه سابقات رزشی مان دبمرس انهای دخ رانۀ انوشمر ان دادیر نوربخش
ژانووگارک رای وج شووگه بووود .پووری د س و ش زین و از رزشووکاران سرشوونا ایون
دبمرس انها بودنگ .پس از آنها ،ن نددیک رین د س م رَخی هم جد تومم المبوال
بسک بال بودیم زنو هوای تفوریح رتوب شوغول تاورین .حضوور دائوم پرشواار
شایردان در اطراف ز من بازی ،تشویقهای صاماانه کف زدنهاشان عالقه توالش
ا را برای کسب پمر زی د چنگان یکرد .یاه از طرف برخی از هاشایردان کوه بوه
"بار نی" عر ف بودنگ دس ه یلی یا یاداش هایی چنگ سطریِ پور از هور سو ایش
دریاف یکردیم .جد رزش سابقه ک اب هم یخوانگیم ،از بمنوایان کنُ ُنو
کریس و یرف ه تا داش آکُل ،س لگرد سه قطره خون صادق هگای  .ر یاهای زیبوا
در سر یپر رانگیم یاداش های ر زانه ینوش مم .بوا د سو م رَخوی پماوان بسو ه
بودیم پدشکی بخوانمم ،سوار بر اسب خود ان را به دهات د ر دس برسانمم بمااران
را از رگ نجات دهمم.
سال ا ل دبمرس ان انوشمر ان دادیر بود پری که سال پنجم یا ششوم بوود
"سرانشایی" شش هف سطری برایم نوش که با این تصویر شر ع ی شگ :خورشومگ

از پس کوههای ارغوانی البرز سر بر آ رده اس ...
بعگ از آن ،وضوع انشاء هر چه بود؛ علم به ر اس یا ثور ت؟ فوایوگ حموانوات
اهلی! د س داریوگ در آینوگه چوه کواره شوویگ؟ غموره ،از دَ از هاوان "سرانشواء"
اس فاده یکرد .
پری از نوجوانی ر حی لطمف داش  .پُر هر شوکننگه بوود ز د رنوج .شوعر
یسر د خوب ینوش  .ر زی تابس انی در ده خانقاه از ا پرسمگ ،
 برای شعر یف ن چه یکنی؟سایه ر شن شبهای ه ابی توجه یکونم
 -به زیباییها ،رن ها ،طبمع

الها ییمر !
آن شب تا سپمگه د به آساان شفاف پُرس اره ،به انعکا پرتو واه سوایه
ر شن ساقۀ درخ ان یُلها در آب زالل جویبار با خمره انگ  .به ز د وۀ پُور ر ود
راز باد در شاخه برگهای انبوه درخ ان چنار طنمن زن شو رها در یسو رۀ دشو
یوش سپرد ا ا همچ شعری به ذهنم نرسمگ.
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در هاان د ره بود که بورای نخسو من بوار اژۀ سوسمالمسوم را از زبوان پوری
شنمگ  .پمش از آن اصال نایدانس م سوسمالمسم چه نوع چمدیس  .پری ییف ،
 سوسمالمسم یعنی هاۀ رد خوب زنگیی کنن یوک عوگه پولوگار یوکعگه فقمر نباشن ،ثل شور ی!
از نماۀ دهۀ  ،20در پی برکناری رضا شاه پایان جن جهانی ،چنگین حدب
سماسی در ایران به جود آ گه بود .به تگریج بحثهای سماسی نمد هاهیمر شگه بوود.
حدب توده از هاه پُر نفوذتر شناخ ه شگهتر بوود ،بوه یوژه در موان ر شونفکران
دانشجویان .هر چنگ در بهان  ،6921به اتها سوء قصگ به جان شاه ،حدب تووده غمور
قانونی اعال شگ .لمکن در پی نخس زیری دک ر صگق ،بوا آغواز دهوۀ  ،90فعالمو
سماسی را از سر یرف .
در آن سالها ،دخ ران دبمرسو انی دانشوگاهی در فعالمو هوای اج اواعی
سماسی ،در م من ها تظاهرات خمابانی حضوری بیسابقه یاف وه بودنوگ .سوالهوای
ر اج ک ابخوانی بود ایگهها اژههای نوینِ حق ،عگال  ،برزیر رنجبر  ...سالهوای
آ گ به خانههای فرهنگی آلاان ،فرانسه شور ی ،رف ن به سومناا تئاترهوای
رف
نوپای فرد سی سعگی ،کنسرتهای دلکش رضمه پمکنمک آخر هف ه.
ا هم بمش ر جاعهها با د س ان برادر خوواهر دسو ه جاعوی در کووههوای
دربنگ به پمکنمک یرف مم .برخالف د س اناان ،اجازه داش مم هاانیهای رقو د
نفره یا بالااسکه در خانه بریدار کنمم .به پمر ی از پوری بوا شوعار "توضومح عال و
تقصمر اس "از دخال ها بگیوییهای رایج نهراسمم .تا فرص ی جور یشگ با برخوی
از هاکالسیها در کنسرتهای دلکش که بمش از هاه ورد عالقه ان بود بوا ر پووش
اُر ک خاکس ری گرسه در ردیف صنگلیهای عقب سالن ینشس مم .ردیفهای ا ل
هامشه پُر از ردهایی بود که به "کاله خالی" عر ف بودنگ.
6
برای دیگن ناایشنا ههایی نظمر "بادبدن خانم ینگر مر" نوش ۀ ا سکار ایلگ
یا "سماون بولموار" به بازیگری هنرپمشههای شهوری چوون لورتوا ،حسون خاشو
حاگ علی جعفری  ...به تئاتر یرف مم .با شور اش ماق به هر جا هر چمود نووینی
که پا ییرف  ،سرک یکشمگیم.
1

-Lady Windermere’s fan

0
یسو رش
ا ایل دهۀ  ،90سالهای پور جُنوب جووش لوی شوگن نفو
ا جگمری فعالم های سماسی بود .یویی کا ور از یوک دهوه درجا عوۀ ایوران تحوولی
عامق یس رده پگیگ آ گه بود .تهران یکپارچه ال هاب همجان بود هاه جا حورف
از سماس  .فعالم های سماسی عضوی در احداب به ارزشی اج ااعی تبوگیل شوگه
بود جایگاه های داش  .خملی از جوانان دانشجویان سعی داش نگ به نحووی ارد
فعالم های سماسی بشونگ .فعالم در ساز انهوای اج اواعی زنوان،
مگان سماس
کاریران جوانان ابس ه به احداب ادر ،نظمر "ساز ان د وکراتمک زنان" یا "ساز ان
جوانووان" ابسوو ه بووه حوودب توووده" ،نهضوو زنووان پمشوور " ابسوو ه بووه جا عووۀ
سوسمالمس های ایران جد اینها ...باب ر ز بود .تعگاد دانشجویان پسر دخ ر ر ز به
ر ز بمش ر بمش ر به چشم یخورد .حضور اج ااعی ،سن شکنی قابله با قموگ
بنگهای فرهن سن ی در مان دخ ران ر زافد ن بود .بسماری از شایردان دبمرسو ان
ا دیپلم که ییرف نگ به دانشگاه یرف نگ .تحصمالت دانشگاهی به یوک ارزش بوگل
شگه بود .پری هم پس از پایان دبمرس ان در رش ۀ فلسفه علوو تربم وی دانشسورای
عالی تهران نا نویسی کرد.
دیگر به سنی رسمگه بود که خواه ناخواه "صاحب قوۀ دا ری" شگه بود به
بحثهای سماسی دا بمور ن از حومط خوانواده در در ن خوانواده فا مول توجوه
بمش ری نشان یداد .
دایی ادر باقر کاظای ،زیر خارجه در د د ران رضا شاه د ران صگق ،بوا
پسر دخ ر بس گان نددیکش حا ی بلغ پَر پا قورص صوگق بودنوگ .برخوی از
خویشان پوگرِ زن عاوویم ،مرزاقاسوم خوان صوراسورافمل ،سوس ر زنا وۀ عور ف
صوراسرافمل ،کم بمش طرفگار صگق بودنوگ .پوگر بودریم صوطفی کواظای سوه
دایمم ،عاوی بدریم حسمن به خصوص عاوی جووان ر رزشوکار حاوود رئومس
علم تنمس شاه ،حا ی سرسخ شواه
نخس من فگراسمون رزش در ایران د س
سلطن بودنگ .پگر وضعی مانی داش  ،با اینکه به یکه تازی ز ریوییهای شواه
ایراد داش ا ا ییف ،
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 از حق نبایگ یذش ! هرچی باشه ،هامن تفا ت وقعم ی ر کوه بومن سوهنسلِ زنان به جود آ گه ،از ادر تا همن حاال هم دخ را ون ،نامشه نادیگه یرف !
پری برخی از د س انش از فعاالن ساز ان جوانان حودب تووده بودنوگ .از آن
مان به یژه شهرآشوب ا مرشاهی را به یاد دار که نه تنهوا در دبسو ان دبمرسو ان
هامشه شایرد ا ل بود ،بلکه سن شکنیهوا جسوارتهوایش در موان دانشوجویان
زباندد هاگان بود .به سبب فعالم های سماسی از دبمرس ان انوشومر ان دادیور اخوراج
شگه به دبمرس ان نوربخش رف ه بود .نخس من دخ ری بود که خانوۀ پوگری را تورک
کرده بود آشکارا با پسری زنگیی یکرد بی آنکه رساا ازد اج کرده باشگ .با این کار
چه غوغایی در دبمرس انها خانواده ها برپا کرده بود.
از فعالم و هووای تشووکمالتی خووواهر د س و انش چنووگان اطالع وی نگاش و م.
نوش ههای نشریۀ حدب توده" ،رز " یا " رد " هم که یاه پری به ون ویداد بورایم
چنگان جذابم ی نگاش  .ا ا ر حمۀ سن شکن شهرآشوب آزاد انگیشی پوری بورایم
جذابم خاصی داش .
هاان جذابم ی که رف ار ادر بدرگ پگریم ،خانمباشی ،برایم داشو  .نُوه سواله
بود که به حر سرا راه یاف ه بود خاناباشی نا ی بود که ناصورالگین شواه بوه عنووان
آخرین سویلمش به ا داده بود .ا ا ا ا را ا انجون صگا یکردیم .نخس من فرزنوگ
پسرش را زنان حر سرا زهر خورانگه بودنگ .پس از ق ل ناصرالگین شاه ،هاسر د ش،
قهر ان حاجب الگ له در دربار ظفرالگین شاه را هم در سنمن نوجوانی ،در سوفری بوا
کجا ه به که ،از دس داده بود .سه پسر د دخ رش را به تنهایی بدرگ کرده بوود.
بخش زیادی از ا وال جواهراتش را از سر نگانم کاری خودش فرزنگانش ،بوه یوژه
پگر از دس داده بود.
پگر اجراهای زیادی از خودش برادر بدری رش برای وا تعریوف ویکورد.
برادرش حمن بازی با د س انش ،بر اثر لگگی ناجور در  61سوالگی جوان سوپرده بوود.
پگر ییف بعضی شبها به تشویق برادرش که دلرحم بود نظر بلنگ یواشکی چنگ
تا قاشق چنگال یک ش جواهر ادرشان را توی دس اال یوره ویزدنوگ ر ی
کُلون در خانهشان آ یدان یکردنگ .به خمال آنکه "فقرا بر یدارنگ"!
هاسر سو ا انجون ،بصمرالگ له هر ی هوم پوس از حموف مولِ آنچوه از

11

جواهرات ا وال ا انگه بود ،با افد دن دخ ری به پنج فرزنگ پمشمن ،ا را رهوا کورده
بود .در سنمن سالخوردیی هم نابمنا شگه بود .با این هاه ،هر چنوگ بوه پوارهای قموگ
یاه فرهن تن نظرانوۀ حر سورا در رف وارش بوه
بنگهای ذهبی ابس گی داش
چشم یخورد ا ا بی پر ا بود ،جسور پُرابه  .داس انهای زیادی از شومطن هوایش
در حر سرا برای ا تعریف یکرد .ییف هربار که ناصرالگین شاه قصگ هاخووابگی
با ا را داش  ،د ر مد بدریی ید یگ ناصرالگین شواه توا د ر مود را بوا جوواهر پُور
نایکرد از د یگن باز ناویایسو اد .یوا واجرای پور طنود سوفرش بوه ر سومه هاوراه
ناصرالگین شاه با ر بنگه چاقچور .هنگا حضور در ناایش بدرگ عالمات بنگ بوازی
آکر بات در اس ادیو ی بدرگ ،به یاانم در شهر سن پطرزبورگ ،ا از صونگلی پشو
سر ناصرالگین شاه ر بنگهاش را باال یزد با زبانش شکلک در ویآ رد .تااشواچمان
شگف زده از شکلکهای ا چشوم از جایگواه آنوان برناویداشو نگ ویخنگیگنوگ؛
ناصرالگین شاه خودس ایانه به ا ییف ،

 رد هاش ا ر نگاه ی کنن .عجب از ا خوششان ی آیگ!از اینکه جواهرات ا والش را از دس داده بود پر ایوی نگاشو  .بوا درآ وگی
انگک زنگیی حگ دی را در با پگریش اُزیول وییذرانوگ ا وا از توالش بورای فهوم
شرایط جگیگ انطباق دادن خود با ز انوه دسو برناویداشو  .عشوق بوه
ضعم
زنگیی دشواری سر سا ان دادن به شش فرزنگ ،ا را به آد ی سورزنگه پرتحاول
تبگیل کرده بود .ناسبات د س انه صاماانهای با ا داش  .ییف ،
 ایه د س پسر دارین بمارین خونه .ایه کاونمس شگین به ن بگمن!کاونمس نشگه بود عضو همچ یر ه سماسی نبود  .ا وا بوا هودار ترفنوگ در
تظاهرات خمابانی شورک ویکورد  .از سورپمچی دررفو ن از زیور دسو بانوخوانم
بهدادیان ،ناظم بگ دهن ،خشن خشوکانوگیشِ دبمرسو ان انوشومر ان دادیور ،لوذت
یبرد  .بانوخانم هاه چمد ،از ر بان سر یرف ه تا اس فاده از کاربنوگ جووراب سواقه
کوتاه را که از هاه بمش ر ورد عالقۀ ا بود به عنوان دلبری از پسرها قگغن کرده بود.
با ترکهای در دس د در یایس اد کسی جرأت یوذر از در را نگاشو  .ا وا
صف تظاهرات که از دانشگاه یا چهار راه پهلوی شر ع ویشوگ بوه دبمرسو ان وا کوه
یرسمگ چنگ دانشجو از دیوار با باال یآ گنگ به ز ر در را باز یکردنگ ا به صف
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تظاهرات یپموس مم .از چنگ خمابان با شعارهای " صگق پمر ز اسو " " ورگ بور
اس عاار" ییذش مم .اغلب تظاهرکننگیان رد بودنگ .دخ رها بمشو ر دسو ه جاعوی
در تظاهرات شرک یکردنگ .یاه با یورش پاسبانها ،سربازها تمرانگازی آنهوا ر بور
یشگیم فرار در کوچه پس کوچههوا! در یکوی از آن تظواهرات ،بوه یاوانم نددیوک
جلس شورای لی ،دخ رهای زیادی هاوراه علاشوان ر ی پارچوۀ سوفمگی نوشو ه
بودنگ " :ا بایگ در سماس کشور دخال کنمم" .از خود پرسمگ چطوری؟
گتی طول کشمگ تا فهامگ نظورشان داش ن حق رأی یا حق ان خاب کردن
ان خاب شگن اس  .ا ا سالمان زیادی یذش تا به اهام شعارشان پی ببر .
پری در خانه ،به یژه در ناسباتش با ن ،سماس های حودب تووده را تبلموغ
یکرد ا ا ن همچگاه به حدب توده تاایلی پمگا نکورد  .ح وی تبلمغوات سماسوی آن
حدب برایم ناخوشاینگ بود .شایگ به این خاطر که د سو ان پوری خوانوگن ک وابهوای
صادق هگای را نادرس یدانس نگ .ییف نگ یأ آ ر اس ! در حالمکه از فملم لو
خُنُکی که در خانۀ فرهنگی شور ی ،عر ف به ُکس ،دیگه بودیم با حورارت تعریوف
یکردنگ چون ساخ شور ی بود .یا شایگ هم به عل اکونش هوواداران ایون حودب
نسب به رگ اس المن بود .ر زی که اس المن رده بوود دیوگ تعوگادی از شوایردان
دارنگ زار زار یریه یکننگ .پرسمگ چه خبر شگه؟ یف نگ اس المن رده .حمرت کورده
بود که چرا برای کسی که اصال نایشناسنگ یریه یکننگ .هوق هوقهوای آنچنوانی
برای آد ی ناشناخ ه خملی توی ذ قم زد .به نظر تظاهر در غمن یآ گ.
***
سرانجا د ر  22رداد  ، 6992شاه توانس با اتکا به نقشۀ سما 2کاک
آیدنها ر  ،رئمس جاهور آ ریکا ،علمه صگق کودتا کنگ به سلطن بازیردد .در پی
کودتا بازیش شاه  ،انگک انگک چهرۀ تهران خاکس ری غابار شگه بود .هاه جا
حرف از این بود که آی اهلل کاشانی  ،از سرکردیان ر حانم  ،در خالف با اصالحات
 -5در ماه مارس  ،5111مادلن اولبرايت ،وزير خارجۀ بیل کلینتون رئیس جمهور آمريکا ،رسما ٌ
اعالم کرد که طبق اسناد منتشر شدۀ  ،CIAآمريکا در کودتا علیه مصدق نقش داشته است.
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هاد ان حدب توده نمد ،به پمر ی از سماس های
پش صگق را خالی کرده اس
شور ی ،دس از حاای ِ صگق کشمگه اس  .حاال د یگر شاه با حاای دس گاه
ر حانم بازیش ه بود صگق در زنگان بود شور شوق عاو ی ر به خا وشی.
با شر ع حاکاۀ صگق ،از عاها خگیجه شنمگه بود که سرهن شواهقلی،
یکی از بس گان نددیک هاسرش ،جد کال در دادیاه صگق اس .
عاّه برای ن ناونۀ زنی س قل شوجاع بوود .عالقوۀ زیوادی بوه وسومقی
یلگ زی داش  .در پاندده سالگی ا را به ز ر داده بودنگ به ردی سالخورده ،کج خلوق
حسود .از ادرش دلگمر بود ییف " ،
 -ا انجون ز ریو بود به ز ر را به عقگ این رد ابلوه درآ رد .ا وا رسوم

رسو هم خراب بود!
با این حال از هاان نوجوانی ،پوشمگه در حجاب پنهان از چشوم هاسور بوگ
خو حسودش ،به هدار ترفنگ در کال های اس اد صبا نواخ ن تار را آ وخ ه بوود .د
فرزنگ پسرش را به تنهایی بدرگ کرده بود در سالهای جنو جهوانی د بوا هودار
دشواری برای تحصمل به آ ریکا فرس اده بود.
هر ر ز برای ناهار یرف م به خانۀ عاّه در خمابان پهلووی .هور چنوگ طرفوگار
صگق نبود ا ا به ن قول داده بود که برای حضوور در حاکاوۀ صوگق اجوازهای از
طریق سرهن شاهقلی جور کنگ .سرهن شاهقلی را ثل پسرش د س داش  .ا را
آد شریف قابل اطامنانی یدانس  .سرانجا ر زی توانس م ،با ر پووش خاکسو ری
گرسه ،هاراه عاها شاهگ حاکاۀ صگق باشم.
برای ر د به سالن دادیواه سولطن آبواد از دَ در بوا چنوگین بوار وأ وران
نظا ی ،تک تک ا را کن رل کردنگ اجازه نا ۀ وا را دسو بوه دسو یردانگنوگ .توا
باالخره ارد سالنی شگیم که به سالن آیمنه عر ف بود .برخالف تصور تعگاد زیوادی
از صنگلیها خالی انگه بود ،چنگ خبرنگار د ربمن به دس هم سورپا ایسو اده بودنوگ.
توانس مم نددیک به تریبون بنشمنمم .گتی طول کشمگ توا صوگق انگوار بوه عاوگ بوا
شوالی عر فش ارد سالن حاکاه شگ .خنگهای به خبرنگاران کورد کنوار کوملش
جلمل بدریاهر نشس  .سرهن شاهقلی کنار سرتمپ ریاحی ،رئمس سو اد ارتوش در
د ران صگق ،نشس ه بود .ا لمن باری بود که ا را یدیگ  .از د ر با سور سوال ی بوه
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عاها کرد لبخنگی زد .حال شوخ سرزنگهای داش  .به یف ۀ عاّه ،در کار کال
خملی ارد بود.
صگق یاه خامازهای یکشمگ بیاع نوا بوه حورفهوای دادسو ان ،حسومن
آز وده ،سرش را بر بالش دس انش ر ی مد ییذاش  .یاه سرش را بلنگ یکرد ،بوه
اتها های دادس ان با لحنی حکم طندآلود پاسخ یداد .چنگین بار بوه اع وراض آن
دادیاه را غمر قانونی خوانگ .ییف دادیاه نظا ی صوالحم حاکاوۀ ورا نوگارد از
اقگا ات سماس های خود دفاع یکرد.
از سر کنجکا ی در پی دیگن آن حاکاوه بوود تصوور چنوگانی از اهامو
تاریخی لی شگن نف نگاش م .ا ا سخ تح تأثمر رف ار حرفهای صوریح ،تنوگ
طندآ مد صگق قرار یرف م .به نظر یآ گ که حرفهای های یزنگ ،هرچنگ هاوۀ
اس گاللهایش را درس نایفهامگ  .دادس ان رئمس دادیاه رتوب سوط حورفش
ید یگنگ .ا ا صگق کثی یکرد وییفو ورد بایوگ حقوایق را بشونونگ .بوا
خونسردی به حرفهایش ادا ه یداد .چنگ بارهم یف ،
 حاال که نای یذاریگ حرفم را بدنم ،پس دیگر حرف نای زنم!سرش را د بواره یذاشو ر ی مود .هور بوار ،رئومس دادیواه از ا
نشس
یخواس که به حرفهایش به طور خ صر ادا ه بگهوگ .ا وا صوگق بعوگ از کثوی
طوالنی بازهم تکرار یکرد رد بایگ حقایق را بشنونگ به تفصمل ادا ه یداد.
هاانقگر که رف ار خشن حرفهای دادس ان برایم ناخوشاینگ بود ،حرفهوای
طندآ مد رف ار بیاع نا ا ا من صوگق توضومحهوای دقموق ا در وورد کارهوا
سماس هایش بر دلم ینشس .
با زنگانی شگن صگق ،فضای اخ ناق سورکوب هاوراه بوا بازداشو جاعوی
هاکاران ا ر ز به ر ز شگت یاف  .حدب توده غمر قانونی شوگ تانوکهوای حکو و
نظا ی خمابانها را قرُق کردنگ.
حسمن فاطای ،زیر خارجۀ دک ر صگق نمد در آبان واه هاوان سوال اعوگا
شگ .خانۀ فاطای سرکوچۀ کاظای نددیک خانۀ ا بود .پوس از اعوگا ا  ،خانوهاش در
آ گها خنگههای پر سر صگای هاسر جووان
سکوت سنگمنی فر رف  .از رف
خواهرهایش که بدری ر از پری به نظر یرسمگنگ دیگر خبری نبود .هور قو آنهوا را
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غاگمن افسرده بوا لبوا سوماه در کوچوه ویدیوگ دلوم وییرفو  .خملوی دلوم
یخواس با آنها حرف بدنم ا ا نایدانم چرا فقط سال ی یکرد رَد یشگ .
یک اه از اعگا فاطای نگذش ه ،تظواهرات دانشوجویان در اع وراض بوه سوفر
ریچارد نمکسون سفمر آ ریکوا ،در  61آذر ،بوا سورکوب شوگیگ تمرانوگازی نمر هوای
سلح پلمس ر بر شگ .نمر های سلح برای نخس من بار حریم دانشوگاه را شکسو نگ.
فریاد "دس نظا مان از دانشگاه کوتواه" در دانشوگاه پمچموگ .ا وا نظا موان ح وی بوه
اس قالل دانشکگهها نمد قعی نگذاش نگ .در دانشکگۀ فنوی بوا تمرانوگازی سو قمم بوه
سا دانشجویان ،سه دانشجو به نا احاوگ قنوگچی ،صوطفی بودرگنموا شوریع
رضوی به ق ل رسمگنگ .از آن پس 61 ،آذر به نااد بوارزۀ دانشوجویان تبوگیل شوگ
"ر ز دانشجو" نا یرف  .تا به ا ر ز ،دانشجویان هاچنوان ر ز  61آذر را در شورایطی
خشن ر سرکوبی شوگیگتر بریودار ویکننوگ تعوگاد کشو ههوای بمشو ری برجوای
ییذارنگ.
دیری نگذش که در پی کشف ساز ان نظا ی حودب تووده ،فضوای خفقوان
سر بوه زیور از
سرکوب بر شهر سایه انگاخ  .ح ی ق ی در راهر دبمرس ان ،ساک
کنار بانوخانم ییذش م ،فریادش بلنگ یشگ که،

 آی کاونمس ! سرت ر زیر پا له یکنم ،جرأت داری حاال بر تظاهرات!در حمرت بود از اینکه را کاونمس یخوانوگ .انگوار هور کوه در تظواهرات
خمابانی شرک کرده کاونمس بوده تودهای .انوگک انوگک ،فکور خموال زنوگان
اعگا آرا م ناییذاش  .ر زنا ههوا عکوس تمربوارانهوا را در کنوار نوگا نا وههوای
زنگانمان تودهای ن شر یکردنگ .ر زنا های هم ن شر یشگ به نا "عبرت" که پور
ادار شوونگ
از "نگا نا ه" بود .اینکه اعضاء حدب زیر فشار شکنجه زنگان به نوگا
ح ی در آن ر زها نمد اهام یژهای برایم نگاش  .ا ا از اینکه برخی از رهبران حودب
از راه رز آذربایجان خودشان را رسانگه بودنگ به شور ی برخی نظمور تقوی بهرا وی
اعضاء را به ابراز نگا تشویق یکردنگ به نظر بسومار ناخوشواینگ ویرسومگ .بورای
نخس من بار تفا تی ناخوشاینگ دردناک موان رف وار رهبوران اعضواء حودب بورایم
طرح شگه بود .عکس اعگا شگیان را در ر زنا ههوا ویدیوگ  :رتضوی کمووان کوه
غمرنظا ی از هاه جوانتر بوود ،سورهن سوما ک جعفور کملوی ،هاسور تووران
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مرهادی از بس گان عدید ورد اع ااد ادر  ،سر ان نوراهلل شفا بوا چشواانی بسو ه،
دهانی یشوده به فریاد سری افراش ه در برابور یلولوههوایی کوه ویر نوگ ا را از پوا
درآ رنگ! دیگرانی که هاوه چشوم بسو ه دسو بسو ه بوه تمرکوی در ان ظوار ورگ
ایس ادهانگ .ا ا از رهبران خبری نبود .تفا ت رف اری که چنوگان از علول ریشوههوای
جودی آن سر در نایآ رد  .هم از حدب توده رهبرانش به کلی زده شوگ هوم از
رژیم سرکوبگر شاه.
انگار شعر نازلی را به فهم آن تفا تها نددیک یکرد .شوعری کوه شوا لو در
س ایش ایس ادیی ارطان سر ده بود:

وژده داد/

نازلی سخن نگف  /نازلی س اره بود / ... /نازلی بنفشه بود /یل داد
ز س ان شکس رف ...
چنگین سال بعگ ،از ر شنفکر انگیشانگی چون شاهرخ سکوب شنمگ که در
آن لحظههای سخ دس گمری ان قال به زنگان ،به خود دلگاری یداد که،

 شکس حدب ،خود نشانۀ درس بودن تئوریهای ارکس اس !در آن ر زهای شکس  ،رهبران ،کادرها ردههای باالی حدب توده به شور ی
یریخ نگ .هنوز هاجرت تبعمگ برایم ناشناخ ه بود .یف ه یشگ یکی از تودهایها د
فرزنگ نوجوانش را دَ رز شور ی رها کورده اسو بوه ایون ا موگ کوه آینوگه آنهوا در
"بهش ر ی ز من" تضامن خواهگ شگ.
پس از پنج نسل سکوتِ هاان رهبران کادرهای هاجر حدب توده ،سورانجا
با ان شار ک واب دایوی جوان یوسوف ،در ایوادان کسوی ناوی مورد" "اجواق سورد
هاسایه" دانس مم تعگادی از ردههای باالی حدب که با آن نظا سوازیاری نگاشو نگ
صگها تن از ردههای پایمن یرف ار دس گاه سرکوبگر آن "نظا سوسمالمسو ی" شوگنگ،
در سر ای سمبری در زنگانها زیور فشوار شوکنجه ،یرسونگی کوار اجبواری جوان
سپردنگ .با این حال ،آن رهبرانی که به هاکاری با پلمس ا نم ی شور ی" ،ک گ ب"
پرداخ نگ ،توانس نگ در پی انقالب د باره به ایران بازیردنگ .این بار به رغوم هاکواری
هاگس ی با جاهوری اسال ی ،زیر فشار شکنجهای چنگین بار خشن ر از رژیم شاه از
پا درآ گنگ .چه دردناک بود تها هاشان به هاگیگر ،اع رافها ابراز نگا هایشان
در تلویدیون.
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باورها ،پیوندها و گسستها
پاریس
5004/5955

4
در فضای خفقانآ ر بعگ از سقوط صگق ،سفر به خارج باب ر ز شگ .بسماری
از جوانان ،به خصوص دانشجویانی که ا کان خانوادیی الی داش نگ ادا ۀ تحصمل
در خارج از کشور را بریدیگنگ .در آن د ره ب ول ازد اج کرده بود ،پری به سویس
سپس به فرانسه رف ه بود قهر ان به آ ریکا .ا ا ن پس از پایان دبمرس ان ،حرفۀ
آ وزیاری را بریدیگ  .در دبس ان پسرانۀ بنیاحاگ ،یک سال علم ریاضمات کال
پنجم اب گایی بود .
سرانجا ن هم ،در پایمد  ،6300/6994برای ادا ۀ تحصمل به پاریس رف م.
فر دیاه هرآباد ساخ اان کوچکی بود با یک سالن بدرگ .از یک درش ارد یشگیم
از در دیگرش با فاصلهای کوتاه به هواپماا یرسمگیم .هواپماای کوچکِ ا چهار
وتورۀ لخی بود با ینجایش  90-40سافر یک توقف چنگ ساع ه در رُ  .نخس من
باری بود که تلخی نگانس ن زبان را چشمگ .
در فر دیاه ا رلی 9پاریس ،پری به اس قبالم آ گه بود .در مانۀ راه فر دیاه تا
شهر ،از سفر پشماان شگه بود  .اتوبو به کُنگی پمش یرف  ،ه غلمظی هاه جا
را پوشانگه بود .ساخ اانها ثل لولۀ بخاری از فرط د ده به رن سماه در آ گه بودنگ.
غادده یآ گ .از حرفهایی که به یوشم یرسمگ کال ی
هاه چمد به نظر زش
از هر غریبهای خود را غریبهتر حس یکرد  .به اتاق پری ،زیر
نایفهامگ
شمر انیِ طبقۀ پنجم ،یا به اصطالح فرانسویها "اتاق خدمتکار" که رسمگ بغض
یلویم را یرف ه بود به ز ر یتوانس م جلوی اشکم را بگمر  .با آسانسوری تق لق به
طبقۀ سو رسمگیم با چاگانی سنگمن از راه پلۀ کم نور ،یا به ر بگویم تاریک ،د
دیوار به
طبقۀ باقی انگه را باال رف مم .اتاق آنقگر کوچک بود که در فاصلۀ بمن تخ
زحا یشگ حرک کرد .شوفاژ کوچکی به دیوار چسبمگه بود که ح ی دس م را که
به آن چسبانگه بود یر نایکرد .سوز سر ا از در دیوار نفوذ یکرد به بگن
یچسبمگ جگا نایشگ .سملۀ دیگری هم برای یر کردن اتاق یا ح ی یر کردن
3

-Orly
-Chambre de bonne

4

 11با رها ،پمونگها یسس ها

آب جود نگاش  .برای رف ن به س راح برداش ن آب برای دس شویی جبور بودیم
به طبقۀ سو بر یم .از غصه ،یک هف ه از اتاق بمر ن نرف م .ر زها با لحاف پال وی
نازکِ د خ ایران دس کش به دس ر ی تخ ینشس م ،از پنجرۀ کوچک اتاق
به ساخ اانها پش ِ با های د ده یرف ه خمره ی انگ  .در آن هوای هآلود ،ح ی
دانههای برف به زحا دیگه یشگنگ .شبها هم با هاان پال و دس کش کنار پری
یخوابمگ  .پری را دلگاری یداد که هاۀ دانشجویان از هامن اتاقهای زیر
شمر انی دارنگ فقط شبها در آن یخوابنگ .ا ا به خرج ن نایرف  ،فکر ذکر
ایران بود.
سرانجا بعگ از یک هف ه ،هاراه پری پا به کوچهای یذاش م در خمابانی سم
نددیک به اِکول ملم ر 0.د طرف خمابان ،ساخ اانهای چهار پنج طبقۀ یکگس
رتبی قرار داش با نردههای سماهِ بالکنهایی ردیف به هم چسبمگه که چشمانگاز
آرا ش بخشی را به جود آ رده بود .در کافۀ نبش کوچه ،زن آراس ۀ
هااهن
صاحب قهوهخانه یک فنجان شمر قهوۀ یر به ا داد.
به یاد ا لمن قهوهای اف اد که با عاویم حاود در کافۀ کوچکی در خمابان
اللهزار خورده بود  .خمابان اللهزار تن بود شلو پر از غازه کافه چنگ زیر
ز من کوچک به نا کاباره .هنگا راه رف ن هاه به هم تنه یزدنگ از دس
نمشگون یرف ن ردها در ا ان نبود  .فضای کافه تنگ ر شلوغ ر از خمابان بود .زن
چاق صاحب قهوهخانه به زحا مان صنگلیها حرک یکرد .قهوه را که جلوی ا
یذاش با لهجهای ار نی خنگهای صامای د س انه به عاویم یف ،

 ید نم که ثل قهوههای اکسپرسی نمس که در پاریس ،عر جهان،خوردین .ا ا خودتون خوب ید نمن که در تهر ن به ر از قهوهِ ن پمگا نایکنمن!
1
با ر به حلۀ زیبا ،پر جنب جوش دانشجویی عر ف به کارتمهالتن
رف مم .ساخ اان پراُبه دانشگاه سوربُن ،عبگ پان ئون 1،با زیبای پوشمگه از برف
لوکدا بورگ ،با جساههای لخ

زن

رد در فضایی سم  ،دریچهای به دنمایی
5

-Ecole militaire
-Quartier Latin
7
-Panthéon
6
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نوین را به ر یم باز کرد که تا به آن ر ز برایم قابل تصور نبود.
از آن پس ،فقط شب ها برای خواب به آن النۀ کوچک زیر شمر انی باز
ییش م .از ا ل صبح ک ابها سواکم را زیر بغل یزد به هاان قهوه خانۀ
نبش کوچه یرف م .سر صورتم را با آبی سرد یشس م ،کاسهای شمر قهوۀ یر
نان کرُ اسان یخورد به زحا یکی د کلاه فرانسه با صاحب قهوه خانه رد
بگل یکرد  .ر زها یتوانس م با خوردن یک قهوه ،در یر ای دلپذیر هر قهوه
خانهای ساع ها ک اب آ وزش زبان فرانسه بخوانم .انگک انگک ،با حمط زبان
فرانسه تا حگ دی آشنا شگ  .فضای فرهنگی حمط زنگیی به کلی با ایران فا ت
ناخوشاینگ .به د ر از
بود .از بسماری جنبهها آزادتر دلپذیرتر از جنبههایی سخ
یار دیار ،زیس ن با اهمانهای انگک که پگر به زحا برایاان یفرس اد .در
سر ای اتاق زیر شمر انی ،ح ی چنگ ر ز آخر اه را تنها با آب شکر سرکردن؛ به
تگریج هاۀ اینها برایم قابل تحال شگه بود .نگانس ن زبان ،ر بر شگن با نگاهها
برخوردهای اهان بار نژادپرس انه را هم یتوانس م نادیگه بگمر  .ا ا سخ ر از اینها،
نبود سملۀ ارتباطی سری با پگر ادر د س انم بود که از درد دل ،شورت
توصمه حر ا کرده بود .انگار پش م خالی شگه بود اتکایم را از دس داده بود  .از
دس پری هم که یرف ار شکالت خودش بود چنگان کاری برنایآ گ.
جد نا ه که ارسال دریاف آن بمش از یک اه طول یکشمگ ،سملۀ دیگری
برای ارتباط با ایران جود نگاش  .ح ی در پاریس هم ارتباط تلفنی شکل بود .فقط
ا کان ارسال نا ههایی به نا پنو اتمک 2جود داش  .نا ههایی خصوص که در عرض
د یا سه ساع  ،با فشار باد از طریق لولههایی زیر ز منی بمن پس خانهها ،به دس
یمرنگه یرسمگ!
نایدیر سئولم تصاممها ان خابهایم را بایگ خود به عهگه ییرف م .آزاد
س قل .طعم اس قالل چه تلخ بود بار آزادی در تصامم ان خاب چه
بود
سنگمن دشوار.
در آن ر زها ،پما گهای یرانگر جن جهانی آغاز بارزات کشورهای
س عاره بر زنگیی ر ز رۀ فرانسویان چمره بود .در آن فضای پرتب تاب سماسی،
8
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بارزۀ اس قالل طلبانۀ الجدایریها برایم اهام پمگا کرد .شایگ هم دشواری زنگیی در
غرب  ،احسا هابس گی با آنها را در ن تقوی کرده بود!
د ران بگمر ببنگ الجدایریهای ساکن فرانسه بود که بسماریشان سالها پمش،
ح ی به ز ر اسلحه دس بنگ ،برای کارهای سخ بازسازی یرانههای جن د
جهانی ،به فرانسه ان قال داده شگه بودنگ .خمابانهای پاریس پر از پلمسهایی بود که
به هر سماه و سماه چردهای فر ان ایس یدادنگ .برای شناسایی گارک ،جمبها
اهان ییش نگ هر الجدایری که به تورشان یخورد دس بنگ
را با خشون
یزدنگ یانگاخ نگ توی اشمن پلمس .در کوچه بازار صحب از کش ار بود
شکنجه ،در الجدایر در فرانسه.
جا عۀ فرانسه ،به ر ال رایج در تاریخ خود ،به د بخش وافق خالف تقسمم
شگه بود .وافقان ،الجدایر س عاره را لک طلق فرانسه یدانس نگ ،جن
کش ار
شکنجه نابودی الجدایریها را توجمه یکردنگ .خالفان ،علمه کش
افشایری یکردنگ تظاهرات خمابانی به راه یانگاخ نگ .ر شنفکران سرشناسی،
رد ی چون ژاک پرِ ر 60علمه جن
چون ژان پل سارتر 3یا شاعری حبوب
ینوش نگ یسر دنگ .بسماری از سربازها به خگ سربازی تن نایدادنگ به
زنگان یاف ادنگ" .سرباز فراری" تصنمفی که نویسنگه ،شاعر خواننگۀ حبوب
فرانسوی ،بوریس یان 66علمه جن خوانگه بود سرِ زبانها بود:

آقای رئمس جاهور /نا های برای ان ینویسم / .../ن به این دنما نما گها /
یکنم.
برای کش ن بمچاریان /بایگ به شاا بگویم /تصامام را یرف ها  /ترک خگ
در آن فضای بگمر ببنگ بود که به تشویق دایی طراح یرافمک نقاشم
هوشن کاظای ،تحصمل در " گرسۀ عالی عااری" را بریدیگ  .هرچنگ در آغاز سفر
به فرانسه قصگ داش م ها ر از آن عالقه داش م پدشکی بخوانم ،فادار به پماانی
باانم که با یار دبمرس انمم رَخی بس ه بود  .حال به جای پدشکی ،شبها به کال
آ وزش طراحی یرف م ،در کوچهای نددیک به مگان شاتله 62.گتی طول کشمگ تا
9

- Jean Paul Sartre
-Jaques Prévert
11
- Boris Vian
12
- Châtelet
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ان خاب
ب وانم طراحی از گل عریان زنان را بگ ن قضا ت در ورد شخصم
پایم را
حرفهشان در ذهنم بپذیر  .ا ا ر زی که با گل عریان رد ر بر شگ دس
بکلی یم کرد  .قادر نبود طرح بگن عریان ا را به پایان برسانم اس اد ان برای
پایان دادنِ طرح دس از سر برنایداش .
زبان فرانسه را هنوز به درس ی نایفهامگ در هوای هامشه هآلود آن سال
که یویا از سردترین ز س انهای پاریس بود یکبنگ برف یباریگ ز من ز ان
یخ زده بود خود را تنها غریب حس یکرد  .دیر ق شب در برف سر ای
سوزان زیر صفر پای پماده از پل ر دخانۀ سِن ،خمابان سَن مشل کوچههای تاریک
یخزده خود را یرسانگ به اتاقاان در کوچۀ عرب نشمن وف ار 69.به اتاق سردِ
کوچک دایی نقاشم هوشن که به دس شویی س راح کوچکی ُجهد بود برای
گتی که با هاسر هلنگیش در الهه زنگیی یکرد آن را به ن خواهر پری قرض
داده بود.
شبی نبود که در مانۀ راه یک الجدایری سر راهم سبد نشود را به خوردن
قهوه یپ زدن دعوت نکنگ .ایر دعوت را رد یکرد هم یشگ به "نژاد
پرس ی" .نایدیر تا نماههای شب با این آن قهوه یخورد  ،به زبانی الکن حرف
یزد به درد دلها یا زبان بازیهایشان یوش یسپرد  .تازه پس از چنگ هف ه
بیخوابی سر ازدیی فهامگ که اتها "نژاد پرس ی" از جانب برخی الجدایریها
نوعی باجگمری اس  .بعگ از آن بگ ن ناراح ی جگان دعوتها را رد یکرد
قاطعانه ییف م،

 آره! ن نژادپرس هس م.بعگ از ر د به گرسۀ عااری بود که در بحثی با یک هاشایردی کاونمس
در ورد کش ار شکنجه در الجدایر ،وجه شگ که ح ی حدب کاونمس فرانسه
هم از حفظ سلطۀ اس عااری فرانسه بر الجدایر حاای یکنگ .شگف دده ندجر
فریاد زد ،

پس وافق جن

کش ار هس مگ؟

13
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در آن لحظه اس گاللی حکا ر از یک سملی به ذهنم نرسمگ! در آن ر زها از
سماس ها صلح های احداب سماسی سر در نایآ رد برایم قابل قبول نبود
کش ار
کسی که خود را کاونمس ی خوانگ گعی پمشر بودن اس از جن
حاای کنگ .ناونۀ کاونمس ِ پمشر بودن برای ن ،خواهر پری بود که جد آزاد
انگیشی انسان د س ی از ا نگیگه بود .

11

5
آشنایی با حافل سماسی در پاریس را هم به پری گیونم .پس از اُخ شگن با
یاف ن اتاقی در خوابگاه دانشجویی آن ونی ،64یاه هاراه ا در برخی
زنگیی در غرب
از جا ها بحثهای سماسی دانشجویان ایرانی حضور ییاف م .بمش ر دانشجویان
پسر بودنگ .تعگاد دخ ران دانشجو در خارج کشور بسمار انگک بود .در آن جا ها
بمش ر شنونگه بود  ،نظر شخصی نگاش م از اخ الف نظرهای سماسی چنگان سر در
نایآ رد  .در آن ز ان هنوز کنفگراسمون دانشجویان ایرانی شکل شخصی پمگا
نکرده بود ا ا در مان دانشجویان بحث دربارۀ شکس صگق ،ان قاد به حدب توده به
دلمل پمر ی از شور ی خالی کردن زیرپای صگق رایج بود .تا سرانجا در بهار
 ،6310به شکلیمری "کنفگراسمون حصلمن ایرانی در ار پا" انجا مگ .بعگ از گتی
نمد "ساز ان انقالبی حدب توده" ،به سرکردیی پر ید نمکخواه در خارج از ایران
پایهیذاری شگ .ساز انی که به جای پمر ی از شور ی به پمر ی از چمن "انگیشۀ
ائوتسهد ن " ر ی آ رد :د ر ی یک سکه!
در مان دانشجویان ،شهرآشوب ا مرشاهی ،د س پری را نمد از نددیک
شناخ م ،هرچنگ در ایران د راد ر با ا آشنایی داش م ،ز انی که یکی از چهرههای
بیپر ا سرشنا ساز ان جوانان حدب توده بود .از نددیک که ا را شناخ م از هوش
سرشارش در شگف انگ  .به هرکاری دس یزد ،از ادبمات ،شعر ،زبانهای خ لف
یرف ه تا نقاشی ،در عرض یکی د اه جد به رینها از آب در یآ گ .ا ا هامن
سرشاری در هوش باعث شگ در بر ز تگا اس عگادهایش چنگان پمگمر نباشگ.
در آن سالها ،هم پری هم شهرآشوب رف ه رف ه از حدب توده سرخوردنگ
از آن یسس نگ .آن د س قل آزاد انگیش بودنگ پایبنگ ایگئولوژیهای سماسی
نبودنگ .جسارتشان در قابله با قمگ بنگها تبعمضهای جنسی بمنظمر بود ،آنهم در
فضای فرهنگی سماسی پنجاه -شص سال پمش ایران که فکر رف ار آزاد نشانه
برای ردانی چون پگر هم کار آسانی نبود .پری شهرآشوب ح ی در فرانسۀ آن
د ران هم از پمشکسوتان انگیشۀ آزاد برابری زنان حسوب یشگنگ .د رانی که زنان
14
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فرانسه تازه بعگ از جن جهانی د به حق رأی دس یاف ه بودنگ ا ا از خملی
جنبه های دیگر هنوز حقوق برابر با ردان نگاش نگ ،از جاله از نظر ان خاب حرفه
مدان دس ادد .یرچه تا به ا ر ز هم به حق دس ادد برابر با ردان دس نماف هانگ.
ح ی حق برخورداری از حساب س قل بانکی هم نگاش نگ .حق پمشگمری از حا لگی
سقط جنمن از نظر قانونی حکو بود یناه کبمرهای بشاار یآ گ .ح ی حدب
سخ سقط
کاونمس فرانسه ،ثل هاۀ احداب کاونمس در جهان ،خالف سف
60
جنمن جنبش فامنمس ی بود .در حالمکه دانشجویان کاونمس  ،سماون د بوار را
فاحشه یخوانگنگ ،پری شهرآشوب آشکارا از حق سقط جنمن حق برابری زنان
دفاع یکردنگ سماون د بوار را زنی آزاده یدانس نگ.
ولود خانلری ،ادر شهرآشوب را که خانهاش پاتوق هاۀ بارزان سماسی بود،
پری به ن عرفی کرد .ولود داس انهای جالبی از شرایط زنگیی زنان در قد ین
برای ا یخوانگ .عاشق حرف زدن بود در صحب هایش سائل سماسی
ینوش
آ وزنگۀ زیادی طرح یکرد .ا هم از حدب توده بریگه بود .ا ا در ک ابفر شی حدب
کاونمس فرانسه کار یکرد با برخی شخصم های کاونمس فرانسوی از نددیک
آشنا بود .در مان صحب هایش هامشه اشارهای داش به آشنایی با نویسنگه شاعر
سرشنا لویی اریون هاسرش الدا تریوله 61.یف گوهای پنجره به پنجره با
هاسایهاش مشل فوکو 61نویسنگه فملسوف بارز فرانسوی را هم فرا وش نایکرد.
دانشجویان چپ بارز آ ریکای التمن از جاله ا سوالگ بارِتو 62را ،که
بعگها به هاسری بریدیگ  ،از طریق پری شناخ م .ا سوالگ اهل ند ئال بود
دانشجوی حقوق ،پوس ر شنی داش با وهایی فرفری شکی ،هم قگ قواره ن
بود د سالی بدری ر از ن .از هاان دیگار ا ل از ایجاد رابطۀ نددیک با ن دس
بردار نبود .عصرها بعگ از پایان کال ها ،جلو در گرسۀ عااری ن ظر ن ی انگ ،با
یک سانگ یچ کره ژا بون نان خوشادهِ بای ِ آن د ران در دس  .از طبمع زیبا
15

-Simone de Beauvoir
-Louis Aragon, Elsa Triolet
17
-Michel Foucault
18
-Oswaldo Barreto
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با نشان دادن جلههای عااری که عکسهای
عجایب کشورش برایم ییف
ساخ اان دانشکگۀ عااری دانشگاه کاراکا  ،شاهکار عااری گرن ساخ هِ
یانُوا 63،را به دیگار از ند ئال سوسه یکرد .رف ه رف ه ،بعضی از شبها هم با از
شنگول به اتاق کوچک زیر شمر انی ن در
دس دادن آخرین خط ر  ،س
26
نویی" 20پناه یآ رد" .در پی سقوط پِ ِرز خمانِد ،دیک اتور عر ف ند ئال ،ا سوالگ
را به دیگار از ند ئال
به کشورش بازیش  ،لی از آنجا هم رتب نا ه ینوش
تشویق یکرد .به ا عالقانگ شگه بود ا به شموۀ خاص خودش با فرس ادن بلمط
هواپماا را در برابر عالی انجا شگه قرار داد .ن دعوت ا را پذیرف م ح ی
ازد اج با ا را .در آن ز ان هنوز نایدانس م که ا عضو حدب کاونمس اس .
درآن ز ان ،حلۀ عر ف به کارتمهالتن کانون ان رناسمونالمس ها چپهای
جهان بود .هاه جا ،در دانشگاه خمابان کافه مان دانشجویان جریانهای سماسی
یونایون از کشورهای خ لف پر از بحث یف گو در بارۀ فاشمسم اس عاارِ
"کشورهای عقب اف اده" بود .ملمونها کش ه ،یرانی شهرها ،آ اریی ،یرسنگی فقر
ناشی از جن هنوز وضوع ر ز بود .هاه ،از جاله خود ن ،خواهان صلح ،عگال
برابری بودنگ .نویسنگیان هنر نگان به سبکهای نوین کوبمسم ،وج نو ،فرهن
اس عاار را در رُ ان ،شعر ،نقاشی ،وسمقی فملم
انس ان د س ی ضگی با جن
به جا عه عرضه یکردنگ .هر ق پولی داش م به سمنااهای ارزان قما کارتمهالتن
یرف م .دیگن فملمهای کاریردانهای شهوری چون ارسل کارنه ،بونوئل ،فلمنی،
کور سا ا 22یا فملمهای پر طند چارلی چاپلمن ژاک تاتی 29آسانترین به رین
سمله برای آشنایی با پمچمگیی تاریخ فرهن های یونایون بود ر زنهای به
شناخ هس ی انسان.
24
یاه نمد به سفرهای کم هدینۀ دانشجویی از طریق "اتو اس وپ" به شهرهایی
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- Carlos Vianova
- Neuilly
21
- Perez Jimenez
22
- Luis Bunuel, Federico Fellini,
23
- Kurosawa, Charlie Chaplin, Jacques Tati
24
- Auto Stop
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چون فلورانس ،رُ  ،آ س ردا  ،الهه  ...یرف مم نسب به تفا تهای فرهنگی
ل های ار پا شناخ لاو تری به دس یآ ردیم .در این سفرها بود که به
تناقضی عجمب مان فرهن پمشرف ۀ د وکراتمک آزادیخواه با فرهن نژادپرس انه
اس عااری به یژه نسب به سماهپوس ان بمش ر پی برد .
آشنایی نسبی با فضای هنری فرهنگی فرانسه را هم در آن سالها ،گیون
پری هس م که عالقه زیادی به شعر ،تاریخ هنر هنر نگان به یژه به نقاشی
سرا مکسازی داش  .تعطمالت تابس انی  6301را هم در شهر الوریس ،20در جنوب
فرانسه ،هاراه پری یذرانگیم .در آن ز ان ،شهر الوریس به خاطر کاریاه
سرا مکسازی پمکاسو ناایشگاههای سالمانهاش ،به شهر هنر نگان تبگیل شگه بود
پری در کاریاه سرا مکسازی پمکاسو کارآ وزی یکرد .از قضا در ه لی بودیم که
ژاک پر ر پمکاسو ،به ناسب ناایشگاه سالمانۀ ا  ،یک هف ه در آنجا اقا داش نگ.
حبوب فرانسویان ،یاه با حب ی خاص را به قهوه
ژاک پر ر ،شاعر سرشنا
دعوت ی کرد به ا ضاع ایران شرایط زنگیی ا در فرانسه توجه نشان یداد .ا ا
ن چنگان توجهی به ا پمکاسو نگاش م .به حگی که چنگ نسخۀ بدرگ چاپی اعالن
ناایشگاه پمکاسو را که به ا ضای خودش به ن هگیه کرده بود در آشنایی با چنگ
جوان فرانسوی آنها را به سادیی از دس داد  .فقط ق ی با خشم حمرت پری
هاسر نقاشی ای المایی ر بر شگ به نادانی خود جایگاه هنری آن د پیبرد .

25

- Vallauris
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زنگیی سخ دانشجویی در پاریس ،فرح دیبا یکی از
در آن د ران غرب
د س ان بسمار نددیک صامای ن بود .رزشکار بود ،جگی در خوان .در ایران
در سابقات بسک بالِ بمن دبمرس ان انوشمر ان دادیر ژانگارک ،در تمم رقمب ا بازی
یکرد .
د س ی ا در پاریس در گرسۀ عالی عااری پا یرف  .در آن سالها
تحصمل در رش ۀ عااری در مان دخ ران ایرانی ح ی در خارج کشور هم چنگان
عاول نبود .چنگ سال پمش از ا ،دخ ری ار نی به نا نک ار پاپازیان در فرانسه
عااری خوانگه بود .پس از ا  ،جد ن فرح دخ ر ایرانی دیگری در فرانسه ،در رش ۀ
عااری تحصمل نایکرد.
از هاان ر زهای ا ل دیگار ان در گرسۀ عااری ناسبات صاماانهای مان
رزشکار بودیم .با اینکه رزش مان جوانان
ا شکل یرف  .هر د رزش د س
فرانسوی ،به یژه دخ ران چنگان رایج نبود ا ا ا از هر فرص ی برای تارین بسک بال
پمنک پنک اس فاده یکردیم .بمش ر شبها را باهم ییذرانگیم ،یا با قطار به
خوابگاه ن در شهرک آن ونی 21یرف مم یا با ر به خوابگاه ا در سم ه
ا نمورسم ر.21
در گرسۀ عااری هم در قابل آزار اذی شایردان جگیگ توسط قگیایها،
یا به اصطالح فرانسویها  ،Bizutageهوای هاگیگر را داش مم .به بهانۀ سلاان
بودن ،که چنگان پایبنگ آن نبودیم ،از دس ورهای تحقمرآ مد شایردان قگیای شانه
خالی یکردیم .در عوض به جریاۀ سطل آبی که ح ی در سر ای ز س ان بر سر ان
خالی یکردنگ تن یدادیم.
22
عصرها که از گرسۀ عااری ،در خمابان راسپای  ،بمر ن یآ گیم برای شا
از یک سوپر نددیک به گرسه خریگ یکردیم .یک بار که برای خریگ به آن سوپر
26

- Antony
- Cité Universitaire
28
- Raspail
27
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رف ه بودیم یک قوطی خملی کوچک ربا کش رف مم که تازه به بازار آ گه بود .ا ا
یکی از نگهبانهای غازه که ا را زیر نظر یرف ه بود ،تهگیگ ان کرد که به سفارت
ایران خبر خواهگ داد هنگا بس ه شگن غازه در برابر هاۀ فر شنگیان ا را بعنوان
دزدان حرفهای عرفی کرد .ترسان یریان خود ان را رسانگیم به خوابگاه ن
اجرا را برای سماون ،د س ارتمنمکی هاسایه اتاق به اتاقم تعریف کردیم .هرچه
دلگاریاان ی داد که این کار در مان دانشجویان بسمار عاول اس  ،چنگ ر زی از
دلهره آرا نگاش مم.
تر
سماون هامشه از ن فرح ی خواس از ایران یک انگش ری فمر زه برایش
به یادیار بما ریم .ز انی که فرح برای سفارش پمراهن عر سمش به دیور خماط شهور
فرانسوی ،به پاریس بریش درخواس ِ سماون را فرا وش نکرد انگش ری فمر زه را
هاراه با نا های برای سماون فرس اد.
ادر فرح با ادر ن در گرسۀ ژانگارک هاشایردی بود .ق ی به پاریس
حب یکرد .در آن ز ان ،ن فرح
یآ گ برایاان غذاهای لذیذ ایرانی یپخ
برداش های شابهی داش مم .همچ کگا فعالم سماسی نگاش مم ا ا
احسا
خالف بیعگال یها نابرابریهای وجود بودیم .بعگ از جگایی لکه ثریا از شاه
طرح شگن ازد اج جگد شاه ،اینکه بعضی از دخ رها خودشان را به عنوان دا طلب
برای ازد اج با شاه در جلۀ اطالعات بانوان یا دیگر نشریات عرفی یکردنگ به
نظر ان کار سخرهای یرسمگ .به یژه عکس دخ ر جوان دانشآ وزی با فکل بدرگ
قر دی ر ی وهایش که از دا طلبان ازد اج با شاه بود ،گتها سمله شوخی
سخره ا شگه بود.
در آن ز ان ،برخالف آنچه که فرح به اش باه در خاطراتش نوش ه ،ن همچ
قصگی برای کشانگن ا به حافل کاونمس ی نگاش م 23.هرچنگ که پری د س انش
کاونمس بودنگ یاه با فرح آنها را در کافههای کارتمهالتن ،پاتوق "دانشجویان چپ"
یدیگیم .ا ا در آن ز ان ن خود را کاونمس نایدانس م به همچ یر ه سماسی
تعلق نگاش م .الب ه ،نسب به سائل سماسی ،به یژه بارزۀ اس قالل طلبانۀ
29

- Mémoires de Farah Pahlavi, P.74-75, Vol.1, XO Editions, Paris 2003.
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الجدایریها حساسم بمش ری نشان یداد  .از برخوردهای خشن پلمس در خمابانها
کافهها اهان به خارجیها سخ آزرده یشگ  .سعی یکرد هرجا که ا کان
تظاهراتی پمش یآ گ فرح را هم به حاای از آنها بکشانم .ح ی یکی د بار هم که
از آ گن به تظاهرات سرباز زد ا را به "ترسوِ بودن" هم کرد !
انگهی ،ایر ن کاونمس بود ا سلطن طلب ،بعمگ بود که ب وانمم آنقگر
صامای باشمم .درس اس که ن رژیم شاه را سرکوبگر یدانس م
با هم د س
ا ا تا جایی که به یاد دار ا نمد در حاای از رژیم شاه پافشاری نگاش  .شایگ این
اش باه ا ناشی از فرهن سماسی رایج در آن رژیم خودکا ه باشگ .در آن فرهن
سماسی که بعگها در زنگان شناخ م ح ی نوجوانان کم تجربهای که در حگ آن د ران
ن هم نسب به سائل سماسی شناخ نگاش نگ ،فعال سماسی ،کاونمس یا ح ی
ارکسمس به حساب یآ گنگ .به عل رد بگل کردن چنگ اعال مه خوانگن یک
یا د ک اب به اصطالح "ضاله" ،به عنوان "فعال سماسی" شکنجه زنگانی یشگنگ.
هر نوع عگال خواهی یا کا رین حقطلبی نارضای ی از ض وجود ،هم از نظر
سا اک هم از نظر جریانهای سماسی یک اقگا هم سماسی تلقی یشگ .هرچنگ
خفقان سماسی در جاهوری اسال ی در ابعادی عقباف ادهتر
این فرهن
خشون بارتر ادا ه دارد.
***
دیگر به تحصمالتم در پاریس ادا ه
ز انی که تصامم یرف م به ند ئال بر
نگهم ،فرح هاانقگر نگران خالف بود که خواهر پری سایر بس گانم .پس از
بازیش به ایران در ا اسط  ،6303یک سالی از ازد اجم با ا سوالگ ییذش که
فرح را د باره دیگ  .هنوز با شاه ازد اج نکرده بود .به دیگن ا که آ گ ا سوالگ
ثل لکههاس !"
ییف " ،رف ار لبا پوشمگن د س
ا ا فرح آن ر ز چمدی به ن نگف  .چنگی بعگ خبر نا ددیش با شاه در
ر زنا هها علنی شگ .در آن ز ان حا له بود خمال داش م در ایران باانم .از خبر
نا ددی ا در شگف انگ  .ر زی با فرس ادن چنگ ارتشی درجهدار به با پگر  ،در
اُزیُل ،از ن دعوت کرد به دیگنش بر  .دعوتش برایم عجمب بود ،چون فرح به خوبی
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یدانس با اینکه فعالم سماسی نایکنم ا ا رژیم شاه را سرکوبگر یدانم مانۀ
خوبی با آن رژیم نگار  .تصامم یرف ن برایم دشوار بود .گتی طول کشمگ تا تصامم
یرف م به پا د س ماان به دیگنش بر .
فرح هنوز در خانۀ دائمش قطبی ،در شامران زنگیی یکرد .ر دی کوچه را
فن را به خانۀ ا رسانگنگ .ارد سالن نسب ا بدریی شگ
بس ه بودنگ با کُلی دن
که یک افسر یک س خگ دَ در ایس اده بودنگ .سالن غذاخوری در طبقۀ هاکف
بود از طریق پلکانی چوبی به ایوان طبقۀ مانی شرف به سالن صل یشگ.
به دعوت افسر دَ در ،ر ی یکی از بلها نشس م .بعگ از گتی شجاعالگین
شفا  ،پسر خالۀ ادر ارد شگ ،نویسنگه رجم سرشناسی که در آن ز ان به یاانم
عا ن فرهنگی زارت دربار بود .را که دیگ به ر ی خودش نما رد .از اینکه همچ ابراز
آشنایی نکرد تعجب کرد  .بعگ از گتی سکوت ،رف ار اهان بارش را با پش کردن به
ا پاسخ داد  .پس از ا  ،سه چهار دخ ر جوان هم ارد شگنگ .هاگی چشم ان ظار
خبری از اهالی خانه
ر د فرح ،شق رَق در سکوت نشس ه بودنگ .گتی یذش
فرح نشگ .آن فضای رسای اهان بار برایم تحال ناپذیر شگه بود ،برخاس م که بر .
افسری که کنار ا ایس اده بود از ن
س خگ دَ در به سرع از پلهها باال رف
خواس کای صبر کنم .چنگ دقمقه دَ در ایس اده بود که ادر فرح آ گ لب ایوان
طبقۀ مانی ،سال یر ی کرد یف " ،صبر کن فرح یخواهگ تو را ببمنگ!"
فرح که آ گ را بوسمگ کنار نشس  .تا شر ع کرد به حرف زدن با ن،
شجاعالگین شفا یکباره ناسبات خانوادیی ا به یادش آ گ یف " ،ایشان از
بس گان نددیک ن هس نگ"!
با خشم نگاهش کرد چمدی نگف م .فرح لبا فاخری پوشمگه بود سعی
یکرد من برخود سلط باشگ .با صامام هامشگی پچپچکنان اجرای
آشنایمش را با شاه برایم تعریف کرد .یف که در پی درخواس بور تحصملی از
اردشمر زاهگی چنگ بار به دعوت ا به خانهاش رف ه در خانۀ ا با شاه آشنا شگه
اس  .با اش ماق از دیگارهای بعگی با شاه عالقۀ ش رکشان به بازی تنمس
پر ازهای د نفره با هواپماا برایم یف  .سرآخر ق ی پمشنهاد ازد اج را از طرف شاه
فشرد.
طرح کرد با همجانی پوشمگه دس ش را ر ی دس م یذاش
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هنگا خگا حافظی ا را حکم در آغوش یرف م بوسمگ  .یدانس م که دیگر
ا را نخواهم دیگ .ر شن بود که به رغم عالقهای که به ا دار راه ا از هم جگا شگه
اس  ،ا یرف که جدیی از آن رژیم شود.
شایگ فرح ان ظار دیگری از ن داش  .ان ظاری که بس گانم با توق ها
فشارهای س قمم غمر س قممشان برای حفظ ناسبات با فرح ،رتب خاطرنشان
یکردنگ .به جد پگر ادر که هامشه فرزنگانشان را در تصاممها ان خابهایشان
آزاد ییذاش نگ .دلم یخواس باانم فرزنگ در ایران به دنما بمایگ .پگر ادر
هم با اش ماق ن ظر تولگ نخس من نوهشان بودنگ .به آنها یف ه بود که پگر ا سوالگ
سماهپوس ی د ریه اس  .پگر در مهاانیها دیگارهای خویشان آشنایان هر طور
بود در مان صحب ها ییف  " ،ن سماهپوس ها ر خملی د س دار
خوشبخ انه به ز دی دارای نوهای سماهپوس خواهم شگ!" نگاهی پُر هر به ن
بذلهیویی بود همچکس حرفش را به جگ
یانگاخ  .ا ا چون آد شوخ طب
ناییرف .
هرچنگ دلم یخواس در ایران باانم ا ا این را هم یدانس م که دیگر حفظ
ناسبات د س انه صامای مان ن فرح نا اکن اس  ،بهرهجویی از آن د س ی
نمد با ر حمۀ ن ناسازیار اس  .در عمن حال ،نایتوانس م فشارهای س قمم
غمر س قمم بس گان د ر نددیک را هم تحال کنم .در وقعم ی پرتناقض قرار یرف ه
بود  .نایدیر تصامم یرف م پمش از ازد اج فرح به ند ئال بازیرد  .تصامای که نه تنها
ا لمن ان خاب شخ سماسی ن بود ،بلکه در سمر زنگیی سرنوش آتی ن
فرزنگ نقشی تعممن کننگه داش .
***
پنج شش سال از آن دیگار یذش  .در  ،6910 /6321سه سالی بود
بمس
که با پسر حامگه هابنگ سابقم به زنگیی سخ پناهنگیی سماسی در فرانسه
ر یآ رده بود  .پس از د نگیی بسمار ،کار در رس وران شمرینی پدی غمره،
سرانجا فرص ی یاف ه بود تا ب وانم هاراه د تن از د س انم نشریهای را ن شر کنمم
به نا "آغازی نو".
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یکی از ر زهایی که با اتو بمل پسر شغول توزی نشریۀ آغازی نو در
کموسکهای پاریس بود  ،در خمابان ایمهنا 90صگای کسی را از د ر شنمگ که نا م را
فریاد یزنگ .فکر کرد در آن ر ز باطرا ت بهاری خماالتی شگها  .نابا رانه نگاهی به
یخواس م اتو بمل را من
اطرافم انگاخ م بر سرع اشمن افد د  .ش ابدده بود
را به وق به دس ش برسانم .ا ا بار دیگر از فاصلهای نددیک ر هاان فریاد را شنمگ ،
اتو بمل بدرگ سماه رنگی در کنار قرار یرف  .زنی از پنجرۀ عقب اتو بمل را صگا
کرد .پش چرا قر د ایس اد بهتردیگ نگاهش کرد .

 یگا ،ن فرح هس م!چقگر عوض شگه بود! چهیونه را بازشناخ  ،آنهم با آن ض ژ لمگه ،خس ه
در حال راننگیی؟ پس از آن آخرین دیگار ان در خانۀ دایمش دیگر ا را نگیگه بود .
هف سال زنگانی رژیای بود که ا جدئی از آن شگه بود .هف  -هش سال از
انقالبی ییذش که ا را از سنگش رانگه بود رژیای دهها برابر خشن ر
س بگتر از رژیم پمشمن آفریگه بود.
شگف زده پرسمگ ،

 اینجا چه یکنی؟ حال چطور اس ؟ خملی خوب ،در ان ظار انقالب بعگی!جالهای که یویی چون پ ک بر سرش فر د آ گ .خطوط صورتش کشمگه شگ
به سا پایمن ،ر یش را بریردانگ با دس به راننگه دس ور داد راه بمف گ .نابا رانه
گتی پش چرا قر د خشکم زده بود .چه تعبمری از آن جاله کرده بود؟
همچ چمد به نظر اقعی نایرسمگ .لحظۀ کوتاه یذر د اتو بمل از کنار هم،
تالقی د نگاه از رای ز ان ،حس بهم عالقهای دیرینه رد بگل د جاله یویی
صحنهای بود از یک فملم ن تااشایر آن.
***

30
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چنگ سال از انقالب یذش  ،یذر ز ان بسماری فکرها ،اجراها
بمس
رخگادها را صمقل داد شفاف کرد ،بسماری دیگر را یران نابود.
گتی بود که یرف ار تناقض بحرانی در نی بود  .آخرین ناسبات سماسمم
در جا کوچک جلۀ "آغازی نو" نمد ،با برخوردهای ناخوشاینگ غمرد س انۀ
هاکارانم ،از هم پاشمگه بود.
با رگ هاد ان خواهر پری د س م دانکا سِانویچ در ژ ئن  ،6333یویی
دیگر قادر نبود با ر یاهای یذش ه کنار بمایم .به قصگ نگاهی به تاریخ ،به رخگادهای
یذش ه سمر زنگیی سماسیا  ،در کار تهمۀ ک اب "دادِ بیداد /نخس من زنگان
سماسی زنان" بود که از رگ نابهنگا دخ ر فرح با خبر شگ  .حسی ناشناخ ه از
در نم سر برکشمگ ،سکوت در برابر رگ فرزنگش برایم دشوار بود.
سرانجا بر آن شگ با اسطۀ د س م یُلی ،برایش بنویسم" :فرح! یدانم که

ر زهای سخ ی را از سر ییذرانی ،به یادت هس م!"
پاسخ فرح به این جاله ،تلفنی بود به خانها که بمش از نمم ساع به درازا
کشمگ .یادی بود از یذش ه ،یذاری به سرنوش د س ان آشنایان قگیم .ا ا در قابل
سرکوب در جاهوری اسال ی ،بیاخ مار یف م،
اشارۀ فرح به خشون
 -از اس که بر اس ! گر نه آنکه سا اک ز منۀ به قگرت رسمگن ر حانم

طرفگار خامنی را خود فراهم آ رد؟ در زنگان ا ین ،از نددیک شاهگ ز منه سازی
سا اک در صگ ر ا لمن ف وای نجس پاکی علمۀ کاونمس ها جاهگین ،توسط
ر حانمون در ن زنگان بود !
آیا حمرت فرح از این اجرا ،به راس ی نشانهای بود از بیخبری ا از ا ضاع
سماسی ،تصاممهای شاه اقگا ات سا اک در آن رژیم؟ یا صلح ی بود سماسی؟ هر
چه بود صحب ا بگ ن کا رین توق ان ظاری پایان یاف  .انگار کوششی بود در
حفظ حر هاان لحظه.

جشنوارۀ جوانان در مسکو،
5001/5957

1
در هاان سالهای تحصمل در پاریس ،برای شرک در جشنواره جهانی جوانان
هاراه پری فریگه به سکو رف مم .تابس ان  6301بود .پمش از آن ن اصالً از چنمن
جشنوارههایی خبر نگاش م که هر د سال یکبار از جانب کشورهای سوسمالمس ی
جوانان کاونمس ِ سراسر جهان ساز انگهی یشگ .اجازۀ سفر ن به درخواس
د س وسمقیدانم فریگه از رضا شهشهانی از طریق حدب توده جور شگه بود.
شهشهانی را که در کافۀ سِلِک در خمابان ون پارنا  96دیگ به صراح به ا یف م،
 همچ عالقهای به فعالم سماسی نگار  ،آنهم در حدب توده.ا ا ا خنگۀ پر عنایی کرد با حب ی پگرانه یف ،

 عمبی نگاره ،شناخ ن یک کشور سوسمالمس ی برای دخ ر جوانی ثل توخوبه .دیگه چنمن ا کانی به دس نخواهی آ رد!
از خنگۀ پر عنای ا در آن لحظه چمدی دس گمر نشگ .بعگها شنمگ ا در
ناسباتش با حدب توده با شکالت زیادی ر بر بود.
نای دانم در سفارت آلاان شرقی بود یا شور ی که به جای یدا یک رقۀ
"اجازۀ سفر" به ا دادنگ .در یذر از غرب به شرق ار پا ،رتب جلو ا را ییرف نگ،
یذرنا ههایاان را به دق ارسی یکردنگ تا آن "اجازهنا ۀ خصوص" را دس به
دس نایچرخانگنگ دهها سئوال نایکردنگ ،ل کن نبودنگ .برخورد خشک پُر از
شک تردیگشان به نظر ان سخره یآ گ ا ا به دلاان بگ نایآ ردیم .هاه چمد را
به طند شوخی از سر ییذرانگیم .باالخره هم با نگانمکاری یک "کار نگ
سوسمالمس " ،یذرنا ه هر سه نفر ا با ُهر "ضاله" "پر خطر" یک کشور
سوسمالمس ی دین شگ .در بازیش از آن سفر ،با دردسر "یم شگن" یذرنا ه ان را
به سفارت ایران قبوالنگیم!
باالخره ،با قطار به برلمن شرقی رسمگیم شب را در ه لی یذرانگیم .جد ا ده
د ا زده نفر ایرانی ،از شرق غرب ،آ گه بودنگ که بمش رشان ،شایگ هم هاگمشان جد
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ن ،از اعضاء طرفگاران حدب توده بودنگ .یکی د نفرشان چنگین بار به آلاان غربی
رف نگ برای خریگ انواع سائل .از راهناای ایرانی عل آن خریگهای عجوالنه را
پرسمگ ا ا جواب شخصی نشنمگ  .چنگ سال بعگ فهامگ که ُگل اجنا غرب
ارزش یژهای برای ساکنان کشورهای سوسمالمس ی دارنگ ،چون در کشورهای
بگ کمفم هس نگ.
سوسمالمس ی پمگا نایشونگ یا ایر هم پمگا شونگ بگ ساخ
از آلاان شرقی سوار قطاری شگیم که بیشباه به " اشمن د دی"
شاهعبگالعظمم نبود؛ ق ی که دایها به قصگ "زیارت اهل قبور" در یورس ان این شهر،
ا را هاراه خود یبرد .صبح ز د قهر ان ب ول ن هاراه ننه ،با یکی د بقچه
خاکی
"غذای حاضری" کاهو خود ان را با درشکه عبور از کوچههای تن
یرسانگیم به ایس گاه قطار در "یارد اشمن" ،به یاانم نددیک به خمابان خراسان
در جنوب تهران .دس هاگیگر را حکم ییرف مم از مان جاعم ی به هم فشرده
ناسدایویان به ز ر ارد " اشمن د دی" یشگیم .در یوشهای ینشس مم در ان ظار
سوت پرطنمن حرک آهس ۀ قطار .با دیگن جوانهایی عر ف به "التِ یارد
اشمن" که بیباکانه ر ی طاق ید یگنگ سن پرت یکردنگ ،با لذتی صف
ناپذیر به سقف چشم ید خ مم .از درزهای سقف پاها یاه از پنجره سایههای آنها
را یدیگیم تعگادشان را یشاردیم.
با هاان لذت سوار قطاری شگ که قرار بود از برلمن شرقی ا را به سکو
برسانگ .در قطار سکو هم ثل هاان " اشمن د دی" جاعم ی درهم فشرده در پی
یاف ن جایی برای نشس ن از سر کول هم باال یرف نگ .ق ی سوت پر طنمن قطار
سکو بلنگ شگ آهس ه لن لنگان به راه اف اد بیاخ مار در ان ظار دیگن سایۀ
جوانهایی بود که ر ی سقف بگ نگ.
قطار پی در پی در این ایس گاه آن ایس گاه توقف یکرد .در هر توقفی
طوالنی ،جاعم ی بهم فشرده با بار بنگیل جمغ داد کودکانی پرشاار پماده
سوار یشگنگ .در هاۀ ایس گاهها یک دس ه جوان که در مان جاعم به زحا
دیگه یشگنگ با دس ه یل ایس اده بودنگ برایاان دس تکان یدادنگ .شعارهایی
هم یدادنگ که اصال به یوش نایرسمگ .باالخره بعگ از یک شبانه ر ز ارد سکو
شگیم .هاۀ این چمدها ،آنهم در کشوری سوسمالمس ی که آن هاه از دایایش شنمگه
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بود  ،به نظر عقب اف اده یرسمگ .به خصوص که ردها نه تنها در قطار بلکه هنگا
پماده شگن هم پمژا ه تنشان بود.
با این هاه ،حضور صامای پری ،برخورد پُرطند در عمن حال د س انۀ فریگه
پایگاری چون طغرایی که جگا از ا از فرانسه آ گه بود
یاف ن د س با عرف
باعث ی شگ از هرچه به نظر ناخوشاینگ عقباف اده یرسمگ به آسانی در یذر
اهام ی نگهم.
ا ا در سکو انگار ارد دنمای دیگری شگه بودیم .راهناای زن که به زبان
اُبه شهر
فارسی سلمسی حرف یزد با دس ه یُل به اس قبال ا آ گه بود .عظا
در کنار ر د بدرگ سکوا از هاان بگ ر د چشمیمر بود .از خمابانهایی پر درخ ،
سم تامد ،از قابل بناهایی قگیای یذش مم .صگای ساز آ از از هاه طرف بلنگ
بود .یُله به یُله دس های جوان با لم های خ لف آالت وسقی خاص یاه عجمب
که تا آن ز ان نگیگه بود آهن هایی ینواخ نگ به انواع زبانها آ از یخوانگنگ.
عظا ایس گاه ر شگف انگمد بود .انگار ارد سالن بدرگ پرشکوه قصری
سلطن ی شگه بودیم .ر رهای کف ز من پلههای آن زیر نور چلچرا هایی عظمم
یدرخشمگ
حل سکون ا در یکی از ساخ اانهای چنگ طبقهای بود در باغی سم
سرسبد .چادرهای بدرگ سفمگی یُله به یُله در با برپا شگه بود که با انواع غذاهای
ل های خ لف از جاله غذاهای لذیذ ایرانی آ ادۀ پذیرایی بودنگ جاعم ی عظمم
آ گ.
در مان چادرها در رف
سلط به زبان فارسی
ر ز بریداری راسم اف اح جشنواره ،چنگ راهناای ر
ا را به اس ادیو بدرگ عر فی بردنگ که نا ش را به خاطر نایآ ر  .در مان
هداران هدار جوان از لمّ های یونایون شاهگ عالمات حمرالعقولی بودیم که در
سط مگان اس ادیو به ناایش یذاش ه شگه بود .صگها دخ ر پسر نوجوان با نظم
حرکاتی وز ن هااهن  ،با پرچمهایی در دس  ،تصویرهای یونایون رنگمنی را
یساخ نگ .سحور کننگه بود.
پمش از آن فقط جشنهای تولگ شاه را در  4آبان ،در مگان ا جگیه دیگه بود
که در قایسه با آنچه یدیگ بازی بچگانهای به نظر یرسمگ.
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در پایان راسم ،در کنار هداران هدار جوان به پا ایس اد  .در این هنگا سر د
"ان رناسمونال" ،به دهها زبان ،در فضا پمچمگ:
برخمد ای دا لعن خورده /دنمای فقر بنگیی /.../ر زِ قطعیِ جگال اس

آخرین رز ا/.../ان رناسمونال اس نجات انسانها...
حال ه وای عجمبی بود ،حسی شبمه به نمایش در راسم ذهبی .آرز
ر یایی دلنشمن آساانی که یویی در ز من به حقمق پموس ه اس .
دیگار از شهر لنمنگراد ،یا پطر یراد ا ر زی ،انگار کال آن ر یا بود .در سفری
د ر زه ،هاراه  10-10دانشجو عاار از کشورهای خ لف .ن تنها ایرانی در آن
جا بود با یک رجم خصوص .ا لمن باری بود که خود را در چنان جایگاهی
یدیگ  .در جلسۀ توضمح برنا ه عرفی آشنایی جا  ،نوب به ن که رسمگ شاد
غر ر از حضور در آن جا  ،هاچون دیگران لموان شر بم را به اف خار آن "سفر
تاریخی" باال برد خود را عرفی کرد  .بعگ از کثی طوالنی در پی کف زدن
حضار ،با لکن زبان یف م،

 به اف خار هابس گی ل ایران با رد شور ی!جالهای که به نظر بی عنی رسمگ نفهامگ از کجای ذهنم بمر ن آ گ.
شر گمن ،گتی به جاعم خمره انگ  .بازهم برایم کف زدنگ .از همجان یا از شر ،
غد به کلی خالی صورتم دا شگه بود .فقط هاان جالۀ بی عنی در ذهنم تکرار
یشگ .بعگ از کثی طوالنی ،د باره تکرار هاان جاله کف زدن د بارۀ حضار .بازهم
کث بازهم تکرار تکرار ...لموانم را ز من یذاش م به طرف دس شویی د یگ
راهناا به دنبالم.
برای دیگار از شهر ،سرافکنگه به جا پموس م .ا ا در دیگار از آن شهر که
شنمگه بود در د ران پطرکبمر به تقلمگ از شهر ُگرن پاریس ساخ ه شگه ،خود را
فرا وش کرد  .خرابیهای جن در برابر آنچه یدیگ توجها را جلب نایکرد.
زیبایی خمابانها بلوارهای سم  ،پلهایی پر از جساه کنگهکاری بر ر دخانۀ
نِوا ،92قصرها دژهای عظمم باشکوه ،کلمساها کاتگرالهایی پرهمب به سبک
عااری بار ک ،مگان سم "قصر ز س انی" ساخ اانهای زیبا به هم چسبمگه
32
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وزۀ ار م اژ ،99با صگها سالن هداران هدار تابلو جساه از عهگ ع مق تا د ران
عاصر ،هاچون ر یایی در خواب ،اقعی بودنشان برایم تصور ناپذیر بود.
البگ سمر دیگار را به دق ان خاب کرده بودنگ .چون از ساکنان شهر
حلههای سکونی همچ چمد به یاد نگار .
در بازیش به سکو ،دیگن بالۀ "دریاچۀ قو" با حرکات وز ن ظریف
بر صحنۀ باشکوه "بالشوی تئاتر" 94در آخرین ر زهای
شهورترین بالرین ر
جشنواره برایم با حس خوشاینگ غر ری آ مخ ه به اف خار پایان یاف .
حسی که در یازده د ازده سالگی در راسم پایان سال کال های رق ادا
کرنلی ،هنگا رقصمگن بر صحنۀ تئاتری کوچک با کف زدن پگر ادر در مان
تااشاچمان ،به ن دس یداد.
ا ا از مگان سرخ ،کلمسای عجمب رنگمن ساخ اان شهور کر لمن
پمکرۀ و مایی شگۀ لنمن اس المن همچ چمد شخصی به یاد نگار  ،هرچنگ یدانم
جد برنا ه بود .انگار فملای یا کارت پس الهای رنگمنی از آن دیگه باشم.
***
با پایان یاف ن جشنواره ،بار دیگر از برلمن شرقی یذر کردیم .تازه ساخ اان
دیوار د ر آن شر ع شگه بود .بیتوجه بیتأ ل از کنار آن یذش مم .ا ا اینبار ،در
یذار یک ر زه در آن شهر ،تفا ت مان د برلمن شرق غرب آنقگر چشاگمر
یش
بود که ح ی تودهایهای د آتشه هم نایتوانس نگ آن را نادیگه بگمرنگ .ییف نگ،

 زرق برق برلمن غربی فقط یک ی رینه .در عوض در شرق تفا ت مانفقمر غنی این شهر آن شهر جود نگاره!
در خمابان اصلی زیاده فراخ خلوت برلمن شرقی هاه چمد خاکس ری
ز ُخ
غاگمن بود ،با ساخ اانهایی ب ونی یُقُر .در مگان اصلی جساۀ زش
کاریری برافراش ه شگه بود که با چکش بدریی در یک دس ُ ،ش دس دیگرش را
بارزه باال برده بود .پمش از هرچمد آد را از هر چه هنر جساهسازیس
به عال
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دلدده یکرد.
ر به حسن خاش که در کنار قگ یزد ،آهس ه یف م،

 چه فضای غاگمنی!خاش دس را یرف  ،از بقمه که فاصله یرف مم بی قگ ه شر ع کرد به درد
دل .تفا ت سنی ا زیاد بود .به دبمرس ان یرف م که ا را برصحنۀ تئاتر دیگه بود .
ا از ا اخر دهۀ بمس تا سقوط صگق ،از بازیگران شهور حبوب تئاتر نو
پای سعگی یا فرد سی بود که به یاری عبگالحسمن نوشمن کاریردان هنر نگ
سرشنا ِ عضو کام ۀ رکدی حدب توده هاسر هنر نگش لورتا به راه اف اده بود.
در پی سقوط صگق دس گمری زنگانی شگن اعضاء حدب توده ،تعگادی از آن
بازیگران از جاله حسن خاش به شور ی یریخ ه بودنگ.
در آن لحظه ،از اع اادش هم تعجب کرده بود هم احسا فخر .طوری
آهس ه حرف یزد که به یوش دیگران نرسگ .از فضای سنگمن غمآلود آنجا برایم
یف  ،از تنهایی غم غرب  ،از دل نگی ترسی پایان ناپذیر از حضور دائم
جاسوسان راهنااها!
آن فضای رعبانگمد را نایشناخ م ،یا نایخواس م بشناسم .ا ا حرفهای
ناخوشاینگ راهنااهایی که با لبا های رسای
خاش توجه را به حضور گا
تمره رن هامشه هاراه ا بودنگ جلب کرد .انگار تازه وجه شگه بود که در آن
سفر لحظهای تنهایم نگذاش ه بودنگ.
خاش با چشاانی اشکبار به ن نگاه کرد یف ،
 -خوشا به حال تو که یتونی به هر جا که بخواهی سفر کنی ،این ر به

هاوطنانم بگو!
 گه شاا نایتونمن؟ نه!سکوت کرد" .راهناا"
چرای را بی پاسخ یذاش  .سرش را پایمن انگاخ
به سرع خودش را به ا رسانگه بود .از جا زیاد فاصله یرف ه بودیم .هنگا داع،
خاش صاماانه دس م را فشرد با چشاانی اشکآلود نگاهم کرد .دیگر هرید ا را
نگیگ  .سال ها بعگ ق ی شنمگ در هاجرت تنهایی غرب رده اس از اینکه
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پما ش را با کسی در مان نگذاش ه بود شر نگه شگ .
آیا فضای خوشاینگ هابس گی غر رآفرین آن جشنواره باعث شگه بود که
یخوانگ با ر
سالها آنچه از فجای در شور ی ارد یاه سوسمالمسم یشنمگ
نکنم؟ به رغم ناسازیاری با "احداب کاونمس سن ی" ،هاچون آنان هاه چمد را به
توطئۀ "سما" نسب دهم؟ ح ی "یدارش حر انۀ" خر شچف را دربارۀ کش ارهای
اس المن ،توطئۀ "سما" بپنگار ؟
بار د ی که از برلمن یذر کرد ا اخر دهۀ  10مالدی بود .این بار ،برلمن
شرقی در حصار دیواری ضخمم بلنگ با سممهای خاردار زنگانی شگه بود .بسماری از
ساکنان برلمن شرقی هنگا یذر خفمانه از آن حصار جانشان را از دس داده بودنگ.
در آن سفر از کوبا به پراگ از پراگ با قطار به برلمن رف ه بود  .هامنکه پایم
به برلمن غربی رسمگ نفس راح ی کشمگ  .ا ف! فضا سبک رنگمن شگه بود .صگای
آ گ ،حس خوشاینگ آزاد بودن را
خنگه یف گوی رهگذران در خمابانهای پر رف
القا یکرد .از حضور أ ورهای خاکس ری پوش ،سکوت ترسی نهف ه از زیر نظر
بودن خبری نبود.
با این هاه در  ،6339در سو من سفر به برلمن بود که بیهمچ ابها
تردیگی به بنماد فاجعهبار نظا توتالم ر "سوسمالمسم اقعا وجود" پیبرده بود .
دیوار د ر آن یکسره فر ریخ ه بود ،به ضرب بمل کلن رد .
از دیوار بلنگی که مگان خلوت ساک پوتسگا  90را به د نماۀ غرب شرق
تقسمم کرده بود دیگر خبری نبود .آلاان شرقی به آلاان غربی پموس ه بود آن
مگان سم رکد شهر را یخواس نگ به یکی از بدری رین راکد تجاری ار پا تبگیل
کننگ .با بناهای گرن عظمای از فوالد شمشه ساخ اانها برجهای تجاری
بانکهای جهانی .این بار سلطۀ بازار ،یرانی آلودیی کرۀ خاکی ،چمره شگن قگرت
بی حگ رزِ پول یا "بهش الی" بر هس ی انسانها در پمش بود.
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نخس من باری که تصامم یرف م به ند ئال بر جذ ب اطالعاتی بود که در
بارۀ دانشکگۀ عااری کاراکا  ،به عنوان ُگرن رینها ،به دس آ رده بود  .به
ا سوالگ عالقه نگ بود ا ا هنوز قصگ ازد اج نگاش م .عالقه عشقی بود بگ ن
حاسبه توأ با کنجکا ی در شناخ ن سرز منی ناشناخ ه .خویشان د س انم ،به
خصوص پری سخ نگرانم بودنگ .پگر ادر در نا های پُر ِهر برایم نوش ه بودنگ با
تصامم ن اح را ییذارنگ .در آن ز ان کشور
سفر وافق نمس نگ ا ا به خواس
ایران با ند ئال همچ یونه ر ابطی نگاش  .به یاانم از ا اسط دهۀ  10مالدی بود که
ر ابط دیپلااتمک بمن د کشور برقرار شگ.
ق ی برای اجازۀ سفر ،که برای دانشجویان ایرانی اجباری بود ،به سفارت
راجعه کرد سرپرس دانشجویان حمرت زده یف ،

 گر دیوانه شگی دخ ر جان؟ ند ئال کجاس ؟ ا با آنجا همچ رابطهاینگاریم!
برگ اجازۀ سفر به ن نگاد .سرانجا با هدار کلک تعویض هواپماا در
ادریگ توانس م خود را به کاراکا برسانم .نه زبان اسپانمولی بلگ بود  ،نه آدرسی در
اخ مار داش م نه آشنایی جد ا سوالگ  .بییگار بار سفر بس ه بود .
هواپمااها هنوز با وتورهای لخی یا پر انهای ،خاص د ران بعگ از جن  ،پر از
یکردنگ .برای رسمگن به قارۀ ا ریکا یک شبانه ر ز در راه بودنگ ،با د بار فر د ،یک
بار در پرتغال بار د در یکی از جدایر کارائمب .فضای داخل هواپماا کای بدری ر از
یک اتوبو بود با چهل پنجاه سافر .سافرهایی که در ادریگ سوار شگنگ با بقچه
بار بنگیل بچه به بغل تاا راهر صنگلیها را پر کردنگ .فقط جای ر
یوسفنگ اتوبو های سا ه به هاگان خالی بود.
به ا لمن قصگ نرسمگه یکی از وتورها از کار اف اد .تعادل هواپماا به طرز
حش ناکی به هم خورد شر ع کرد به لنگر انگاخ ن به چپ راس  .ضجه شمون
اس غاثۀ زنان ،به زبانی که کال ی از آن نایفهامگ  ،تمد بُران در فضا پمچمگ .طولی
نکشمگ که صگای یریه بوی ناشی از اس فرا بچهها هم به آن اضافه شگ .بعگ هم
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بوی تنگ اس فرا بدری رها نفس کشمگن را هم دشوار کرد .بمش ر از آنکه ب رسم،
کالفه س أصل بود  .در ان ظار سقوط هواپماا ،چشمهایم را بس م خود را حکم
به پش ی صنگلی چسبانگ  .همچ نایدانم ز ان چگونه یذش  ،یکباره با تکانی تنگ
سخ بخود آ گ  .چشاانم را که یشود  ،دیگ سافرها با فریاد کف زدن به سا
در هجو یبرنگ .هواپماا سالم بر ز من فر دیاهِ لمسبون فر د آ گه بود اتوبوسی
برای ان قال سافران به ه لی برای خواب در ان ظار ان بود.
نفسی کشمگ د ان د ان از فر دیاه بمر ن زد  .فقط یخواس م از آن جار
جنجال فرار کنم .سوار ا لمن تاکسی شگ  .راننگه که قصگ را پرسمگ نایدانس م چه
پاسخی بگهم .پس از گتی تأ ل ،باالخره با چنگ کلاه فرانسه حرکات دس به ا
فهاانگ یخواهم در شهر بگرد  .لبخنگ پر عنایی زد سری تکان داد.
پس از گتی راننگیی در سکوت ،کوره راهی تاریک خلوت را در تپهای
پردرخ در پمشیرف  .هر چه یپرسمگ به کجا یر د؟ با اشاره را دعوت به
سکوت یکرد .کم کم وجه شگ که پاسی از شب یذش ه؛ سخ ترسمگه بود .
انگار تازه به لبخنگ پر عنای راننگه ،پیبرده بود  .ا ا ترسم را با غر ر فر خورد
حکم شق رَق به صنگلی تکمه داد  :آ ادۀ ر یار یی با اتفاقی ناخوشاینگ .یویی راه
پایانی نگاش  .باالخره بر فراز تپه ای تاریک خلوت توقف کرد ،در عقب را باز کرد
دس را کشمگ .آ ادۀ زد خورد ،با قگ ی حکم پا بر ز من یذاش م .ق ی به سا
شهر اشاره کرد خشکم زد .شگف زده به درخشش چرا های شهر بر آبهای بیکرانِ
قدحی
بادبانهای رنگمن قایقها خمره انگ  .وجها انگار هداران قو
اقمانو
بودنگ که ا ج ییرف نگ به دل اقمانو فر یرف نگ .به خود که آ گ  ،شاد انه به
شانهاش زد به فرانسه یف م،

 چه نظرۀ سحرآ مدی!گتی هم را در کوچه پس کوچههای خلوت شهر چرخانگ .پاسی از نماه شب
یذش ه بود که بازهم با ترسی فر خورده ،هاراه ا ارد یک کاریاه کفاشی شگ .
د س قوی همکلش با لبا خواب بطری شر ب در دس ارد کاریاه شگ .سه تا
از عرق پرتقالی پر کرد .با اینکه از
لموان ر ی مد پر از خرت پرت کاریاه یذاش
یلرزیگ  ،بازهم از سر غر ر لموان را به "سال ی"
تر به خود لعن یفرس اد
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سرکشمگ  .لموان در پی لموان تا سحر با زبانی الکن با هم حرف زدیم بطری عرق را
خالی کردیم .آخر سر هم کمفی زیبا از چوب پنبه به ن هگیه دادنگ که سالها بعگ با
خود به ایران برد  .صبح ز د که را به فر دیاه رسانگ ،بگ ن اینکه پولی از ن بگمرد
هااننوازی
با لبخنگی پر هر دس ی تکان داد رف  .شر نگه از کج فکری خود
بیدریغ ا  ،گتی کنار هاان خمابان نشس م.
سوار هواپماا که شگ  ،نگرانی جنجال ر ز پمش به آرا شی دلپذیر تبگیل
شگه بود .فضا پر از لبخنگ بود ادب توجه رعای یکگیگر .انواع شمرینیها
آبنباتها از کمف سافران بمر ن یآ گ دس به دس ییش  .جَس ن از خطر
رگ ،به نوعی تفاهم هاگلی انجا مگه بود.
سرانجا پس از د ر ز نصفی ،شاد انه به فر دیاه کاراکا رسمگیم .أ وران
یارک به حض دیگن نا یگا که به اسپانمولی به عنای زنگیی اس یذرنا ۀ را
دس به دس یچرخانگنگ با چهرهای خنگان چنگین بار نا " یگا" را تکرار
یکردنگ جاالتی رد بگل یکردنگ که نایفهامگ  .سرآخر ،بگ ن کن رل
چاگانهایم تا درِ خر جی سالن فر دیاه را هاراهی کردنگ به دس ا سوالگ
سپردنگ که هاراه برادرش بِرتملمو یکی از د س انش پش در ن ظر بود.
سال ها بعگ تازه به این فکر اف اد که بی همچ آشنا نشانی در آن سرز من
ناشناخ ه ،ایر ا سوالگ در فر دیاه به اس قبالم نایآ گ چه یکرد ؟
خانۀ کوچک پگر ادر ا سوالگ پر از بچه بود .ا سوالگ سو من فرزنگ از نُه
فرزنگ خانواده بود .د خواهر بدری ر ،یک خواهر کوچک ر خودش زنگیی س قلی
داش نگ .سه برادر د خواهر کوچک ر با پگر ادرش زنگیی یکردنگ .بعضی شبها
که هاه جا بودنگ ،نُه فرزنگ رید درش به اضافۀ شش نوه از سر کول هم باال
یرف نگ یا یرقصمگنگ .صگای آهن های ضربی ترانههای عشقی ،ثل بقمه خانهها
لحظهای قط نایشگ.
کا مال ،91ادر ا سوالگ از تبار هاجران شهرنشمن ارتشی ای المایی ،با جُثۀ
پد بود شس ن چمگن
ظریف ریدش لحظهای آرا نگاش  .دایم شغول پخ
چنگ بارۀ مد غذا .هر کگا هر ق ملشان یکشمگ غذا یخوردنگ ،تک تک یا
36
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د تایی سه تایی .کا مال در آشپدخانۀ کوچکش دایم شغول درس کردن نان ذرت
ساجی به نا ارِپا 91بود .سمر کردن شکم فرزنگان ،شس ن اطو کشمگن لبا ها
تامد نگهگاش ن خانه پایانی نگاش  .ا ا در چهرۀ ظریف پر هر د نما کا مال همچگاه
نشانی از نارضای ی به چشم نایخورد .چقگر د س داش نی بود!
فلمپه 92پگر ا سوالگ  ،کار نگ بخش حسابگاری فر دیاه ،د ریۀ بلنگ باال
چهارشانهای بود از تبار بردههای کشا رز .لبانش به نُگرت به خنگه باز یشگ .ناظری
بود جگی ،سئول پراُبه .
شب ا ل ،از اس قبال زیاده پرشور د نما کا مال فرزنگانش ،به خصوص د
ارینا ،93بهوت انگه بود  .رتب را
دخ ر ده سمدده سالهاش ،یلگیس
یبوسمگنگ به سر صورتم دس یکشمگنگ شاد انه حرفهایی رد بگل
یکردنگ .انگار با وجودی نا ن ظره ر بر شگهانگ .د نما کا مال مد غذای رنگمنی با
دس پخ لذیذش "آیاکا" 40تگارک دیگه بود که دلاهای بود از انواع سبدیها،
دانههای ذرت یوش ِ پمچمگه در برگ وز.
د ن فلمپه با چنگ ساع تأخمر ارد شگ ،با دیگن ن انگار نفس راح ی کشمگ.
به ن خمره انگ .دس ی به صورتم نکشمگ ،در عوض با دعوت
با ان کنار نشس
حکاش ،هاسر
ن به رق تانگو هگای م با حرکاتی وز ن در دس ان درش
فرزنگانش را شگف زده کرد .ییف نگ سالهاس کسی رقصمگن ا را نگیگه اس .
دیر ق شب ،در راه آپارتاان کوچک ا سوالگ  ،تازه از اس قبال زیاده پرشور
خانوادهاش سردرآ رد  .پگر ادر ا سوالگ پمش از دیگن ن شوخی ا را به جگ
یرف ه بودنگ نگران پُر از دلهره ن ظر ر د "دخ ر سماهپوس ی" از پاریس بودنگ.
سماهپوس بودن با تاریخ بردیی بی ندل ی یرهخورده بود در بسماری
خانوادهها هاواره وجب نگرانی یشگ .سماهپوس از کار درآ گن نوزاد نگران کننگه
بود دلهره آفرین :سماهی رن پوس  ،وهای فرفری ،د ا پهن لبهای کلفُ
پسنگیگه نبود.
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د نما کا مال هامشه اف خار یکرد که رن پوس هاۀ فرزنگانش سفمگ اس
حضور ژن سماه فقط در وهای فرفری چنگ فرزنگ نوهاش به چشم یخورد.
حگ د د سال بعگ با تولگ پسر را من ،د نما کا مال پمش از هر چمد کف
دس ها پاها سوراخ کون نوزاد را به دق عاینه کرد .نفس راح ی کشمگ ،قهوهای
خورد یف ،
 پوس ش ثل پگرش سفمگ از آب در یآیگ اح ااال وهایش هم فرفری!ر ز د یا سو ر د هاراه َرینای سمدده ساله ،خواهر عاشق پمشه
د س گاش نی ا سوالگ  ،که یک سالی هم با ن زنگیی کرد ،به دیگن دانشگاه عر ف
کاراکا رف م .در آس انۀ در خشکم زد ،با حسی دلپذیر غر ری آ مخ ه به حمرت.
حسی که در کودکی ،هربار با پگر به خمابان فرد سی یرف مم با دیگن ساخ اان
"پرهمب " بانک لی عبور از درِ یردانش به ن دس یداد.
چنان بهوت زیبایی فضای آن دانشگاه شگه بود که قادر نبود قگ ی بردار .
یانوئوا 46نقشۀ عااری آن را کشمگه
یدانس م که یک ند ئالیی به نا کارلو
اس  .عکسهایی از آن را دیگه بود ا ا تا آن ز ان فضایی چنان هااهن  ،هنر نگانه
گرن را از نددیک نگیگه بود  .یذریاههایی سرپوشمگه از مان درخ ها
باغچههای پریُل یماه ،ساخ اانهای گرنی را که بمش ر به جساههایی عظمم
شباه داش نگ به هم صل یکردنگ .یذریاهها هاچون بادیمرهایی بودنگ که در آن
آب هوای یر اس وایی ،نسمم الیم خنکی در آن جاوعه به جریان یانگاخ نگ.
سالن بدرگ سخنرانی که الکسانگر کالگر ،42جساه ساز عر ف فرانسوی ،با آ یخ ن
ابرهای رنگارن از سقف ،پژ اک صوت را به ناسبترین شکل تنظمم کرده بود
شاهکار هنرهای تجسای بود .کال ها ،دف رها سالنها با پنجرهها یوشه کنارهایی
خاص ،هر یک به یونه ای فضای دلپذیری ناسب با آن جاوعه به جود آ رده
بیشخصم شهرِ بیدر
بودنگ .درس برخالف ساخ اانها برجهای ناهااهن
پمکر کاراکا با شاهراههایی به سبک آ ریکا.
تازه یفهامگ چرا در ک اب های عااری از آن جاوعۀ زیبا به عنوان
41
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شاهکار عااری گرن نا یبرنگ .از فردای آن ر ز با اش ماق عالقه شغول
آ وخ ن زبان اسپانمولی شگ تا هر چه ز دتر در دانشکگۀ عااری نا نویسی کنم.
ر زیکه برای نا نویسی به دف ر اصلی دانشگاه رجوع کرد  ،نشی دف ر از
شنمگن نا " یگا" دچار تعجب تردیگ شگ .به ا یف م" ،نا م یگا اس هاان
زنگییِ زنگیی!" ا پر نگه را با نا  Vida de la vidaثب کرد .چنگین اه بگ
اد کرد تا نا م در پر نگه تصحمح شگ.
از قضا ز انی هم ترانهای ند ئالیی برای ادر فرس اد که اژه " یگا" در آن
تکرار شگه بود .ا از خویشان بس گان دعوت کرده بود تا به یوش خود بشنونگ که
در آن ترانه از دخ رش یگا نا برده شگه اس !
د سه هف ه از ر د به کاراکا نگذش ه سفر د ر درازی را هاراه ا سوالگ
همئ ی از حدب کاونمس به قصگ تبلمغات ان خاباتی در دهات شهرکهای دا نۀ
سلسله کوههای آنگ ،49شر ع کردیم .نخس من باری بود که به اهام ان خابات آزاد
ا کان شرک در آن پی یبرد  ،هرچنگ خود هاچنان حق شرک در آن را نگاش م.
حدب کاونمس تازه قانونی علنی شگه بود ،بعگ از کودتای سرهن جوانی
40
به نا الرسابال 44علمه رژیم دیک اتوری پر خمانس.
یکی
ا سوالگ  ،از اهالی اس ان ریگا ،41عضو کام ۀ رکدی حدب کاونمس
از سئوالن تبلمغات ان خاباتی حدب در آن خطه بود .در یذر از سلسله کوههای آنگ
انگار ارد فملمهای ر یایی تارزان شگه بود  .طبمع ی رنگمن ،صخره در صخره
پوشمگه از جنگل درخ هایی عظمم .نه شباه ی به سرسبدی الیم ،هااهن
نه شباه ی به بمابانهای یس رده کوههای خشک پرهمب ِ
آرا بخش ار پا داش
کبود آجری رن ایران .هر چه بود ر دخانه بود آبشارهای عظمای که چون رگ
جان جنگلهای انبوه را آبماری یکردنگ .با درخ هایی سربه فلک کشمگه یماهان
انگلی عجمبی که از شاخههای آن آ یدان بودنگ .درس ثل ارهایی که برای پمچمگن
به د ر طعاهشان هاچون طناب دراز ضخمای به رن سبد قهوهای خودشان را از
43
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شاخهها آ یدان یکردنگ .یماهها یُلهای یوش خوار ،ورچههای درش ی که
نمششان از زنبور سوزان ر بود ،ماونهایی که جمغ یکشمگنگ به سرع در مان
شاخ برگِ درخ ها پنهان یشگنگ .در رگ یا شکار شگن بس گانشان ثل آد ها
شمون سر یدادنگ.
با رسمگن به دهات شهرکهای تولمگ کننگۀ قهوه در اس ان ِریگا یویی به
سرز من عجایب پا یذاش ها  .همچ چمد برایم شناخ ه آشنا نبود ،چنمن چمدهایی را
ح ی در فملمهای تارزان هم نگیگه بود .
برخالف فالت خشک رکدی بمابانهای یس رده پرابه ایران که اال
یاه صعبالعبور
اسب ش ر سملۀ نقلمۀ های بود در یذر از کورهراههایی تن
مان دهکگههایی به د ر از هم .دهکگههایی که از دیرباز در حصارِ دیواری کاهگلی
کنار باریکه آبی ،یِردِ آخرین ردیف چاهی یا چشاهای شکل یرف ه بودنگ .حصار
کاهگلی نه تنها سملهای بود در برابر یدنگهای اح االی ،بلکه ناادی بود از مثاق
تعا ن هابس گی .جایی که تالش برای عاش" ،یا نر یخواهگ رد کهن!"
ا ا اینجا حصاری در کار نبود ،آنچه بود جادهها یذرهایی بود مان جنگل
ر دخانه ،دارع سرسبد خانه باغچه .دهکگۀ سن کریس وبال ،41حل تولگ
درخ
ا سوالگ  ،در دا نۀ کوههای آنگ مان صخرههای عظمم درخ انی سر به فلک کشمگه
یم بود .تا ز انی که از جادۀ پر پمچ خای به آن نددیک نشگیم در دیگر نبود.
یویا در د ران سلطۀ اسپانما پناهگاهی بود برای بردههای فراری دیگر قانونیریدان.
خانههای کوچک یک طبقه ،ال به الی درخ ها ،یُلها یماهانی عجمب یم
آبگار بود که
بودنگ .ز منِ کوچهها باغچهها پوشمگه از پرتقال نارنگیهایِ درش
پا له یشگنگ .دانههای تلخ درخ های کاکائو قهوه فقط در سایۀ
زیر دس
درخ ان عظمم ا ُکاد به بار ینشس  .تولمگ اصلی دهکگه ثل بقمۀ جاها قهوه بود
که صادرات آن از چنگ نسل پمش در یک خانوادۀ قگیای آلاانی دس به دس
ییش  .درِ ر دی خانهها به ر ی هاه باز بود .ارد هرخانهای که یشگی بیتکلف
یدادنگ.
تعارف یک اس کان قهوۀ غلمظ تلخ به دس
سایر دهکگهها شهرکهای اس ان ریگا هم پر از یُل یماه درخ انی
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عجمب بود که در خواب هم نگیگه بود  .موههایی که ده بس نی یدادنگ،
خربدههایی به نا لچوسا 42که از شاخۀ درخ ها آ یدان بودنگ ،درخ هایی که
موهشان کگ هایی بود که به دس آد ی به ظرفهای آبخوری ،شمرینی موهخوری
الغه تبگیل یشگنگ.
ز من ز ان رنگمن بود .رن های تنگِ قر د زرد سفمگ خانهها ،رن سبد
زرد قهوهای درخ ها ،قر د بنفش نارنجی یُلها موهها ،پرنگهها طوطیهای
هف رن  ،لبا های رنگمن یُل ب ه دار رهگذران آبی شفاف آساان در نور آف ابی
درخشان در هم تنمگه بود .صگای آهن های ضربی ترانههای عاشقانه از در پنجرۀ
خانهها شنمگه یشگ .فضایی رنگمن ،خوش سبکبال.
اهالی آن خطه ،ثل بقمه جاها آ مدهای بودنگ از بو یهای سرخپوس ،
هاجران ار پایی اشغالگران قگیم اسپانمایی ،با
نوادیان بردههای آفریقایی
آ مخ های از فرهن ها سن های یونایون.
کوچهها تن بود پر از کودکان پابرهنه .خانهها ساده با حماطهایی کوچک.
ننوهایی برای نشس ن یا خوابمگن در اتاقها ایوان آ یدان بود .برای اس راح چمدی
به راح ی آن ننوها نگیگه بود  .ارثمهای بود از سرخپوس ان ،نخس من ساکنان آن
سرز من .هامشه یک نفر ر ی آن دراز کشمگه بود .زنها بمش ر شغول کارهای خانه
بودنگ یا جگا کردن پوس دانههای قهوه خشک کردن آن در آف اب.
از غر ب تا دیر ق شب ،در هوای دَ کرده یر یُله به یُله جشن رق
برپا بود .رقصمگن با آهن های ضربی که اعضاء بگن را بیاخ مار به حرک ا یدارد،
زیبا ،چاق
جدیی از زنگیی ر ز رۀ هاگان بود ،از کودک سالخورده یرف ه تا زش
الغر ،علمل سالم .بمش ر ترانهها عشقهای سوزان سودازدهای را حکای یکردنگ
که سرانجا به ق ل یانجا مگنگ .حسادتهای سرکش ردانه ،هف تمرکشی ق ل
سن ی دیرینه بود.
جدئی از فرهن
سخنرانیهای ان خاباتی ،بمش ر در مگانهای اصلی ر س اها شهرکها بریدار
یشگ که با انواع جساههای سماون بولموار ،سوار بر اسب ،ایس اده یا نما نه تدیمن
شگه بود .نا بولموار جن هایش علمه اشغالیران اسپانمایی تنها چمدی بود که برایم
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بولموار را در تئاتر سعگی
آشنا بود .در دبمرس ان که بود ر ای ی از قهر انی قا
به بازیگری حاگ علی جعفری دیگه بود  .ا ا نایدانس م که این رهبر " نجی"
حبوب رد آ ریکای التمن که نا کشور بولموی هم از ا س اهل ند ئال بوده اس .
در آن فضای ناآشنا عجمب ،با اینکه قادر نبود کال ی با کسی رد بگل کنم
احسا غرب نایکرد  ،شاد بود سرحال .خملی ز دتر از تصور با رد پرشور
سرزنگۀ آن سرز من اُخ شگ  .ح ی به هااننوازی عجمب آنها در نوشمگن قهوۀ
بگ دۀ غلمظ تلخ پمش از بمر ن آ گن از رخ خواب هم ز د عادت کرد .
در فضای پر جنب جوش سخنرانیهای ان خاباتی ا سوالگ که رد را با
دادن عگههایی نظمر برقراری عگال اج ااعی ،دس ادد کافی ح ی تغذیۀ 600
یر یوش ر زانه برای هاگان  ...به رأی دادن به حدب کاونمس با کارت قر د
تشویق یکرد ،یاد یرف ه بود هاراه جاعم فریاد بدنم،
 Vota Rojo.Viva el partido comunisteبا اینکه هنوز خود را کاونمس نایدانس م ا ا عگال خواهی عگههای
رفاهی آن حدب برایم جذاب بود .بر خالف د حدب دیگر که با نا اکسمون
د وکراتمک حدب سوسمال سمحی ،با کارتهای سفمگ سبد در ان خابات شرک
یشگ ،به طوری که در
کرده بودنگ .نا دد هر یر ه با رن کارت ان خاباتمش شخ
صگ باالی بمسوادان هم یتوانس نگ به سهول نا دد ورد نظرشان را ان خاب کننگ.
بر خالف ان ظار  ،کارت سفمگ علق به حدب دس راس ی آکسمون د وکراتمک در
ان خابات برنگه شگ .ا ا حدب کاونمس هم از آن پس علنی قانونی باقی انگ.
چنگ اه بعگ ا سوالگ برای تگریس حقوق در دانشگاه ریگا اس خگا شگ .ا ا
ن ،که در دانشکگه عااری نا نویسی کرده بود  ،انگ در کاراکا پمش خواهر
بدرگ ا سوالگ  ،یراسممال ،هاسرش چهار فرزنگشان که چنگین چنگ اه با حب
زیاد از ن پذیرایی کردنگ .با ر د به دانشکگۀ عااری تازه تفا ت مان ر ش تگریس
لاو شگ .چه از نظر
قگیم سن ی فرانسه با ر ش گرن تگریس برایم شخ
ح وا شکل تگریس ،چه از نظر ر ابط د س انه برابر مان اس اد شایرد .تحصمل
در آن فضا با د س ان خوب صامای که یاف ه بود به راس ی برایم دلپذیر بود.
***
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در سفر د به ند ئال ،پسر را من ،در ار  ،6310در ریگا به دنما آ گ،
شهری که ا سوالگ حقوق تگریس یکرد .زنگیی ن با ا سوالگ پرتناقض بود
پرفراز نشمب .خمال آر انی که را به سا ا سوالگ سرز منی ناشناخ ه کشمگ
یویی با اقعم زنگیی ر ز ره هاخوانی نگاش  .کنجکا یم ارضا شگه بود ا ا کابود
چمدی را دائم حس یکرد  .در خمال ساخ ن چمدی بود  ،بیآنکه به درس ی بگانم
چگونه ساخ ه یشود .چمدی که باالترین علقهها زیباترین
چگونه چمدیس
عواطف ا هر د در آن شکوفا شود پر رش یابگ .ا ا آن را نایتوانس مم با هم
بسازیم .بمش ر ق ها جگا از هم زنگیی یکردیم .به رغم عشق عالقهای د جانبه،
همچگاه ن وانس مم یا نخواس مم بمش از چنگ اه در کنار هم زیر یک سقف باانمم .در
ناسبات مان ا یویی سازیاری ناسازیاری حگ رزی نایشناخ .
با بگنما آ گن پسر  ،انگار دنمای ن سا ان دیگری یاف  .کشف حضور ا
فضای پُ رنویگی را بوجود آ رد که عا ل پر رش بسماری از حسهایم بود .ای بر ن
ایر در سااج بر سر پرهمد از بچهدار شگن حااق کرده بود از وهب این رابطۀ
پربار با پسر حر انگه بود .
ا ر ز نایدانم سااج ن چگونه کارن شگ .را من ح ی پمش از تولگ در
این اجرا نقش داش  .پدشکم در د ران بارداری بارها به ن هشگار داد ،بچهای که
در شکم دار سخ قصگ زنگیی دارد .بمخود نبود که با پا بگنما آ گ.
را من چنگ اهه بود که با ا به کاراکا بازیش م تحصمل در دانشکگۀ
عااری را از سریرف م .اینبار آپارتاانی نددیک به دانشگاه اجاره کرد تا ب وانم ا قات
بمش ری را با ا بگذرانم .ق ی راه اف اد زبان بازکرد ،هامشه با شنمگن صگای پای
ن خودش را یرسانگ پش ِ در .ساع هایی که به دانشگاه یرف م دخ ر جوانِ
هربانی که بسمار سواسی بود از ا نگهگاری یکرد .هر ر ز ح ی مدان آب دادن به
ا را هم از ن یپرسمگ .عصرها یکوشمگ خود را ز دتر به پسر برسانم .شبها با
لذتی صف ناپذیر به قصههایی که برایش یخوانگ یوش یسپرد .پسرکم
دق
رف ه رف ه بدری ر یشگ در آپارتاان کوچکاان هاراه یار بود .صبحها که بمر ن
آ گن از رخ خواب برایم سخ بود ،صبحانهاش را که از شب برایش آ اده یکرد به
تنهایی یخورد بعگ سرا ن یآ گ .چه لذتبخش بود ق ی شانههایم را با
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ال یداد .یک ر ز صبح هرچه ن ظرش شگ به
دس های تُپل کوچکش ش
سراغم نما گ ر ی تخ ش هم نبود .به آشپدخانه که سر زد دیگ یک کاسۀ بدرگ
جلوش یذاش ه دارد با لذت فرا ان تنگ تنگ یک چمدی یخورد .کاسه پر از آب
بود شمر اس با قگاری آرد ذرت ،ناک ،فلفل هرچمد دیگری که دس ش
رسمگه بود .ن را که دیگ یف ،

 یگا خود اینو درس کرد  ،خملی خوشادهس .آرا بود ،شکمبا پُر هر .در مان بس گان در هاسایه جایگاه یژهای به
دس آ رده بود .اهالی حله دکانگارها را به عنوان ادر را من یشناخ نگ.
یریهاش را کسی نگیگه بود ،ح ی ن .بمش ر ق ها بی سر صگا در اتاقش بازی
یکرد ،هر ق درِ اتاق را باز یکرد با دس های باز ،لبخنگ نگاهی پُر هر به
طرفم ید یگ تا در آغوشش بگمر .
گتی از زنگیی در کاراکا نگذش ه ،د تا از د س ان هاکالسم به "ارتش
آزادیبخش لی" ) )FALNپموس نگ که تازه توسط ساز ان جوانان حدب کاونمس
شکل یرف ه بود با پمر ی از الگوی کوبا قصگ بارزۀ چریکی را در سر داش  .انقالب
کوبا برایم جذابم خاصی داش  .بمانمۀ ها انا که فمگل کاس ر  ،با ر د به ها انا،
خطاب به رد خوانگه بود انگار دری بود که به ر ی سعادت بشری باز یشگ:

"انسانها یف نگ دیگر بس اس ! به حرک درآ گنگ"...
ا ایل با شور شوق در تظاهرات خمابانی شرک یکرد که توسط جوانان
پایکوبی شعار "دیگر بس اس !"
حدب کاونمس ساز انگهی ی شگ ،با رق
رف ه رف ه ،به اسطۀ هاشایردان د س ان نددیکم در کال های تئوریک ساز ان
جوانان شرک کرد که با آنچه بعگها در زنگان در ارتباط با یر ههای سماسی ایران
شناخ م در سطحی باالتر بود.
بعگ از گتی ،ن نمد به تشویق د س انم به جا کوچک آنان پموس م.
نخس من باری بود که تعلق داش ن به جا یا یر ه کوچکی را تجربه یکرد  .با
با رهایی به اصطالح آن ر زها " ارکسمس  -لنمنمس ".
با شکلیمری ارتش آزادیبخش لی ،هاچون بسماری از جوانان د س ان
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یپنگاش م.

نددیکم ا کان تحقق انقالب را در ند ئال بسمار نددیک در دس ر
انقالبی که قرار بود ،به دیگۀ ا ،به هاۀ تبعمضهای بشری پایان دهگ.
پرشور
"ارتش آزادیبخش لی" از حاای تعگادی از رهبرانِ سرسخ
حدب ،نظمر تئود ر پکوف ،د یال برا  ... 00برخوردار بود .از قضا برخی از آن
رهبران ا ر ز به صف گافعان برنا ههای اق صادی بانک جهانی جهانی شگن سر ایه
پموس هانگ.
ا سوالگ که هاچنان در شهر ریگا شغول تگریس بود پس از یذش چنگ
اه از تصامم ن با خبر شگ .به درس ی نایدانم ا در چه ز انی از بارزۀ سلحانه
حاای کرد .ت نها به خاطر دار که ا در جنبش اع راضی در ریگا شرک داش .
یکی د اهی هم به زنگان اف اده بود که ن به دیگارش یرف م .ا ا مگانم که چنگ
سال بعگ ،هاراه تعگادی از اعضاء حدب کاونمس ند ئال در کوبا آ وزش چریکی را
دنبال کرد بعگها هم با نا س عار "ا تو" 06در ساز انگهی حفلی چریکی ،س قل
از حدب کاونمس  ،نقش داش .
به جد بخشی از رهبری حدب کاونمس ند ئال که شی چریکی را چنگ سالی
پذیرف  ،همچ حدب کاونمس ی در جهان از بارزۀ سلحانه چریکی به شموۀ کوبا
حاای نکرد .خود شور ی هم تنها پس از یذش د سال از انقالب ،حکو کوبا را
به رسام شناخ .
02
بارزۀ سلحانه در ند ئال ،در هاان یا های نخس با شکس ر بر شگ .به
تقلمگ از انقالب کوبا ،یر هی سلحانه در کوههای رکدی بارزه یکردنگ.
دانشجویان هم دانشگاه را که از اس قالل برخوردار بود پلمس حق ر د به آن را
نگاش اشغال کرده بودنگ .دانشگاه تبگیل به دژی شگه بود در حاصره پلمس شهری
دانشجویان سلحانه از خود دفاع یکردنگ .این بارزه چریکی در ند ئال با آنچه
بعگها در ایران در زنگان شناخ م بسمار تفا ت داش  .در ند ئال ،هاچون سایر
لاوس ر با جا عه فضای
کشورهای ا ریکای التمن ،بارزه پمونگی حکا ر
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- Théodor Petkoff, Duglas Bravo
-Otto
 -هر چنگ گتی بعگ از آن ،د باره با اتحادها اخ الفهایی تا ا اخر سالهای  10مالدی ادا ه یاف .

51

5

11

سماسی حاکم بر جا عه داش  .برخالف ایران ،بارزهای ند ی به کُلی خفی نبود،
عال ه بر اینکه احداب سماسی قانونی علنی بودنگ .داش ن اسلحه ا ری عادی بود .در
هر خانوادهای دس کم یکی د هف تمر تفن پمگا یشگ .دس رسی به اسلحه نه
دشوار بود نه ا ری خفی .افد ن بر این ،عضوی در جا بارزان به عنای حل
شگن کا ل فرد در جا نبود .دس کم در رف ار ا ور شخصی نسخۀ شخصی
جود نگاش  .بارزه در خالف با نظا نا عادالنۀ حاکم بود نه خالف با
دس ا ردها ارزشهای جهان شاول .برخالف ایران ،قمگ بنگهای اخالقی ناشی از
فرهن ذهبیو سن ی در ر ابط سماسی ریاض کشی زهگ در بارزۀ چریکی به
چشم نایخورد .طرز پوشش ،خورد خواب ر ابط مان زن رد آزاد بود ربوط
به ان خاب شخصی آد ها.
در قانون اساسی ند ئال ،هاچون برخی کشورهای آ ریکای التمن ،از ا اسط
قرن نوزدهم مالدی به هنگا اس قالل از سلطۀ اسپانما ،حکم اعگا لغی شگه بود
حگاکثر حکو م  90سال زنگان بود .عال ه بر این ،برخالف ایران ،هر نوع اع راض .
خالف ی با رژیم به زنگانی شگن نایانجا مگ .زنگانمان سماسی نمد از ا کانات رفاهی
ناسب ری برخوردار بودنگ.
ارتش آزادیبخش لی بارزۀ سلحانه را در چنمن فضا چنمن فرهن
سماسی شر ع کرد .در دانشگاه ،یر ههایی چنگ نفره ساز انگهی شگه بود هر یر ه
ظمفۀ شخصی را به عهگه داش  .ن جد یر ه پنج شش نفرهای بود که ظمفۀ
نقل ان قال اسلحه به دانشگاه را به عهگه داش مم .به طور علنی زنگیی یکردیم،
فقط شب ها در خانۀ یکی از اعضاء یر ه برنا ه ظایف ر ز بعگ را تعممن یکردیم.
برخی از شبها هم با عالماتی نظمر ریخ ن مخهای درش ِ صل به سرِ فلدی
آ گ اتو بملها را خ ل
بطریها یا پخش ر غن اشمن در خمابانها ،رف
یکردیم.
یک بار با اتو بمل یکی از دانشجویان داش م ش ابان چنگ اسلحه به دانشگاه
ی برد که د پلمس با وتور سر راهم را یرف نگ گارک اشمن تصگیق راننگیمم
را خواس نگ .ا ا از سر ش ابددیی ،تصگیق هاه گارک را جا یذاش ه بود  .پلمسها
با شک تردیگ نگاهی به داخل اتو بمل انگاخ نگ یف نگ،
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 گرک تصگیق که نگاری ،در صنگ ق چه داری؟به خنگه یف م،

 اسلحه!با نابا ری خنگیگنگ با رد بگل چنگ لک شوخی دس از سر برداش نگ.
تصور ان این بود که با این دس اجراجوییها عالمات اع راضی یتوانمم،
به یف ۀ کاس ر  ،هاچون قطره ر غنی بر آب ،رد را در سراسر کشور به حرک
درآ ریم به قما بکشانمم .ا ا نه حرک ی شگ نه قما ی رخ داد .نایتوانس مم یا
نایخواس مم بپذیریم که هر خواس نی ،توانس ن نمس  .تنها به اراده خواس
خود ان برای تغممر جهان اتکا با ر داش مم.
آن ر زهای دردناک نخس من شکس ِ زنگیی سماسمم ،به دس گمری بسماری
از جاله چنگ رفمقِ دانشگاهی انجا مگ که با آنها در تب تاب آن ر زهای پر اجرا
آشنا شگه بود  .د س صامای ،هاراه همدانشکگهایم ا رسمنی 09برادر هاسر ،
ایوانِ 04جسور پرشور در کوههای رکدی اِل چارال 00کش ه شگنگ .بالنکادالما،01
خواهر ا سوالگ  ،د س صامای ،پرشور هاگلم را هم در آن فضای درهم نگانم
کاریها اس فادۀ ناجور از سالح از دس داد  .یلولهای که ناخواس ه نادانس ه از
جابجا کش ه شگ .د
سالح برادر شوهرش شلمک شگ درس سط یلویش نشس
فرزنگ د ساله سه سالهاش که شاهگ رگ ا بودنگ دایم یریه یکردنگ با لحن
کودکانهشان ییف نگ،

 ا ان اف اد تو سطل آشغال با آشغاال بردنش!بعگ از رگ ادرشان ،چنگ اه با ن زنگیی کردنگ تا ر زی که برای هامشه
ترکشان کرد ؛ چه تلخ چه دشوار!
01
ر زی که ارد خانۀ ا شگنگ ،را من از خوشحالی دخ رک سه سالۀ ا نورا ی
به همچ ترتمبی حاضر نبود رهایش کنگ .ا ایل ،ح ی
را حکم در آغوش یرف
53
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شبها هم با ا دس به یردن یخوابمگ.
فضای شور شوق انقالبی ز د فر نشس  .شایگ انگ ه یأ در پی آن
شکس بود که به ناسازیاری با ا سوالگ شگت بخشمگ نماز به بازیش به
ریشههایم ،به هر پش وانۀ خانوادیی را در ن تقوی کرد.
با این هاه ،آن سرز من عجمب ،با رد پرشور سرزنگهاش با خویشان
هربانم د س ان فرا وش نشگنمم هاچون طن د هاواره در دلم جای یژهای
داش ه اس .
انگ ه ناا مگی هم دیری نپایمگ .رف ه رف ه ا مگ با ر به ا کان تغممر جهان
ایگهآلی که در سر داش م بر تلخی آن شکس چمره شگ .دیگر خود را به "جنبش
نوین" چپی علق یدانس م که در خالف با "احداب کاونمس سن ی" یا به
اصطالح آن ر زها "احداب رفر مس پمر ارد یاه" شکل یرف ه بود با اتکا به الگوی
سعادت بشری را به تحقق
کوبا ،در سه قارۀ جهان در تکاپو بود تا آرز ی عگال
برسانگ .ز انه ،ز انۀ آرز های بدرگ بود ،پر ازهای بلنگ به سوی بیکرانی خالی از
تردیگ .یقمنهایی که جایی برای تأ ل پرسش باقی ناییذاش .
چنگ اه پس از آن شکس  ،گتی به خانۀ ایر ا خواهر بدری ر ا سوالگ د
فرزنگش پناه برد سرانجا هاراه را من که حاال دیگر د سال نماه شگه بود
ند ئال را برای هامشه ترک کردیم .ناسباتی پر هر پر از اع ااد مان ا شکل
یرف ه بود ،ر ز سفر هم با آرا ش هامشگمش ،با خویشان با ا سوالگ داع کردیم.
دس در دس  ،با اع اادی د جانبه سوار هواپماا شگیم به سا سرنوش ی نوین به
پر از درآ گیم .سفر بازیش  ،با نخس من سفر به ند ئال تفا ت زیادی داش  .این بار
به دنبال اجرایی عشقی سرز منی ناشناخ ه نبود  .حواسم یکسره به فرزنگ بود
سرنوش ی که برایش رقم زده بود  .هواپمااها هم در عرض آن چنگ سال به کلی
تفا ت کرده بودنگ .به ج های سری السمری تبگیل شگه بودنگ که یتوانس نگ بگ ن
توقف یکسره از قارۀ آ ریکا تا قارۀ ار پا پر از کننگ .انگار با رشگ تکنولوژی بار بنگیل
جورتر اطو
سافرها هم کاهش یاف ه بود .هاگی ،از سافر هاانگار ،جا
کشمگهتر شگه رف اری خشک رسای پمگا کرده بودنگ .نه از تر از سقوط خبری
بود ،نه از هاگلی جاعی سافرها!
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ایران،
5040

9
ا اسط  ،6946هاراه پسر ارد ایران شگیم .هامنکه پایش را در با سرسبد
باصفای اُزیل به ز من یذاش  ،شاد خنگان شر ع کرد به د یگن .پش ساخ اان
آجری ،به اس خر بدرگ که رسمگ دس یزد د ر اس خر ید یگ .به رین کاری که
در آن لحظه به فکرش رسمگ این بود که ساع پگر را پرت کنگ سط اس خر .پس از
چنگ ر ز که وجه شگ حرفهایش را نایفهانگ دیگر با کسی حرف ندد ،ح ی با ن.
اع صاب کرده بود! پس از یکااه سکوت ،نخس من جالهاش به زبان فارسی این بود،

 اسم ن ببوش نمس  ،را منهِ!از آن پس هر بار که چون یذش ه به نا خود انی "ببوش" صگایش یکرد
پاسخ نایداد .چنگ اهی یذش تا در کنار هابازی کوچولویش سما ش ،پسر پری ،با
زبان حمط زنگیی در ایران اُخ شگ .با تالشهای پر هر پگر ادر  ،اع ااد به
نفس شکمبایی هامشگمش را د باره به دس آ رد.
در آن ز ان ،فرح در جایگاه لکۀ ایران حسابی جا اف اده بود .عاویم حاود
که با شاه دربار نددیک بود چنگ بار به ن تذکر داد که فرح خواهان دیگار با ن
اس  .نرف ن به دیگن فرح نرف م ،از نظر خملیها عالی سماسی به حساب یآ گ  ،هر
چنگ قصگ همچگونه فعالم سماسی در سر نگاش م .درپی یاف ن شغلی کوچک ثاب
بود  .ا ا در آن فضای تن سماسی ،انگار راهها بر ن بس ه بود اال ر آ ردن به فرح
که تن دادن به آن برایم تصورناپذیر بود .انقالب سفمگ شاه با اصالحات ارضی حق
رأی به زنان شر ع شگه بود .ر حانمونی که د ران لی شگن نف به پمر ی از کاشانی
پش صگق را خالی از شاه طرفگاری کردنگ ،حاال به رهبریِ خامنی به خالفان
شاه تبگیل شگه بودنگ با اصالحات ارضی حق رأی زنان خالف یکردنگ .عال ه
بر الکان بازاریها ،سایر جریانهای دانشجویی سماسی نظمر جبهۀ لی د نمد
هرکگا به "ظن خویش" ،نه به "اصالحات از باال" اهام یدادنگ ،نه به حق رأی
برای زنان .اصل در ناسازیاری با نظا اس بگادی بود .جد حدب توده که در آن سالها
به قصگ بازیش از تبعمگ بمر ن آ گن از وقعم غمرقانونی ،با چشاگاش به چرا
سبدهای شاه به شور ی ،از اصالحات حاای یکرد.
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در صفحۀ ا ل یکی از شاارههای ر زنا ۀ فکاهی توفمق شکلکی چاپ شگه بود
که ر شن رین بمان فضا ضعم سماسی در آن د ره بود .یر هی رد جلوی جلس
شورای لی به اع راض یرد آ گه بودنگ پالکاردی در دس داش نگ که ر ی آن
نوش ه بود:

حاال که حق زنان را کف دس شان یذاش مگ ،حق ا ردان را هم بگهمگ!
دیری نگذش که کار آن ر زنا ه نمد به تعطملی اجباری کشمگ .در چنمن
ا ضاعی بود که اعال مههای تنگ تمد فراخوانهای خامنی در خالف با اصالحات
ارضی حق رأی به زنان دس به دس ییش .
بازداش شگن خامنی در شب  60خرداد  ،42یویی جرقهای بود برای برپایی
تظاهراتی به حاای از ا  .آن ر ز با صامام رین د س آن سالهایم فریگه برای
دیگن آن تظاهرات رف ه بودیم به خمابان عمنالگ له ،نددیک خانۀ پگرش .کفن پوشانی
با دس ارهای سفمگ رن قر د خون بر کفنهاشان عربگه کشان هر چه در سر
راهشان بود ،دیرکها باجههای تلفن را یران یکردنگ پمش یرف نگ .یویی از
شلمک یلولۀ سربازان هراسی نگاش نگ!همچگاه تظاهراتی چنان خشون بار نگیگه بود .
سخ ترسمگه بودیم ،ش ابان خود ان را در کوچه پس کوچههای اطراف ناپگیگ
کردیم .عصر آن ر ز خبر کش ه شگن دهها تظاهر کننگه بر سر زبانها بود .نایدانم
هاان ر ز بود یا فردای آن که با فریگه سری هم به بازار زدیم .هنوز ارد بازار نشگه
بودیم که تجا نسب ا بدریی در برابر دیواری توجه ان را جلب کرد .داش نگ اعال مۀ
خامنی را یخوانگنگ .ن هم بیاخ مار ارد جاعم شگ  .هنوز چنگ سطری نخوانگه
بود که صگای ردی را از پش سر شنمگ که ییف ،

 یاشو بر بمر ن زنمکه!نابا رانه سر را بریردانگ  ،دیگ ردی با تهریش چشاانی بس ه با نوک
از جلو راهش
انگش ان به سا ن هاان جاله را تکرار یکنگ .به خمالم نابمناس
کنار رف م .ا ا هر جا که یرف م با چشمهای بس ه به دنبالم یآ گ طوری که نوک
انگش انش به ن نخورد هاان جاله را تکرار یکرد .شگف دده نگاهی به فریگه
انگاخ م که دس م را حکم یرف ه بود از مان جاعم بمر ن یکشمگ .چنگ قگ
با
که از جاعم د ر شگیم با طند هامشگمش لبخنگی زد ،چشمهایش را بس
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اشارۀ نوک انگش ان به سا

ن یف ،

 رف ن مان ردها کافات داره ،آنهم بیحجاب!نگاهی به د ر بر انگاخ م ،تازه وجه شگ که جد ن فریگه همچ زنی به
چشم نایخورد .ا ّا به رغم دیگن آن شورشمان خشن رف ار اهان بار آن رد،
پرسشی برایم پمش نما گ .به عاق فاجعۀ حاکم شگن آن فرهن سن ی -ذهبیِ
اپسگرا تنها ز انی پیبرد که افکار خامنی پمر انش بر جا عه حاکم شگ.
در آن ر زها ،همچ جریان سماسی به افکار عقب انگۀ نهف ه در پس اعال مههای
خامنی در ضگی با اصالحات حق رأی زنان توجهی نکرد به عواقب آن شورش
خشون بار کفنپوشان نپرداخ  .ح ی یرایشهای جبهه لی د در دانشگاه شعارِ
" رگ بر دیک اتور خون آشا " را بر سردرِ دانشگاه آ یخ نگ ا ا در خالف با آن افکار
اپسگرا چمدی ننوش نگ .یویی ضگی با رژیم اس بگادی شاه خالف با "اصالحات
از باال" ان از پرداخ ن به آن شورش آشکارا ارتجاعی بود .شورشی که ز منهساز
انقالب اپسگرا اس قرار جاهوری اسال ی شگ.
چنگی پس از آن شورش ،خامنی به حکم ف وای آی اهلل شریع اگاری
با ساط آنان به عراق تبعمگ
ر حاهلل خر آبادی به جایگاه آی اهللای ارتقاء یاف
شگ .در تبعمگ ،با ایس ادیی پافشاری در خالف با رژیم شاه ،طی یک دهه به
وقعم نااینگیی الیههای تح انی جا عه ،یرایشهای بنمادیرای ذهبی کسبۀ
بازار دس یاف  .ا ا در پی اس قرار جاهوری اسال ی ،ح ی از خل قا
"حصرخانگی" آی اهلل شریع اگاری تا هنگا رگ نمد در نگذش  .پاندده سال پس از
آن شورش ،به یف ۀ خود خامنی در سخنرانی  22اسفنگ 6901در قم ،شورشی که در
خرداد  42شر ع شگ" ،نهض ی بود اسال ی ،نه د وکراتمک بود نه لی"!
در د دهۀ پمش از انقالب ،هامن بس بود کسی یا جریانی علمه شاه بارزه
کنگ تا یکسره از جانب خالفان رژیم شاه بمش ر یرایشهای چپ حاای شود .تا به
ا ر ز هم تحلملی از آن شورش اپسگرا پما گهای ناشی از آن صورت نگرف ه اس یا
دس کم ن نگیگها .
***

 11ابران0131،

پسر در چهار سالگی خوانگن نوش ن را آ وخ  .قرار بود ا را در پنج
سالگی در کال ا ل اب گایی نا نویسی کنمم.
پا کنم ،نایشگ .نایدیر
هر چه تالش یکرد تا شغل کوچک ثاب ی دس
پسر را گتی به پگر ادر سپرد د باره ،در ا اسط  ،6949برای پایان تحصمالتم
به پاریس بازیش م .فضای پاریس به کُلی عوض شگه بود .از اینکه پذیرف ه شگن
اس قالل الجدایر توسط ژنرال د یُل ،که به نظر خود رأی خود حور یآ گ ،چنان
تأثمر ثب ی در سرنوش یک جا عه یذاش ه بود در شگف انگه بود  .ر اداری
سماسی در فضایی د وکراتمک جایگدین بگمر ببنگهای خمابانی خشون های
سماسی شگه بود.
در آن فضای دلنشمن شغول تحصمل در گرسۀ شهرسازی بود که ا سوالگ
در راه سفر به الجدایر چنگ هف های در پاریس توقف داش  .به قصگ دیگار با پسرش ،ا
را به الجدایر دعوت کرد .پمش از آن ،همچ خبری از ا سوالگ نبود ان ظار چنمن
دعوتی را از جانب ا نگاش م؛ تصامم یرف ن برایم دشوار بود .در فکر پایان بردن
تحصمل بازیش به ایران بود دلم برای پسر تن شگه بود .افد ن بر این ،شموۀ
تگریس سن ی عااری شهرسازی در پاریس دیگر برایم چنگان جذابم ی نگاش  .با
ا سوالگ هم دیگر چنگان سازیاری نگاش م ا ا نماز دیگار پسر پگر را یفهامگ .
چنگ ر زی با خود کلنجار رف م سرانجا تصامم یرف م با پسر به الجدایر بر .
ان خابی که بار دیگر زنگیی آتی ن پسر را در سمری به کُلی فا ت سوق داد.
چنگ اهی از چهار سالگی را من ییذش که پگر ادر ا را به تنهایی با
هواپماا فرس ادنگ به پاریس .این بار هم این جابجایی را ثل هامشه بیدردسر،
خنگان پر هر پذیرف  .سالها بعگ در سنمن جوانی در باره ر ز ر دش به فر دیاه
پاریس ،در انشایی به زبان فرانسه در ورد "دیوارها بناهای پاریس" نوش :

"ا لمن باری که پاریس را دیگ چهار سال داش م .چهرۀ ادر را به یاد دار
که در فر دیاه ن ظر ن بود .از گتها پمش در ان ظار چنمن لحظهای بود .
پاریس أ ن ادر بود شهری هاان نواز .از آن پس ،هر بار که ارد پاریس
یشو قلبم به تپش یاف گ ،کوچههای پاریس جذ بم یکننگ دیوارها حمط
اطرافم را با عالقه نگاه یکنم .یویی تابلوهایی هس نگ آ یخ ه به دیوار راهر هایی
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دراز که را به اتاق ادر یرساننگ .کلمسای نوتردا زیباس  ،ا ا نانوایی قگیای
کوچک نبش کوچه هم که ادر از آنجا شمرینی کُر آسان برایم یخریگ بنای با
شکوهمس با تاریخی جذاب.
پاریس را د س دار  ،هاچون کودک چهار سالهای که اتاق پگر ادرش را
د س دارد :شکافِ بدرگ ترک کهنۀ دیوار به نظرش زش نایرسگ!"

الجزایر و چه گوارا،
5040/5914

52
با پسر به الجدایر رف مم .ا را ،در سال تحصملی  ،6314-10هاراه د فرزنگ
سفمر کوبا در هگ کودکی فرانسوی نا نویسی کردیم .بمش ر عصرها ،بعگ از تعطمل
شگن هگ کودک ،یرف م به سفارت کوبا به دنبال ا  .انگک انگک ،عال ه بر زبان
فرانسه ،حرف زدن به زبان اسپانمولی را هم در بازی با فرزنگان سفمر از سر یرف .
یکی از غر بهایی که با بمانکا ،02هاسر سفمر کوبا در سالن سفارت یپ
یزدیم نایهان را من با دس هایی خونمن خودش را به ن رسانگ به آرا ی یف ،
 یگا ن ر  ،چمدی نمس !انگش شص دس راس ش الی پرههای سهچرخه یمر کرده بود ناخنش با
یوش جگا شگه بود .لرزان ش ابان سوار اشمن بمانکا شگیم .در بماارس ان
پوس
برای صل کردن بخش جگا شگۀ انگش به عال جراحی بمهوشی کا ل وسل
شگنگ .یکی د ساع در راهر کثمف شلو بماارس ان قگ زد تا ا را بمهوش در
هاان راهر به ن تحویل دادنگ .نایدانم چه گت یریان نگران به رن پریگۀ ا
خمره انگ  .هامنکه چشاش را باز کرد نگاهی به دس بانگ پمچی شگهاش انگاخ
یف ،

 یگا ،دیگه خوب شگ !***
در آن سالها ،الجدایر پس از کوبا د من کانون انقالب به شاار یرف .
پناهگاهی بود برای هاۀ بارزان "ضگ اس عاار ضگ ا پریالمس " در جهان .از ا اسط
دهۀ  ،10کوبا زیر فشار آ ریکا شور ی نایدیر بخشی از کاکها حاای های خود
را از یر ههای سلح "ضگ ا پریالمس ی" به الجدایر ن قل کرده بود .احاگ بنبال،
03
نخس من رئمس جاهور الجدایر که خود را سوسمالمس یدانس به کاک چهیوارا
سفارت کوبا به تجهمد سر سا ان دادن یر ههای سلح ،به یژه در آ ریکای
58

- Bianca
-Ernesto Che Guevara
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التمن ،یاری یرسانگ.
ا سوالگ با رفمقی به نا پگر د نو  ،از جانب فراکسمون وافق بارزۀ
سلحانه در رکدی حدب کاونمس ند ئال ،هاراه یک تکنمسمن کدیکی در پی
ساز انگهی ارسال سالح به چریکهای آ ریکای التمن بودنگ.
الجدایر س قل ،همچ شباه ی به آنچه در تصور ساخ ه بود نگاش  .فقر
تبعمض چشاگمر بود .قا ات کار نگان د ل ی ،صاحبان شرک های فرانسوی
دیگر خارجیها در حلۀ فرانسوینشمن سابق با خانهها یالهای بدرگ ،خمابانهای
نددیک به ساحل زنگیی یکردنگ .گار  ،دانشگاه ،وزه ا اکن
سم ِ پردرخ
عاو ی هم در هامن نطقۀ شهر قرار یرف ه بود .ا ا در حلههای عربنشمنِ د ران
تاریک کثمف خانههای زهوار در
اس عاار ،جاعم ی عظمم در کوچههای تن
رف ه بر دا نۀ تپههای کنارۀ شهر ،هاچنان در فقر عقباف ادیی درهم یلولمگ.
سایۀ ذهب سن بر فضای شهر سنگمنی یکرد .در حمرت بود از اینکه یدیگ
زبان عربی هوی اصلی جا عه اس  .البگ در قابله با اس عااریران
انگار اسال
فرانسوی! حجاب اسال ی زنان در کوچه بازار دانشگاه چشاگمر بود .ح ی زنانی که
بی حجاب در بارزه برای اس قالل شرک کرده بودنگ ،به ناچار د باره "باحجاب" شگه
بودنگ .در تشکمالت حدب کاونمس  -شاخۀ سابق حدب کاونمس فرانسه -زنان در
هس ههای جگایانه از ردان یهودیان جگا از سلاانان ساز انگهی شگه بودنگ .ر زه
یرف ن در اه ر ضان هاهیمر بود .ح ی احاگ بنبال ،رئمس جاهوری که خود را
سوسمالمس یدانس  ،ر زه ییرف  .سفمر بذلهیوی کوبا ،خورخه سریئمرا ،16به
طند ییف ،
 جلو این جااع کله شقِ سلاان ،بنبال ناچار اس به ر زه یرف ن تظاهر10

کنگ ،یرنه به ا که یرسگ از شر ب خوردن دس برنایدارد!
سفمر بلنگ باال باریک انگا کوبا ،از کو انگانهای د ران انقالب بود هاسن
سال ا .شوخ بود باهوش .عاشرت با ا هاسرش بسمار دلپذیر بود جذاب ،به
خصوص در مهاانیهای شا سفارت که بحثهای سماسی هاواره با داس انهای
60

-Pedro Duno
- Jorge Serguera
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طندآ مد بذله یوییهای ا هاراه بود .با این هاه ،برایم حمرتآ ر پرسش برانگمد
بود که در بحثهای سماسی در سفارت کوبا هاۀ شکالت به یردن "سماس های
اس عااریران فرانسوی انگاخ ه یشگ ،به یژه از
رفر مس ی" حدب کاونمس
عر ف فرانسوی ،اکسمم
اسال شنا
جانب الجدایریها .ح ی تاریخگان
ر دنسون 12که چنگ اهی به الجدایر آ گه بود حرفهایش بمش ر حول اخراجش از
حدب کاونمس فرانسه ،به صرف خالف با سماس های سازشکارانۀ آن ،د ر یزد.
هاۀ اقعم های تلخ عقب انگیی فرهنگی سماسی ،تبعمضهای جنسی ،ذهبی
نابسا انیهای وجود ،با لودیی طند توجمه یشگ در ابها فر یرف  .تنها
وضوع ر شن خگشه ناپذیر اهام " بارزۀ ضگ اس عااری" "ضگ ا پریالمس ی"
بود .عال ه بر خالف با سماس های به اصطالح آن ر زها "رفر مس ی" شور ی
ارد یاه سوسمالمس ی .نه علو بود ریشههای اصلی نابسا انیها کجاس  ،نه سئولم
نابسا انیهای وجود به عهگۀ چه کسانی اس  " .صلح " یا الحظهکاری سماسی
رایجترین شموۀ تحلمل بود .به این عنا که هاۀ نابسا انیها شکالت وجود تح
عنوان پمشگمری از بهرهبرداری دشان توجمه یا به سکوت بریدار یشگ .کوچک رین
ان قاد در ورد نابسا انیها یا کا رین تائمگ نسب به دس ا ردهایی چون آزادی بمان
یا آزادی فردی فوراً به طرفگاری از دشانان اس عااریر تعبمر یشگ.
ن نمد ،به تگریج ،با هر تناقض یا تبعمض ناخوشاینگ اج ااعی که ر بر
یشگ خود بخود توجمهی برایش یتراشمگ  .انگک انگک " صلح " سماسی
تر از بهرهبرداری دشانان در بمان اقعم ها بر افکار رف ار سایه یانگاخ .
با این هاه ،دیگار چهیوارا از الجدایر سخنرانی عر ف ا در کنفرانس آسماو
آفریقا ،نسمم تازهای بر ذهنم د مگ .در فوریۀ  ،6310کشورهایی نظمر صر ،انگ ندی،
الی ،غنا  ...به دعوت بنبال در الجدایر یرد آ گه بودنگ .بمش ر آن کشورها تازه به
اس قالل دس یاف ه بودنگ ،هر یک به نوعی خود را به ارد یاه سوسمالمسم نددیک
یدانس نگ با اتکا به ایگۀ "پان عربمسم"" ،پان افریکانمسم" در پی تثبم وقعم
خود بودنگ .هاد ان با آن کنفرانس ،چهیوارا پس از یک د ر دیگار از کشورهای
ارد یاه سوسمالمس ی ،به تصادف یا به عاگ ،به الجدایر آ گه بود .ا را یذری در
62

-Maxime Rodinson
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سفارت کوبا دیگه بود  .ا ا داس انهای جگی یا شوخی زیادی در بارۀ سفرها
دیگارهای چهیوارا از زبان سفمر جذاب پرشور کوبا هاسرش بمانکا به تفصمل
سرخورده
یشنمگ  .اینکه ا از آن دیگارها در کشورهای سوسمالمس ی ایو
بازیش ه سخنرانمش را براسا تجربه تلخش از آن دیگارها تنظمم کرده اس .
از قضا ،ا سوالگ ضان کاک به بازخوانی آن سخنرانی به زبان فرانسه فرص
ناسبی یاف ه بود برای صحب دربارۀ قالۀ رژیس دبره 19در ورد کوبا ،به نا
"راهپماایی طوالنی" ،در جلۀ عر ف فرانسوی تا ُگرن 14به گیری ژانپل سارتر.
عرفی آن قاله به چهیوارا ،به یف ه خود رژیس دبره در خاطراتش ،تصادفی بود که
در سمر زنگیمش نقش تعممن کننگهای داش .
پس از آن بود که رژیس دبره توسط چهیوارا به کوبا دعوت شگ نظریۀ
عر فش را ،در  ،6311در ک ابی به نا "انقالب در انقالب" ن شر کرد .هاان
نظریهای که بسماری از یر ههای چریکی در جهان ،از جاله چریکهای فگایی خلق
ایران ،به رهبری سعود احاگزاده ،در بارزۀ سلحانه خود آز آن الها یرف نگ .یرچه
سادهانگارانه.
با تعبمر تفسمرهایی بس نادرس
***
چهیوارا در سخنرانی که برای آن کنفرانس تنظمم کرده بود از ناسبات
شور ی ارد یاه سوسمالمس ی با کشورهای تازه به اس قالل رسمگۀ جهان سو به
شکل بیسابقهای ان قاد کرد .به یف ۀ ا کشورهای جهان سو مان فشارهای آ ریکا
شور ی چمن یرف ار آ گهانگ .در ان قاد به شور ی چمن تا آنجا پمش رف که آنان
را در بهرهبرداری از کشورهای جهان سو هاگس ا پریالمسم آ ریکا خوانگ .ا تنها
راه قابله با این فشارها را برپایی اتحاد مان کشورهای س قل جهان سو یدانس .
با ر نکردنی بود .نخس من باری بود که زیر یک کشور سوسمالمس ی بگ ن
همچ الحظۀ سماسی با نگاهی اقعبمنانه نظرات ان قادیش را از شور ی ،چمن
ناسبات در ن "ارد یاه سوسمالمسم" بیپر ا آشکارا به زبان یآ رد .در آن ر زها،
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-Régis Debray
-Temps Moderne
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در سفارت کوبا ،هاه حرفها د ر رُکیویی بیسابقه جسارت چهیوارا یچرخمگ.
پس از آن کنفرانس بود که چهیوارا در بازیش به کوبا دیگر در انظار عاو ی دیگه
نشگ .ا که آشکارا به فشارهای چمن شور ی بر کوبا ناسبات تحاملی آنان ان قاد
داش کنارهیمری از قگرت ادا ۀ بارزۀ سلحانه را بریدیگ .بارزۀ چنگ اهۀ ا در
کنگو با شکس ر بر شگ .ا ا به ا مگ برپایی انقالبی قارهای بارزه در کوهس انهای
بولموی را بریدیگ .ا قگرت را در ا ج قگرت رها کرد .نا ۀ داع ا بمان یگانگی در
کاربس اخالق در سماس  .به فمگل کاس ر نوش :
حرف عال اس

" ن راهی را در پمش ییمر که تو به خاطر قگرت نایتوانی بپماایی .در
این راه بدری رین آرز یم را که شرک در ساخ ن جا عهای نوین اس رها یکنم!"
در آ ریل  ،6311در بمانهای از کوهس انهای بولموی خطاب به رد جهان،
آشکارا اعال کرد،

"راه دیگری ناانگه اس  ،یا انقالبی سوسمالمس ی یا کاریکاتور آن!"
وضعی خطرناک در فضای سماسی جهان آن ر زیار .پس ،یاران
وقعم
قگرتانگش تنهایش یذاش نگ .همپماان ا کاس ر ن وانس یا نخواس به حاای از
ا ادا ه دهگ .اریو ونخه ،10دبمر کل حدب کاونمس بولموی که به ا قول حاای
داده بود ،به قولش فا نکرد .لمکن چهیوارا تا آخرین لحظه دس از آر انش نکشمگ.
هنگا ی که در گرسۀ دهکگۀ "ایگهرا" 11یک شبانه ر ز زنگانی بود به آ وزیار زن آن
گرسه یف ه بود،

 ایر از اینجا جان سالم به در بر کاری یکنم که هاه چمد ،این دنما اینده این گرسه تغممر کنگ!
جان سالم به در نبرد ،در  3اک بر  6311به ق ل رسمگ .أ وران "سما" به قصگ
اثبات رگ شکس ا  ،هاان ر ز جسگش را آراس نگ با وهای کوتاه ،ریش
آراس ه سر صورت تامد عکسی از ا ن شر کردنگ که ،بر خالف ان ظار "سما"،
چهیوارا را به نااد اسطورهای شکس ناپذیر تبگیل کرد ،ح ی به هنگا رگ .در آن
عکس ،چهیوارا حکم اس وار آرا مگه بود با چشاانی باز نگاهی به د ردس ؛ به
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-Mario Monge
-Iguera
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آینگه .اسطورهای که فملسوفی چون ژان پل سارتر ا را "کا ل رین انسان د ران ا"
خوانگ .اسطوره ای که یویی ح ی ان قال جسگش به کوبا خطری سماسی به بار
یآ رد.
سی سال یذش  ،تنها در پی فر پاشی رژیم شور ی بود که جسگ چهیوارا به
کوبا بازیردانگه شگ در شهر سن ا کالرا 11آرا گاهی برای ا برپا یردیگ .سان ا کالرا
نخس من شهری بود که در انقالب کوبا توسط چهیوارا تسخمر شگه بود.
چنگ اه پس از آن کنفرانس ،در ژ ئن  ،6310بنبال با کودتای نظا ی عا نش
هواری بو گین ،طلبۀ سابق زیر دفاع ،از ریاس جاهوری برکنار شگ .از آن پس،
ارتش توانس با اتکا به بو گین حاای د ل فرانسه به نهاد بال نازع قگرتانگ
اق صادی سماسی تبگیل شود .نهادی که تا به ا ر ز نمد سلطۀ اس بگادی خود را بر
الجدیره اعاال یکنگ.
در اک بر هاان سال ،سوکارنو رئمس جاهور انگ ندی با کودتایی نظا ی از د ر
خارج شگ سال  11نکر ه رئمس جاهور غنا  ...تا ا اخر دهۀ  ،10رؤسای جاهور
بمش ر کشورهایی که در آن کنفرانس شرک داش نگ یکی در پی دیگری با کودتا
سرنگون شگنگ یا هاچون لو و با 12شخصم لی بارز کنگو به ق ل رسمگنگ.
کودتاها ق ل هایی که جالگی به هاگس ی س قمم غمر س قمم اس عااریران
سابق انجا یرف  .تا سرانجا در دهۀ  10مالدی ،مان کشورهای جهان سو
د ران عر ف به
کشورهای سر ایهداری غرب ناسباتی جگیگ شکل یرف
"اس عاار نو" آغاز شگ.
13
بنبال گت  60سال در یالی سوزینی زنگانی شگ .هاان یالی قگیای
آشنای حصور در مان درخ انی کهن سال که در آن ز ان رکد حاای از یر ههای
سلح چریکی بود در د ران اشغال فرانسه شکنجهیاه رد الجدایر.
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پاریس،
5044/5915

55
در بهار  ،6310چنگی پمش از سقوط بنبال ،با پسر د باره به پاریس
بازیش مم .گتی در آپارتاان خواهر پری در آن ونی ،حو ۀ پاریس زنگیی کردیم.
کاری در یک دف ر عااری پمگا کرد  .ا ل صبح پسر را یسپرد به یک دایۀ
آفریقایی که هاد ان از سه چهار کودک نگهگاری یکرد .غر ب که از کار
باز ییش م ا را خوابمگه در بغلم به تخ خواباان یرسانگ  .پری تا جایی که
یتوانس یار هاراهم بود .ا ا هاسرش از حضور ا در آپارتاان کوچکشان سخ
در عذاب بود .نه برای اجارۀ آپارتاانی س قل پول کافی داش م نه فرص کافی برای
رسمگیی به پسر  .هر چنگ شکمبایی اع اادش آن ضعم دشوار را برایم
تحالپذیر یکرد .یکوشمگ ا قاتی را با ا بگذرانم ،حضورش آرا م یکرد .هر یاه
فرص ی ییاف م با ا یرف مم به پارکهای زیبای پاریس برای دیگن تئاترهای
عر سکی .ناایشهای عر سکی را د س داش به جد تئاتر پمنوکمو 10که نخس من بار
اشگریدان از آن بمر ن آ گ ،چون د ا پمنوکمو به خاطر در هایی که ییف هربار
یذارهایاان ا را آزاد ییذاش م .تنها سفارش
درازتر درازتر یشگ .در یش
یکرد ای ر را یم کرد از سرجایش تکان نخورد تا ا را پمگا کنم .ر زی در خمابان
آ گ سن مشل 16ن ا را یم کرد  ،سراسماه نگران به کاک
شلو پر رف
پلمس به دنبالش یش م .سرانجا  ،بعگ از یک ساع ا را ایس اده در سکوت ،پش
درخ ی یاف م .با آرا ش لبخنگی زد یف ،

 یگا ،از جا تکون نخورد تا پمگا کنی!یاه ا را برای بازی با بچههای هاسایه به باغچۀ نسب اً بدرگ جلوی ساخ اان
یفرس اد  .ا ا هربار بچههای بدری ر اسباب بازیهای ا را به ز ر ییرف نگ .نایدیر
رتب به ا تذکر یداد از خودش دفاع کنگ ،لی ا هاواره در برابر سکوت یکرد.
هربانش یف ،
تا ر زی که با لحن هامشه آرا

یگا ،بچه ر این طوری تربم نایکنن!
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درس نفهامگ نظورش تذکر گا ن به خود ا اس یا پرهمد ا از زد
خورد با بچههای دیگر .برای هامشه دس از چنمن تذکری برداش م.
چنگ اهی هم رف مم به ای الما ،در شهر بولونما 12که زنگیی ارزان ر از فرانسه
بود ،پمش ایر ا د فرزنگش نمبی دا یگ هابازی د ران کودکی را من .ایر ا خواهر
بدرگ ا سوالگ بود د س نددیک پش مبان پایگار ن تا به ا ر ز .زنگیی با پسر
تحصمل در شهر دلپذیر بولونما ،با فرهن پمشر قگیایترین دانشگاهش در ار پا،
جایی که کوپرنمک توانس چرخش ز من به د ر خورشمگ را کشف کنگ ،برایم
جذابم یژهای داش  .با این هاه ،پولی که از طراحی در یک جلۀ آ وزشی برای
کودکان به دس یآ رد برای زنگیی س قل با پسر کافی نبود .ناچار تصامم
یرف م به پاریس باز یرد  .پسر را هم د باره بازیردانم به ایران پمش پگر ادر تا
تحصمالت دانشگاهمم را به سرانجا ی برسانم .پمش از بازیش پسر به ایران ،دانس ن
هر چمدی را که برای آینگهاش ضر ری یدانس م با جدئمات دالیل قابل فهم به ا
توضمح یداد  .ا هم با دق به حرفهایم یوش یداد .یکی د ر ز به سفرش
انگه ،برایش در ورد فوایگ خوردن یوش توضمح فصلی داد چون در تاا گتی
که پمش ن بود به آن لب ندده بود .با لبخنگی پُر هر یف ،

 ن در ایران یوش یخور  .اینجا یوش نایخور چون نایتونم فرقبمن یوش خوک یوش یا ر بفهام .تو هم که خگا ر قبول نگاری اکنه
یوش خوک برا درس کنی!
شب پمش از بازیش ش با حال ی فکر ر ی تخ نشس ه بود ،ازش پرسمگ
به چه فکر یکنی؟ با لحن کودکانه هامشه هربانش یف ،

 -دار فکر یکنم ق ی بدرگ شگ در

تنها نذاش ن ر بخونم!

جگایی برای هر د ی ا سخ بود .ا ا طائن بود که هربانی آزادانگیشی
پگر ادر زنگیی آینگۀ پسر را بمش از ن تضامن خواهگ کرد .با بازیردانگن
پسر به ایران ،برخالف تصور  ،دیگر نه یتوانس م درس به تحصملم ادا ه بگهم
نه درس کار کنم .تنها پس از د سال خردهای به این در آن در زدن ،به پراگ
کوبا سرک کشمگن ،نگای آن جالۀ عصو انه پر عنای پسر را به جان شنمگ .
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ا اخر تابس ان  ،6310ا سوالگ از طرف حدب کاونمس ند ئال به پراگ اعدا
شگه بود .سئول هئم ی بود در دبمرخانۀ جلۀ عر ف به صلح سوسمالمسم .از
جانب کوباییها هم برای کاک به ساز انگهی "کنفرانس سه قاره" 19به بنبرکه
عرفی شگه بود .هگی بنبرکه یکی از شخصم های عر ف سماسی اپوزیسمون
راکشی ،یکی از پایهیذاران هم "کنفرانس سه قاره" در کوبا بود.
ا سوالگ را به پراگ دعوت کرد تا در دیگاری با بنبرکه ا کان شرک در آن
کنفرانس ،به عنوان ناظر ،برایم فراهم شود .هم ر حمۀ را یشناخ هم یدانس
چقگر ش اق سفر به کوبا هس م.
چنگ من بار بود که در سمر زنگیمم بر سر د راهی ان خاب تصامای دشوار
قرار ییرف م .به یژه آنکه قصگ داش م هرچه ز دتر گرکی بگمر به ایران پمش
پسر بازیرد  .از یک سو عشق به پسر  ،نماز به هر آرا ش یار دیار را به سوی
سرز من ریشههایم یکشمگ ،از سویی دیگر بلنگپر ازی کنجکا یهایم را به
سوی ناشناخ هها یرانگ .سرانجا ن وانس م از فرص پُرارزش دیگار از کوبای انقالبی
دریذر .
فر تنی ،در عمن حال پخ گی
بنبرکه را که در پراگ دیگ از صاما
سماسی مدان اطالعات سمعش در ورد سائل جهانی حمرت کرد  .ضعم ایران
صگق را هم با جدیمات تاریخی ناسبات جهانی یشناخ  .از جاله ییف
اش باه بدرگ صگق این بود که به دنبال حگین جهانی نبود ،آ ریکا را به درس ی
ن وانس آن را بیطرف نگهگارد .حدب توده هم در وقعم حساسی پش
نشناخ
ا را خالی کرد!
ا مگ زیادی به "کنفرانس سه قاره" داش  .آن کنفرانس را نه تنها ز منۀ
ناسبی برای اتحادی یس رده مان کشورهای "جهان سو " یدانس  ،بلکه اتحاد
مان این کشورها را تنها راه دس مابی به اس قالل رهایی از ناسبات اس عااری
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یشارد .در برابر ز ریوییهای ارد یاه سوسمالمسم سر ایهداری آ ریکا ار پا،
اتحاد را تنها راه دس مابی به اس قالل ،خود خ اری حق حاکام رد در این
کشورها ی دانس  .برای آن کنفرانس اهام تاریخی قایل بود در تگارک
ساز انگهی آن لحظهای آرا نگاش  .به این ر آن ر سفر یکرد در ورد اهام
آن کنفرانس ساع ها با این آن ق ییذاش .
ا ا پمش از شر ع کنفرانس ،ا را در اک بر  ،6310هاچون بسماری از
شخصم های آزادیخواه "خطرناک" جهان سو در آن د ران ،از مان بردنگ .در
سفری به پاریس نایهان ناپگیگ شگ .پس از گتی علو شگ که ا را به درخواس شاه
راکش با هاگس ی پلمس فرانسه ربوده سر به نمس کردهانگ.
***
آ گ به پراگ بود  .پراگ برای
پمش پس از سفر به کوبا چنگ اهی در رف
ن یذریاهی بود در راه کوبا .در اقعم هم جد از راه پراگ کانادا برای رسمگن به
کوبای ند ی تحریم شگه از جانب آ ریکا راه دیگری جود نگاش .
از هاان بگ ر د به پراگ ،از خلوت بودن سردی سالن بگ ن بل فر دیاه
جا خورد  .از حضور چنگ أ ور خاکس ری پوش با عمنکهای د دی حمرت کرد .
شموۀ کنگ طوالنی بررسی یذرنا ه پرسشهای پایان ناپذیر پلمسهای یارک
حس ناخوشاینگ تح نظر بودن را به عاگ آشکارا القا یکرد.
شهر پراگ به رغم شکوه ساخ اانهایی به سبک یوتمک بار ک ،قگ
خاکس ری ،سرد
برجهای پرشاار زیبایی پلهایش بر ر د ل ا ا ،14فضایی نا أنو
ر که داش  .کا ر کسی برای یردش در شهر به چشم یخورد .به جد صفهای
طوالنی در قابل تک تُوکی غازه ،خلوت بودن خمابانها چشاگمر بود .ایر اتو بملی
به چشم ی خورد یا علق به پلمس ا نم ی بود یا علق به قا ی حدبی .یردش در
آن شهر برایم همچ جذابم ی نگاش به خصوص که به دشواری یشگ با کسی سر
صحب را باز کرد ،آنهم به زبان انگلمسی که انگار زبانی "ضاله" بود.
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رف ه رف ه در مان لکها طندهای برخی آشنایان آ ریکای التمنی با
اصطالح ناآشنای "پرتاب از پنجره" 10آشنا شگ  .ا ایل عنای نهان آن را نایفهامگ .
گتی یذش تا فهامگ این اصطالح که قگ آن در پراگ به  6162به شر ع
جن های سی سالۀ ار پا باز ییردد ،در د ران اس المن د باره رایج شگ در ورد
نخس من د ل اگاران کاونمس ی به کار یرف ه یشگ که به عل تن نگادن به
سماس های اس المن به نحوی ناپگیگ یا از "پنجره پرتاب" یشگنگ! البگ توسط هاان
دس از أ وران خاکس ری پوشی که هاه جا حضور داش نگ.
ترجمح یداد بمش ر ا قات در خانه باانم طالعه کنم .آپارتاان د اتاقۀ
ا سوالگ در ساخ اانهای د ل ی در حلۀ نوساز سرد بمر حی قرار یرف ه بود
که علق به اعضاء حدب کاونمس چکسلواکی "احداب برادر" بود .با چنگ بل
تمره رن  ،یک مد تحریر یک تخ چوبی .انگار به عاگ فضای آن را بمر ح
ناخوشاینگ درس کرده بودنگ .تلویدیونی در کار نبود ،از برنا ههای رادیو هم چمدی
نایفهامگ .
یاه به دبمرخانۀ جلۀ ان رناسمونال صلح سوسمالمسم سر یزد  .عااری
یُقُرِ "د ران سوسمالمسم" بنا شگه
ساخ اان چنگ طبقۀ دبمرخانه به سبک ز خ
بود .تقریبا هاۀ "احداب کاونمس برادر" یا به اصطالح ا "احداب سن ی
رفر مس " از سراسر جهان برای شرک در تگ ین تنظمم آن جله ،به نسب
وقعم شان ،یک نااینگه یا هئم ی داش نگ با دس ک دف ری در آن ساخ اان .ا ایل
با هر که در آنجا آشنا یشگ با صگاق ی سادهدالنه پرسشهایی را در ورد اصطالح
"پرتاب از پنجره" ،حضور چشاگمر أ ورهای ا نم ی فضای ناخوشاینگ ،بمر ح
خلوت شهر در مان ییذاش م .ا ا هامشه با سکوت یا پاسخهایی خشک سرد
ر بر یشگ  .تنها ایرانی که دیگ آنهم فقط یک بار ،بابک ا مرخسر ی بود ،سئول
ر ابط عاو ی در حدب توده .بمش ر ترجمح یداد از "تصادف عجمبی" که هاسر ا
کلابمایی هاسر ن ند ئالیی از آب درآ گهانگ صحب کنگ .ق ی احسا
ناخوشاینگ تردیگها پرسشهایم را با ا در مان یذاش م با لحنی پگرانه یف ،
 تو جوانی از سائل هم سماسی بیخبر ،فقط به ظواهر توجه داری!75
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بعگ از گتی با ر که دال ون 11،شاعر حبوب سرشنا اِلسالواد ر ،از
د س ان نددیک ا سوالگ آشنا شگ  .ز انی که رژیس دبره هاسرش المداب آ گه
بودنگ پراگ پمش ا ،فرص آشنایی نددیک ری با ا بمش ر فراهم آ گ به ناسبات
د س انهای مان ا نجر شگ .ر که دال ون .با اینکه نااینگۀ حدب کاونمس بود ا ا از
بارزۀ سلحانه به الگوی کوبا دفاع یکرد .پس از د بار زنگان شکنجه جَس ن از
اعگا  ،شهر پراگ را به عنوان تبعمگیاه بریدیگه بود .اغلب را برای نوشمگن قهوه
یپزدن به دف رش دعوت یکرد .هم ا بود که اصطالح "پرتاب از پنجره" را برایم
عنا کرد .برخالف برخی دیگر ،به صراح از نبود آزادی بمان ،ا مازهای یژۀ عضوی
در حدب کاونمس  ،سماس های سرکوبگرانه سلطۀ به نهای خشون بار آن بر
ا ضاع نابسا ان اق صادی در ارد یاه سوسمالمس ی ان قاد
ز نگیی ر ز رۀ رد
یکرد .ا بود که نقش حوری هئم شور ی در ان شار طالب چگونگی سانسور
در جله صلح سوسمالمسم را برایم توضمح داد .ییف ،

 در این جله کال ی بگ ن نظر سانسورِ سئول اصلی همئ شور ی ن شرنایشود .حضور نااینگیان احداب برادر فقط جنبۀ فر الم ه ظاهرسازی دارد! ...
نازکبمن بود بذلهیو .عال ه بر سر دن شعر ،داس انهای کوتاه هم ینوش .
در آن ز ان ،در پی ترجاۀ شاعران ار پا بود ،به یژه ترجاۀ اشعار لویی ارایون شاعر
سرشنا فرانسوی .قصگ داش این کار را به کاک ا سوالگ انجا دهگ که همچگاه
انجا نگرف  .برای صحب در بارۀ آن ترجاه ،شبی ارایون هاسرش الدا تریوله را
دعوت کرده بود.
آن شب ،ق ی لملی ،خواهر الدا هاسرش هاراه ارایون ارد شگنگ از ذ ق
دیگارشان در پوس نایینجمگ  .لملی را از ک ابی که خواهرش الدا تریوله در بارۀ
ایاکوفسکی 11نوش ه بود یشناخ م .ایاکوفسکی شاعر حبوب جوان ر سی،
هنگا خودکشی تنها یادداش ی که از خود باقی یذاش ه بود یک جاله بود:

لملی د س دار !
خودکشی ایاکوفسکی ،در  ،6390پرسشهای زیادی برانگمخ ه بود؛ چرا در
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سالهای آغا زین اس قرار سوسمالمسم دس به خودکشی زده بود؟ به خاطر ناکا ی در
عشقش به لملی بود یا به خاطر سرخوردیی از سوسمالمسم؟
هامشه فکر یکرد لملی تنها کسی اس که یتوانگ به این پرسشها پاسخ
دهگ .حاال لملی ،خاود سالخورده ،جلو ر یم نشس ه بود .ا ا برای دیگار با ارایون از
هاان ا ل ردد بود  .ا را آد نا نعطف خشکی یپنگاش م .یدانس م که ارایون
در کنگرۀ نویسنگیان ر شنفکران ،در د ران اس المن ،به تحریم هنر سوررئالمسم
وسمقی جاز تن داده بود .در حالمکه اِ ه ِسدر 12از تبار بردیان آفریقایی ،شاعر بدرگ،
آزاده بار ز فرانسوی ،نخس من کسی بود که به سبب هامن تحریم در نا های
سریشاده از عضوی در حدب کاونمس فرانسه اس عفا داده بود.
ارایون ،برخالف لملی هاسرش ،از هاان لحظۀ ر د سرزنگه پراش ماق
صحب در بارۀ شعرای عر ف جهان عالقهاش به شعر کالسمک فارسی را
پمشکشمگ .پرسمگ ،
 بگ ن دانس ن زبان چگونه یتوانمگ از شعر فارسی سردربما ریگ؟ری م شعر کالسمک فارسی
با توضمح فصلی که در بارۀ قافمهبنگی آهن
داد ،را از لکی که یف ه بود شر نگه کرد ر که ا سوالگ را شگف زده.
ا سوالگ هامشه از برخوردهای تنگ پرسشهای رُک بیپر ای ن در عذاب بود.
الدا لملی هاسرش بیاع نا به بحثها حضور دیگران تاا شب کال ی
نگف نگ .انگار همچ وضوعی در جهان برایشان جالب نبود .الدا فقط در پی فرص ی بود
شلوار یشاد
تا دس یا باز ی ارایون را نوازش کنگ .هاسر لملی ،با جثۀ رید ،ک
خاکس ری یرۀ بدرگ کرا ات زرد رنگش بمش ر شبمه کار نگان ثب اسناد بود .کنار
لملی ر ی دس ۀ بل ساک نشس ه بود تاا شب شغول نوازش دس لملی.
ر که دال ون داس ان کوتاه پرطندی نوش ه بود در بارۀ فضای آن شب،
یف ههای پربار عامق ارایون در ورد شعر ،بیتفا تی بس گان کاونمس ش ،شمف گی
أیوسانه ن با نگاههای تردیگآ مد گا به لملی هاسرش ...یک نسخۀ دس نویس
آن را سالها با خود داش م آرز ی دیگاری د باره با ا را در سر یپر رانگ  .لمکن
رفقایش در" ارتش انقالبی السالواد ر" ،ا را در  6310حاکاه اعگا کردنگ.
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ز انی که ا سوالگ  ،ا ایل انقالب ،به ایران آ گ جگیگترین چاپ ک اب اشعار
ا را برایم هگیه آ رد ،از ا شنمگ که ر که دال ون را رفقای هارز ش فقط به خاطر
خالف با ادا ۀ بارزۀ سلحانه حکو به اعگا کردهانگ .طند تلخ تاریخ اینکه از قضا
یالوبو 13یکی از رهبران "ارتش انقالبی" که ر که دال ون را به خاطر خالف با بارزۀ
سلحانه حکو به اعگا کرده بود ،در  ،6332با پذیرش آتش بس " ،وافق نا ه
صلح" را با رژیم اِلسالواد ر ا ضا کرد.
هنگا ی ر که دال ون به خاطر خالف با بارزۀ سلحانه توسط رفقایش
حکو به اعگا شگ که ن در زنگان قصر بود هنوز نسب به بارزۀ چریکی به
تردیگ نمف اده بود  .ا ا یک سالی از انقالب  01نگذش ه بود که هاکاری هاگس ی
"رفقای سابقم" را با جاهوری اسال ی تجربه کرد تلخی زهرآیمن ر زیار را بمش از
تر از یورش پاسگاران
پمش دریاف م .طعم آزادی را نچشمگه ،در حش
کام هها نایدیر به زنگیی خفی ر ی آ رد  .سرانجا نمد با چال کردن ک ابهایم
هاراه نسخۀ دس نویس داس ان اشعار ر که دال ون در با یکی از د س انم یادیار ا
را هم از دس داد  .ح ی حلی که ک ابها در آن چال شگه بود یم شگ.

اِی یورهای یم شگه!
پنج سال یذش تا سرانجا از حذف فمدیکی یا به اصطالح
بمس
"تصفمههای در نی" در ساز ان چریکهای فگایی خلق که ر زیاری خود را به آن
علق یدانس م با خبر شگ  .با هاان فر ایگی شموۀ سبُعانهای که ر که دال ون به
دس رفقایش اعگا شگ.

دلم سخ یرف ه اس  /در این مهاانخانۀ مهاان کُش ر زش تاریک./که به
جان هم انگاخ ه اس  /چنگ تن خواب آلود  /چنگ تن ناهوشمار...
***
آشنایی د س ی با فملسوفی جوان از اهالی چکسلواکی از سئوالن همئ
نااینگیی شور ی را نمد گیون ر که دال ون هس م .هرچنگ ا ر ز ،نا آن فملسوف
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جوان را فرا وش کردها ا ا د س ی با ا برایم به راس ی ارزشانگ بود .هر چه تالش
یکنم نه نا ش را که تلفظش برایم دشوار بود به خاطر یآ ر  ،نه نا ک ابش را که
به فرانسه ترجاه چاپ شگه اس .
ناسبات د س انه با آن فملسوف جوان ز انی پا یرف که در سفری کوتاه به
پاریس از ن خواس تا در بازیش چنگ ک اب فلسفی از جاله ک اب ژان پل سارتر
در ورد اِیدیس انسمالمسم را برایش ببر  .با تعجب از ا پرسمگ ،
 گر این ک ابها در پراگ پمگا نایشونگ؟نفی تکان داد در برابر پرسشهای دیگر ن فقط به
سری به عال
پوزخنگی اک فا کرد .از آن پس هربار که به دف رش یرف م جد لبخنگهای طندآ مد
پاسخی در برابر پرسشهایم نایشنمگ  .تفا تش با دیگران در این بود که به جای
پاسخهای سرد خشکِ عجمب غریب در توجمه نبود آزادی نابسا انیها ،به نر ی
یخنگیگ با قهوه یا چای از ن پذیرایی یکرد .چنگ بار هم را به آپارتاانش ،در
هاان حله ،دعوت کرد .ا ا به جد پذیرایی فصل شا بحث حول حوش غذاها
شر ب های یژه آنجا صحب دیگری به مان نما گ ،یا نگذاش به مان آیگ .تا آنکه
ر زی را به یردش در شهر دعوت کرد .در خمابان که قگ یزدیم با هاان لبخنگ
هامشگمش پرسمگ،
 گر نایدانی که در فضای بس ه نبایگ حرف جگی زد؟توضمح فصلی داد در باره سمس م سلسله راتب در در ن حدب .ناسباتی
سلطۀ حدب را بر جا عه
که در رأ هر  ،یک نفر برجان ال هاگان حاکم اس
زنگیی ر ز رۀ رد تضامن یکنگ؛ از طریق جاسوسان ،یدارشگران دس گاههای
شنودی که برای کن رل هاگانی در هاه جا نصب شگه بود ،ح ی در اتوبو ها! با
تعجب پرسمگ ،
 -پس چرا عضو حدب انگهای؟

 ایر عضو حدب نبود که نایتوانس م آد هایی ثل تو را بشناسم ازشانبخواهم که برایم ک اب بما رنگ!
پس از گتی ،رف ه رف ه با اع اادی بمش ر ،از یر ه رفر مس های در ن حدب
برایم یف  ،از تالشهای پوشمگه شان برای دس مابی به سوسمالمسای د وکراتمک ،به
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آزادی بمان ،آزادیهای فردی ،لغو سانسور ،ان خابات آزاد حق نصب عدل حاکاان.
آ گ به کوبا دیگر ا را نگیگ  .ا ا باالخره د بچک 20توانس با اتکا به
در رف
تالشهای هاان جریان رفر مس یِ در ن حدب ،در ژانویه  ،6312به جایگاه رهبری در
حدب کاونمس چکسلواکی دس مابگ ،با برنا ۀ عر فش به نا "سوسمالمسم با چهره
انسانی" .لی هنوز چنگ اه نگذش ه ،ارتش "پماان رشو" به دس ور سکو ارد پراگ
شگ جنبش عر ف به "بهار پراگ" را زیر چرخ تانکها خرد کرد.
تازه به اهام برنا های که د س رفر مس م خواهان آن بود پی یبرد .
زنگیی در چکسلواکی د س ی با آد ی چون ا باعث شگه بود که دیگر نه به آن
سوسمالمسای که دیگه بود عالقه ای داش ه باشم ،نه دلمل قان کننگهای برای دفاع از
آن بمابم .در آن سوی رزهای شرق ار پا از هاه چمد بگ یآ گ ،از رن خاکس ری
خاکس ری پوش پلمس ا نم ی
که بر هاه جا سایه انگاخ ه بود ،از اعضاء پرهمب
ک گ ب که از فاصلهای د ر قابل شناخ بودنگ ،از قا ات چاق چله بیحال
حدب کاونمس که از نخوت تکبرشان یشگ آنان را بازشناخ !
کنوگ
به راس ی ،د بچک چگونه یتوانس در برابر تانکهای شور ی قا
"سوسمالمسای با چهرهای انسانی" در چکسلواکی پایگار باانگ؟
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50
چنگ ر زی پمش از ژانویه  ،6311برای شرک در "کنفرانس سه قاره" از پراگ
به کوبا رف م .با هواپماایی نسب اً کوچک نا جهد .به یاد نگار که در طول راه از ا
سافران پذیرایی شگه باشگ .ا ا در مانۀ راه توقفی داش مم در جدیرهای کوچک که
درس نایدانم کجا .همچکس را نایشناخ م به تنهایی کنار بار تنها قهوه خانۀ
فر دیاه ایس اده بود  .پس از گتی وجه شگ که فر شنگه به تعگاد سافرهایی که
از د ر یبمنگ یک بطری کوکاکوال برایشان باز یکنگ .با تعجب پرسمگ از کجا
یدانگ که آنها کوکاکوال یخواهنگ؟ خنگیگ یف ،

چون کوکاکوال در کشورشان تحریم اس !
با ر د به فر دیاه ها انا انگار ارد دنمای دیگری شگه بودیم .نه از أ وران
عبو خاکس ری پوش خبری بود نه از آن فضای سنگمن رعبانگمد .ها انا ،برخالف
پراگ برلمن شرقی ،شهری بود هااننواز با طبمع ی رنگمن ،سرسبد پُراز نخلهای
زیبا ،با یردشگاهی در ساحل یا اسکلۀ عر ف به َلِکون 26آبی شفاف دریا زیر
پر جنب جوش ،با
آف ابی درخشان .با رد ی سرزنگه خمابانهایی شلو
ساخ اانهای چنگین طبقه ،ترکمبی از ب ون شمشه به سبک عااری گرن
آ ریکایی ،در کنار بناهای کهن پرتدئمن رنگمن د ران سلطۀ اسپانما.
ه ل ها انا را به شرک کننگیان در "کنفرانس سه قاره" اخ صاص داده بودنگ.
اتاق ا سوالگ که پمش از ن به ها انا رف ه بود در آن ه ل بود .اتاق که چه عرض
کنم ،اس ودیوی بدرگ د نفره با تجهمدات کا ل در ساخ اانی بدرگ رفم  .ه ل
ها انا ،یا ه ل همل ون سابق در د ران باتمس ا توسط آ ریکاییها بنا شگه بود ،با یک
اس خر بدرگ د ز من تنمس در باغی با صفا ،یک اس خر سرپوشمگه حاا سونا
در یکی از طبقات دهها ا کان تفریحی رفاهی دیگر.
جلسات "کنفرانس" در سالن بدرگ طبقۀ ا ل بریدار یشگ .سالنی کوچک ر
کنار اس خر به پذیرایی اس راح اخ صاص داده شگه بود .خگ کارهایی خوشر  ،تر
تامد با انواع خوراکهای دریایی نوشمگنیِ یژه ،که ترکمبی بود از عرق شکر
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کوکاکوال ،به نا کوبا لمبره (کوبای آزاد) ،از مهاانها پذیرایی یکردنگ.
هر بار که با د س م دا یگ ینما  22،نویسنگه آرژان منی ،فرص ی برای نشس ن
کنار اس خر پمگا یکردیم به شوخی یادآ ر یشگیم،

چه خوب که انقالبی از آب درآ گیم ،یرنه هرید در زنگیی به چنمن ه ل
بورژ ا أبانه رفهی راه ناییاف مم!
به سال ی انقالب ،کوبا لمبره ینوشمگیم.
دا یگ ینما د س دیرینهای بود که در ند ئال شناخ م ،ر زیاری که ا
ا سوالگ  ،در شهر ریگا ،اس اد دانشگاه بودنگ دائم برسر سائل سماسی با هم دریمر
یشگنگ .همچگاه از اخ الفهاشان به درس ی سر در نما رد  .هنگا به دنما آ گن
پسر با ا هاسرش هاخانه بودیم تا ر زی که اخ الفهای مان ا اسوالگ به زد
از هم جگا شگیم.
خورد کشمگ ،در آن مان سر ن هم شکس
پس از آن کنفرانس بازیش به ایران ردش را به کلی یم کرد  .سالها بعگ،
دس به یریبان زنگیی سخ پناهنگیی سماسی در پاریس بود که از سرنوش
غمانگمد دردناک ا با خبر شگ  .در نا های پردرد به ا سوالگ از فاجعۀ کودتای
نظا ی یگال ،29در  ،6311نوش ه بود از دس دادن د پسرش در آتش سوزی
عاگی حل سکون شان توسط نظا مان.
***
"کنفرانس سه قاره" ،قرار بود در برابر د ابر قگرت جهانی ،ارد یاه
ارد یاه سر ایهداری ،بگیلی باشگ برای دس مابی به اس قالل توسعۀ
سوسمالمس
کشورهای جهان سو یا "عقب اف ادۀ" آسما ،آفریقا آ ریکای التمن .نخس من ر ز
کنفرانس ،با دیگن وهای بمگودی پمچمگۀ آیگه سان ا اریا ،24سئول همئ کوبایی
هنگا سخنرانی حمرت کرد  .نا آیگه را که یویی اق باسی بود از هایگۀ خود ان در
ند ئال هم شنمگه بود ؛ حضور با وهای بمگودی پمچمگۀ زنان را سرکال در
ح ی در سابقات تنمس دانشگاه کاراکا نمد از جانب رقبایم دیگه بود  .با این حال،
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سخنرانی با بمگودی در آن کنفرانس از جانب زن بارزی چون ا برایم با ر نکردنی
جسارتش در زنگان رژیم باتمس ا جایگاهاش در
حمرت آ ر بود .ا که قا
انقالب کوبا زباندد بود ،در آن ز ان ریاس "خانۀ فرهنگی آ ریکا" ،رکد همِ ایجاد
ناسبات فرهنگی مان ر شنفکران بارزان آ ریکای التمن را به عهگه داش  .به
د ر بَر نگاهی انگاخ م ،تعجبی در کار نبود هاه به دق به سخنرانی ا یوش
سپرده بودنگ.
در مان شرک کننگیان هاه جور رهبر ،نااینگه همئ های د ل ی غمر
د ل ی ،نویسنگه ر زنا هنگار جداینها پمگا یشگ .از نااینگیان "احداب کاونمس ِ
سن یِ" خالف بارزۀ سلحانه یرف ه تا یر ههای سلح یا چریکی سه قارۀ آفریقا،
آسما آ ریکای التمن .از جاله ا مرکال کابرال 20رهبر سرشنا یر هی سلح در
یمنۀ بمسائو که چنگ سال پس از آن کنفرانس کش ه شگ .د یال برا از رهبران
چریکی ند ئال ،ریکارد را مرز 21از رهبرانِ "ارتش چریکی تهمگس ان" در یواتااال که
بعگ از  91سال تجربه در بارزۀ سلحانه سرانجا پمشبرد ذاکرات صلح را با رژیم
توافقنا ۀ صلح را در دسا بر  6331ا ضاء کرد .از
یواتااال به عهگه یرف
21
شخصم های سماسی یرف ه تا نویسنگیان برجس های نظمر خولمو کورتازار نویسنگۀ
سرشنا آرژان منی یا رژیس دبره که در حال تگ ین ک اب "انقالب در انقالب" بود
چنگی پس از کنفرانس به یر ه چریکی چهیوارا در بولموی پموس  .یک اه نگذش
که به اسارت اف اد به سی سال حبس حکو شگ .ا ّا با گاخلۀ ژنرال د یُل پس از
سه سال آزاد شگ.
در کنار هئم هایی از چمن شور ی ،نااینگیان ارتش تودهای ی نا در
جن علمه آ ریکا نمد حضور داش نگ .ح ی برخی همئ های رسای د ل ی
طرفگار آ ریکا هم به چشم یخوردنگ .ر زنا هنگاران
کشورهای جهان سو
22
نویسنگیان سرشناسی نظمر فرانسوا اسپر ناشر نویسنگۀ فرانسوی یا سا ریو
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توتمنو 23نویسنگه ر زنا هنگار پرچم سرخ اریان حدب کاونمس ای الما نمد در
کنفرانس شرک داش نگ .هر د آنها خاطراتشان را در ورد کوبای آن سالها
30
نوش هانگ .اسپر خاطراتش را در ک ابی به نا "زنبورهای عسل زنبور خر ایی"
در  2002به چاپ رسانگ .توتمنو که از د س ا ن نددیک ،هاگل هادبانم در کوبا بود.
خاطراتش
پس از سالها بیخبری ،سرانجا در  ،6330نشانی را در پاریس یاف
را ،به نا اک بر کوبا ،36برایم هگیه آ رد.
از اینکه همچ ایرانی جد د نااینگۀ رسای از جانب رژیم شاه در آن کنفرانس
شرک نگاش شگف دده بود  .چنگ ر ز ا ل ،تاا تالشم این بود که با افشایری
تشریح ضعم ایران ب وانم وجب اند ا یا اخراج نااینگیان رژیم ایران بشو  .ا ا ق ی
با هئم چمن شور ی القات کرد حمرتم بمش ر شگ .چمنیها ثل جساه در
سکوت بیحرک ی حض حرفهایم را یشنمگنگ بیآنکه پاسخم را بگهنگ از جا
بر یخواس نگ سری تکان یدادنگ یرف نگ .تفا ت هئم شور ی با هئم چمنی
در آن بود که دس ِکم با خونسردی ییف نگ،
 کاری از ا ساخ ه نمس !به کوباییها که رجوع یکرد ییف نگ،

 ا حرفی نگاریم ،بایگ شور ی چمن را قان کنی!این د ر باطل را چنگین بار د ر زد  .در عوض رف ه رف ه به شگت اخ الفهای
مان چمن شور ی فشارهای سماسی اق صادی به کوباییها بمش ر پی برد  .هر
یک از آنها در صگد بودنگ به انحاء خ لف کوبا سایر کشورهای جهان سو را به
ج ریۀ طرفگاران خود بکشاننگ به وضعگمری علمه دیگری ادارنگ .چنگان کاری به
نوع نظا حاکم در آن کشورها نگاش نگ.
حاال دیگر ،به اهام تاریخی آن کنفرانس ،تالشهای پرارزش بنبرکه برای
اتحاد مان کشورهای جهان سو دلمل از مان بردن ا به ر شنی پی برده بود .
کنفرانس در ز انی بریدار یشگ که نداع مان چمن شور ی باال یرف ه بود
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-Saverio Tutino
-Les abeilles et la guêpe
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-L'octobre Cubain
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صفبنگیهای سماسی نوینی در فضای سماسی جهان در حال تکوین بود .چمنیها
آ ریکا را "ببر کاغذی" یدانس نگ شور ی را ر یدیونمس ینا مگنگ .شور ی نمد
از ز ان دبمرکلی خر شچف سماس "هادیس ی سالا آ مد" را با آ ریکا در پمش
یرف ه بود .کشورهای جهان سو که انگیشۀ اس قالل رهایی از ا پریالمسم غرب را
در سر داش نگ حاال ناچار بودنگ در دعوای مان چمن شور ی انشقاق ارد یاه
سوسمالمس ی ،جایگاه صف سماسی جگیگی برای خود بریدیننگ.
در آن ز ان ،هنوز کوبا بر اس قالل سماسی خود پافشاری داش  .حاضر نبود به
پمر ی از سماس های چمن تن دهگ ،در عمن حال به شور ی نمد ان قادهایی جگی
داش  .فمگل کاس ر ح ی دبمرکُل حدب سابق کاونمس کوبا ،انمبال اسکاالن ه 32را
به شور ی تبعمگ کرده بود .چون ا در سالهای ا ل انقالب در صگد بود سماس ها
سسههای د ل ی پمش ببرد .کاس ر
برنا ههای شور ی را از راه نفوذ در نهادها
ح ی در یکی از آن سخنرانیهای شهورش در مگان عر ف به انقالب ،در برابر
جاعم ی ملمونی به ر شنی بگ ن الپوشانی توضمح داده بود:

کسانی را که برای آ وزش به شور ی یفرس مم ،در بازیش ضگ کاونمس
از آب در یآینگ .ا جبوریم کال های جگیگی برای آنها بگذاریم قانعشان کنمم
که سوسمالمسای که ا یخواهمم آن سوسمالمسای نمس که آنها در ارد یاه شرق
دیگهانگ ...
39
شجاع  .با
رد کوبا لقب اسب به کاس ر داده بودنگ ،سابول نجاب
یکردنگ با شرک در سخنرانیهای ا  ،خود را در
هامن لقب با ا صحب
سماس های داخلی خارجی د ل سهمم یدانس نگ .در مگان انقالب ،ساع ها زیر
آف اب سوزان با شوق همجانی تصور ناپذیر با پرسش پاسخهایی فیالبگاهه،
حرفهای کاس ر را کلاه به کلاه یبلعمگنگ .با اش ماق پش کار در سرنوش
زنگیی ر ز رهشان شرک داش نگ .بسماری کارها ،از جاله سئولم حفظ ا نم را
در کام ههای حلی به عهگه داش نگ .هنوز صحب از شکس آ ریکا در خلمج
خوکها بود هاراهی خودجوش هاگانی با ارتش در قابله با حالۀ آ ریکا .در
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-Aníbal Escalante
-Caballo
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عمن حال با همجانی یژه جدئمات اجرای "بحران وشکها"ی ر سی ،در اک بر
 ،6312عقبنشمنی خر شچف را در قابل تهگیگهای آ ریکا توضمح یدادنگ.
سرخورده از اینکه ر ها ح ی تصامم برچمگن وشکها را با کاس ر د ل کوبا
در مان نگذاش ه بودنگ.
کوباییها با یذر از آن صائب ،ساز انگهی یس ردهای برای خود کفایی
نهادهای د ل ی ،نظا ی آ وزشی پگیگ آ رده بودنگ .ارتش ،دانشگاه گار در حگ
ا کان واد صرفی ورد نماز خودشان را تولمگ یکردنگ .قا های د ل ی کار نگها
هاگی با عالقه برنا ۀ "سه هف ه در اه" را اجرا یکردنگ :سه هف ه کار اداری
دف ری یک هف ه کار تولمگی .هر ر ز ،جاعم زیادی سوار برکا مون با ساز آ از به
دارع شکر یا کارخانهها یرف نگ.
کا ر از سه سال پس از انقالب ،بیسوادی ریشه کن شگه بود .بمش ر زنانِ
ساکنِ ها انایِ عر ف به "فاحشهخانۀ آ ریکا" ،پس از انقالب حرفۀ آ وزیاری را در
ر س اهای د ر اف اده بریدیگه بودنگ .آ وزش در ان هاگانی جانی شگه بود.
اغلب کوباییها در صحب هایشان در ورد انقالب ،به نقش جنبش دانشجویی
 21ژ ئمه اشاره یکردنگ .حال آنکه برخالف برداش های رایج ،از جاله در مان
جریانهای سماسی وجود در ایران ،انقالب کوبا فقط بر اثر بارزۀ یک یر ه سلح در
کوههای سممرا أئس را 34به پمر زی نرسمگه بود .بلکه حضور یس رده فعال ساز ان
دانشجویی " 21ژ ئمه" ،پش ِ جبهۀ پراهام ی برای چریکها به شاار یرف  ،چه از
نظر تبلمغات سماسی چه از نظر رسانگن اخبار ،تجهمدات واد غذایی غمره .عال ه
بر اینکه ،برخالف ایران ،حضور احداب تجربۀ سماسی در کوبا سابقهای طوالنی
داش  .خود کوباییها در پمر ز شگن انقالب ،بگ ن حضور فعال پش جبههای چون
"جنبش  21ژ ئمه" ،تردیگ داش نگ.
چنگی از آن کنفرانس نگذش ه ،از زبان خود فمگل کاس ر  ،در سحریاهی که
بی قگ ه ارد اتاق ا شگ ،از نقش پراهام ساز ان  21ژ ئمه شنمگ اینکه خود ا
سالها در حدبی سماسی فعالم یکرد به عل سرخوردیی از احداب سماسی
وجود به فکر بارزۀ چریکی اف اده بود.
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در آن سحریاه که خوابآلوده در اتاق را باز کرد بیاخ مار فریاد زد ،

 ا سوالگ بلنگ شو ،فمگل آ گه!کاس ر خنگه ای کرد ،حافظانش را به دنبال صبحانه فرس اد ارد اتاق شگ.
هاانطور که ن ا سوالگ با لبا خواب حمرتزده در قابل ا ایس اده بودیم شر ع
کرد به قگ زدن با چشمهای بس ه نوک د انگش اشارهاش را به سرع بهم
نددیک کردن .پس از چنگ بار تکرار وفقم آ مد تاا نوک انگش انش پرسمگ:
 یدانمگ چرا از پس این کار بر یآیم؟ن که به کُلی خواب از سر پریگه بود پمش از آنکه به پاسخ فکر کنم همب
حضور ا را ده ده یکرد  .کاس ر ادا ه داد،
 -دار از رزش صبحگاهی بازی بمسبال یآیم .در جوانی هامشه تصور

یکرد برای اینکه آد بازی کن خوبی باشگ بایگ چشمهای قوی تمدبمنی داش ه
باشگ .ا ا حاال یدانم که چشم قوی الز نمس ِ ُگ تاک مک الز اس !
با این قگ ه ،کوشمگ اهام توجه به تاک مک نقش جنبش  21ژ ئمه را در
انقالب برای ا توضمح بگهگ .رف ارش صاماانه بود ،با همجان اُبه ی خاص حرف
د باره
یزد .سرجایش بنگ نایشگ ،بر یخواس چنگ قگ ی راه یرف
ینشس  .دس هایش رتب در حرک بودنگ .همچگاه با چنمن آد پُرانرژی پر
اُبه ی ر بر نشگه بود  ،جذ ب کننگه بود اع ااد برانگمد .اع ااد به نفسم را
بازیاف م ثل هامشه با پرسش هایم در ورد نظر ا نسب به ساخ اان سوسمالمسم،
ا سوالگ را ُعذب ُ عجب کرد  .با توضمحهای آن ر ز کاس ر بود که دانس م
آ ریکا در
شور ی جد آخرین کشورهایی بود که انقالب کوبا را به رسام شناخ
ز رۀ نخس من کشورها.
کاس ر ییف ،

 ا در آغاز سوسمالمس نبودیم نسب به سوسمالمسم چنگان توجهینگاش مم .چهیوارا کاونمس بود نسب به سوسمالمسم حسا  .سئلۀ اصلی ا
اس قالل سماسی اق صادی بود .پس از صادرۀ ا وال شرک های آ ریکایی زیر
فشار تحریمها بود که خود ان را سوسمالمس خوانگیم ...
با این حال ،همچگاه ن وانس نگ پایگاه یوان انا و را از آ ریکا پس بگمرنگ .از
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هاان سال  16که کاس ر سرانجا کوبا را کشوری سوسمالمس
عر فی بر سر زبانها بود با تکرار این قافمه؛

اعال کرد ترانۀ

بنویسمگ /... /ایر فمگل

ایر فمگل سوسمالمس اس  /نا را هم در لمس
کاونمس اس  /نا را هم در لمس بنویسمگ...
کاس ر در ادا ۀ صحب ها ،اجرای پرطند چهیوارا را در پذیرش زارت اق صاد

دارایی تعریف کرد .در نشس ی برای تعممن سئولم های نخس من د ل انقالبی،
فمگل از هارز انش پرسمگه بود چه کسی اکونو مس اس ؟ چهیوارا دس ش را
بلنگ کرده بود به این خمال که کاس ر یپرسگ چه کسی کاونمس اس ؟ از آن
پس زارت اق صاد دارایی به عهگۀ ا یذاش ه شگ.
در اینجا بود که کاس ر به قضمۀ فشارهای چمن پخش اعال مه در ارتش
اشاره کرد .به یف ۀ ا  ،چمنیها از طریق سفارتشان ،با پخش اعال مه در ارتش کوبا،
نظا مان را به ساز انگهی کودتایی علمه ا تشویق یکردنگ .کاس ر ییف آن
اعال مهها را شخصاً چنگ بار به سفارت چمن برده از آنها خواس ه بود که دس از این
کار بردارنگ .ا ا چمنیها هاچنان به پخش اعال مه در ارتش کوبا ادا ه یدادنگ .این
در وقعم ی بود که نقشههای "سما" برای تر ر کاس ر  ،بمش از صگ بار با شکس
ر بر شگه بود.
سرانجا  ،د ل چمن که به طرفگاری رسای کوبا از چمن وضعگمری رسای
علمه شور ی دس نماف  ،تاا کاکهایش از جاله صادرات برنج را به کوبا قط
کرد ،که اصلیترین خوراک رد کوبا بود .قط صادرات برنج از جانب چمن را کاس ر
در یکی از هاان سخنرانیهای چنگ ساع هاش در مگان انقالب ،به تفصمل تشریح
کرد .در پایان ،با کنایه به ائو تسه د ن  ،به رد کوبا قول داد پمش از آنکه دچارِ
کهول ذهنی ناشی از سالخوردیی بشود ،در سنمن چهل سالگی از قگرت کناره
خواهگ یرف  .ن هاراه جامع ی ملمونی با چه شاد انی پایکوبی از آن قول
اس قبال کردیم!
لی کاس ر  ،برخالف قولش ،هاچون ائوتسهد ن تا هش اد چنگ سالگی
جایگاه قگرت را رها نکرد .سرآخر هم برادرش ،رائول را ارث خود کرد.
چهیوارا ،به عکس ،در هاان د ره از قگرت کنارهیمری کرده بود .در آن
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کنفرانس بود که در نا ۀ داعش به کاس ر از کنارهیمری ا با خبر شگیم .گتی بعگ
دانس مم که چهیوارا کوهس انهای بولموی را برای بارزۀ چریکی ان خاب کرده اس .
هاه جا حرف از یگانگی رف ار یف ار چهیوارا بود پارهای اخ الفهای نظری
ا با کاس ر  .یویی چهیوارا به قصگ شکس ن ر ابط تحاملی فشارهای شور ی
چمن به کوبا ،راه کنارهیمری از قگرت ادا ه بارزه را به یف ۀ خودش در راه "انقالبی
قارهای" در پمش یرف ه بود .ا از صلح انگیشی پرایااتمسم پرهمد داش ،
آر انگرایی ر ان مک بود از جان یذش ه .نه تنها به سر ایهداری یتاخ  ،بلکه اتکا
به ارد یاه "سوسمالمسم اقعا وجود" اف ادن در دا دعواهای مان چمن شور ی
را برای کشورهای جهان سو  ،به یژه کوبا کشورهای آ ریکای التمن ضر
یدانس  .در آخرین بمانمهاش از بولموی دعواهای در ن ارد یاه را به صراح
"فحاشیهای بمهوده ضر" خوانگه بود.
از زبان بسماری از کوباییها شنمگه بود که چهیوارا با بور کراتمسم ،فساد
د ل ی ا مازهای ناشی از جایگاه قا های سماسی بارزه یکرد .با اق صاد تک
حصولی کی به نمشکر نمد خالف بود .برخالف کاس ر  ،به جای پاداش الی به
به آ وزش فرهن عاو ی اهام یداد .اغلب ،خوانگن
پاداش عنوی با ر داش
ک اب "انسان سوسمالمسم در کوبا" نوش ۀ ا را توصمه یکردنگ .چهیوارا ،برای
کوباییها سابول دادخواهی ،فساد ناپذیری اخالق در سماس بود.
***
کای پس از آن کنفرانس بود که عا ن زیر کشور ،سئول ا نم ی آ وزش
یر ههای چریکی در کوبا به نا پینمر  30عر ف به سرخ ریش ،یک د رۀ آ وزش
خصوصی برای ن ترتمب داد .آ وزش اس فاده از سالحهای خ لف ر شهای ضگ
تعقمب جد اینها ،یویا به قصگ رابطه با خارج با شبکۀ حا ی چهیوارا .در آن د ره،
در سفرهایم به ار پا تعگادی نوش ه برای افراد خ لف ک ابی برای چاپ به اسپر ،
ناشر سرشنا فرانسوی ن قل کرد  .ا ا با کش ه شگن چهیوارا در اک بر ،6311
95

)-Manuel Pineiro (Barba Roja

011کوبا0139/0111 ،

دیگر آن برنا ه عالی نشگ.
در بازیش از آن سفرها ،هربار برای فمگل کاس ر پنمرهای خ لف فرانسوی
هگیه یبرد  .شنمگه بود یکی از شغلههای ذهنی کاس ر  ،تولمگ انواع پنمرهای
فرانسوی درکوبا اس .
نخس من باری که آپارتاان د اتاقۀ کاس ر را در طبقۀ د ساخ اانی قگیای
دیگ از سادیی بیپمرایگی آن در شگف انگ  .دعوت نا ن ظرهای بود از ن
ا سوالگ برای شا  .با شوقی آ مخ ه به دلشوره ارد آپارتاان کاس ر شگ  .با حضور
پایم را به کُلی یم
نا ن ظرهتر سلما سنچد 31چهرۀ افسانهای انقالب کوبا ،دس
کرد  .سلما سانچد حبوب رین زن انقالب کوبا بود؛ داس انهای زیادی از فر تنی
ر حمۀ شکس ناپذیر ا دهان به دهان ییش  .شنمگه بود که نددیک رین فرد به
ع اگ ا  .سانچد هنگا انقالب رابط بمن کاس ر ساز ان دانشجویی
کاس ر اس
" 21ژ ئمه" تنها زنی بود که در کوههای سمرا ائس را به رتبۀ "کاانگان ه" 31ارتقا
یاف ه بود .در آن ز ان ،قا دبمری د ل را ،نایدانم در چه حوزهای ،به عهگه داش .
آن شب ،برخالف ان ظار ن کال ی بر زبان نرانگ با لبخنگی پُر هر به حرفهای
کاس ر یوش سپرده بود.
هنوز به خود نما گه بود که پرسشهای پیدرپی کاس ر در ورد انواع
پنمرهای فرانسوی شر ع شگ با شور اش ماقی خاص جدئمات برنا ۀ تولمگ پنمر
فرانسوی را در کوبا پمش کشمگ .نا پنمرهایی را که برایش برده بود یدانس م ا ا در
ورد پرسشهای دیگر ا کا رین اطالعی نگاش م .پرسمگ ،

خودتان یخواهمگ پنمر تولمگ کنمگ؟

 گر شخا سوالگ چشم غرهای به ن رف  .از قبل سفارش کرده بود که دس کم آن
شب را با پرسشهایم سط حرفهای کاس ر نپر ! کاس ر با خنگۀ شمطن بار
پُر عنای خاص خودش یف ،

 نه تنها پنمر ،که قصگ دار نژاد خوک وز را هم با طالعه دقمق بهبودبخشم .هاان طور که توانس م با آن یا نر ِیرانقما  ،نژاد یا را در کوبا تغممر دهم!
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آن یا ِ نرِ عظممِ یرانقما را که با هواپماا ارد کوبا شگه بود ،به یاانم از
اس رالما ،در یکی از دیگارهایم از شهرکهای کوبا دیگه بود  .ا ا از دیگن بچه خوک
درخ وزی که کاس ر شخصا در بالکن آپارتاان کوچکش پر رش یداد د چنگان
جاخورد  .کاس ر با تفصمل حوصله از ک ابهایی که در بارۀ چگونگی تولمگ پنمر،
پر رش خوک وز خوانگه بود حرف زد .نابا رانه پرسمگ ،

از کجا

 از پس این هاه کار چه طور به تنهایی بر یآیمگ؟ این هاه قیآ ریگ؟
کاس ر خنگیگ به تخ آهنی اتاق خوابش ک ابهای کنار آن اشاره کرد،
 در شبانه ر ز بمش ر از سه یا حگاکثر چهار ساع خواب نماز نگار ! ر ی این32
تخ آهنی یخوابم تا به راح طلبی عادت نکنم .پمش از خواب هم ،خوزه ارتی
ارکس با نوش ههاشان را هاراهی یکننگ.
شر ع کرد از افکار پمشر خوزه ارتی تاک مکهای پراهام ا در
جن های اس قالل علمه اسپانما به تفصمل توضمح دادن.
***
آ گها به ار پا ،خواهر پری هاسرش حسن قاضی با عرفی
در آن رف
حسن رضوانی یکی از رهبران "ساز ان انقالبی حدب توده" ،از ن خواس نگ تا ا کان
سفر تعگادی از اعضاء آن ساز ان را برای آ وزش در کوبا فراهم آ ر  .قضمه را با
پینمر ِ عر ف به سرخ ریش در مان یذاش م .با این توضمح که آنها از پمر ان الگوی
چمن هس نگ .بعگ از تأ لی چنگ ر زه ،با سفر آنها وافق کرد،

 ایر آنها به راس ی قصگ بارزه داش ه باشنگ! با اع اادی که به تو داریتوانم آ وزشی د اهه برای آنها ترتمب بگهم ،به شرطی که خودت کار ترجاه را
به عهگه بگمری!
ن آنها را درس نایشناخ م ا ا ورد اع ااد خواهر هاسرش بودنگ که
هاراه یازده نفر از آنها به کوبا آ گنگ .هنوز یک هف ه از اس قرار آنها در کوبا نگذش ه
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تازه وجه شگ که آنها کوبا را دشان یداننگ چهیوارا را خائن .تنها به این خاطر
که ا دعوای بمن چمن شور ی را "فحاشیهای بمهوده ضر" خوانگه بود .د ل
کوبا هم به خواس چمن بر علمه شور ی وض رسای نگرف ه بود .ق ی از رضوانی،
سئول آنها یپرسمگ ،
 پس چرا به کوبا آ گهایگ؟ ا فقط برای آ وزش بارزۀ سلحانه آ گهایم ،کار دیگری با کوباییها نگاریم!حاضر نبودنگ در ورد انقالب کوبا کا رین اطالعی به دس بما رنگ .ح ی
دیگن شهر ها انا هم برایشان جالب نبود .از چاردیواری خانهای که کوباییها در
اخ مارشان یذاش ه بودنگ پا بمر ن ناییذاش نگ.
به جد خواهر هاسرش که عضو آن ساز ان نبودنگ ،بقمه اجازه نگاش نگ
ح ی در ا ور شخصی بگ ن نظر رضوانی تصامای بگمرنگ عالی انجا دهنگ.
چهارچشای حواسشان به کارهای ر ز رۀ هاگیگر ا سه نفر بود .نه تنها دایم ا سه
نفر را ی پایمگنگ ،بلکه از غذا خوردن رزش خواب یرف ه تا بحثهای سماسی
هاگیگر هم به سئولشان رضوانی یدارش یکردنگ .جدئمات این شموۀ یدارش دادن
آنها را ،پس از انقالب آزادی از زنگان ،از زبان سما ک یکی از اعضای هاان یر ه که
سالهای سخ ی را در زنگان یذرانگه بود شنمگ .
رهبر سرشنا چریکهای یواتااال،
با این هاه ،کوشش کرد تا شخصم
ریکارد را مرز ،برادر یکی از رهبران عر ف چریکی ند ئال به نا پکوف را به حل
سکون آنها ببر  .ا ا آنها بقگری غرق در سائل خُرد رید یر ه خودشان الگوی
چمن " حاصرۀ شهرها از طریق ر س ا" ،بودنگ که کا رین توجهی به حرفها
تجربههای آن د نفر نکردنگ.
حمرتآ رتر برایم این بود که ح ی اصالحات ارضی را هم در ایران نکر
اس گالل را هم که هنگا اصالحات در ایران بود
یشگنگ .توضمحها
نایپذیرف نگ .به با ر آنها ،ایران جا عهای بود نماه فئودال نماه س عاره .تنها
دلملشان هم این بود که شاه شخصم ی لی نمس  ،بلکه ابس ه به آ ریکاس
نایتوانگ دس به اصالحات بدنگ .چون به یف ۀ ائوتسهد ن ،

فقط شخصم ی لی یتوانگ اصالحات ارضی انجا دهگ!
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اصالحات ارضی نقطۀ کلمگی بارزه

یویی به با ر آنها ،انکار یا پذیرش اقعم
یا سازش با رژیم شاه بود.
انگهی برخی از رهبران بنا ساز ان انقالبی ،در پی دس گمری زنگان در دهۀ
 ،00در رسانههای عاو ی تغممر نظرشان را در ورد رژیم به عل پی بردن به اهام
پذیرش اصالحات ارضی توضمح یدادنگ .برخی دیگر از اعضاء آن یر ه ،ح ی در پی
انقالب نمد هاچنان اصالحات ارضی را انکار یکردنگ هاچنان جا عۀ ایران را نماه
فئودال نماه س عاره یدانس نگ.
در کوبا سرانجا به این ن مجه رسمگ که دیگر کسی را به آنان عرفی نکنم .به
هاه کس هاه چمد شکوک بودنگ ا ا توق داش نگ که کوباییها از کاک به آنها
بازیش ِ آنان را به کوبا ساز ان دهنگ ،هدینۀ زنگیی
دریغ نکننگ؛ سفرِ رف
آ وزش آنان را قبل شونگ ،خانهای در اخ مارشان بگذارنگ ،چنگین نفر را برای
آ وزش به آنان اخ صاص دهنگ ،اس فاده از سالحهای خ لف پماده ر ی در جنگل
کوه را به آنان بما وزنگ .الب ه ،ن هم تاا ق م را به ترجاه برای آنها اخ صاص
دهم .از هاۀ این دایا اس فاده یکردنگ ا ا شناخ رد کال های ربوط به
تاریخ سماسیِ کوبا را کاری بمهوده ق گمر یشاردنگ .با اتکا به ن توانس ه بودنگ
به کوبا سفر کننگ ا ا هامنکه پایشان به کوبا رسمگ بیاع اادی به ن را به صراح
بر ز دادنگ .آخر سر هم ،پس از اس فاده از هاۀ آن دایا پایان د رۀ آ وزش ،با چغلی
از ن به کوباییها از هم جگا شگیم .ح ی ز انی که به ایران بازیش م ،را به هاکاری
با سا اک نمد هم کردنگ .پمش از آن ،چنمن رف ار قمحانه طلبکارانهای را حول
حوش خود نگیگه بود نایشناخ م.
لمکن پری هاسرش قاضی در هاان ا ایلِ "آ وزش" در کوبا ،هم از ساز ان
انقالبی به خاطر خشکانگیشی ناسبات غمر د س انهشان فاصله یرف نگ ،هم از
بارزۀ سلحانه سرخورده ر یگردان شگنگ .خشون  ،ارادهیرایی دیسمپلمن خشک
نهف ه در بارزۀ سلحانه خفی با ر ح جان پری همچ سازیاری نگاش .
***
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در آن سفرها به کوبا ،ن چنان جذ ب انقالب کوبا بود که به نبود تحدب،
آزادی سماسی ،آزادی بمان تشکلهای گنی کا رین اهام ی نایداد  .نه به
پما گهای آر انگرایی ارادهیرایی چهیوارا یانگیشمگ  ،نه به ن ایج پرایااتمسم
تارکد قگرت در دس کاس ر  .هاه چمد را با تکمه بر "ضر رت انقالب" توجمهپذیر
یدانس م ،ح ی اعگا نوجوان ر س ایی شاندده سالهای را توسط چهیوارا ،فقط به
خاطر عبرت "ضر رت حفظ دیسمپلمن چریکی"! تنها به این دلمل که آن نوجوان
هنگا بارزه درکوههای سممرا ائس را ،در آن شرایط سخ کابود غذایی ن وانس ه
بود از دزدیگن تکهای پنمر خودداری کنگ.
هنوز این سئله بنمادین برایم طرح نبود که ریخ ن خون یک انسان به بهانۀ
"حفظ دیسمپلمن" "ضر رت بارزه" یا "ضر رت انقالب" یتوانگ سرانجا به
حکو ی توتالم ر بمنجا گ .هاچنان که سرنوش انقالب کوبا نشان داد.
پس از کش ه شگن چهیوارا ،در اک بر  6311در بلموی ،ا ضاع سماسی در کوبا
نمد به تگریج تغممر کرد .کاس ر  ،زیر فشار تحریمهای اق صادی آ ریکا از یک سو
فشارهای سماسی اق صادی چمن شور ی از سوی دیگر ،سرانجا سماس نددیکی
آ وزش یر ههای سلح غمر سلح در
به شور ی را بریدیگ .رف ه رف ه ،از حاای
سایر کشورها دس برداش  .به توصمه یا بر اسا ناف شور ی اق صاد تک حصولی
کی به نمشکر را در کوبا به اجرا یذاش  ،با پما گهای زیانبار اق صادی آن .با پمر ی
از الگوی شور ی ،نظا تک حدبی را برقرار کرد قا دبمر کلی حدب کاونمس
ریاس جاهوری را خود هاد ان به عهگه یرف  .حال آنکه پمش از آن ،حدب احگی
به صورت رسای د ل ی جود نگاش  .قا ریاس جاهوری نمد به عهگۀ شخصم
د وکراتی به نا ا سوالگ د رتمکو  33بود که در  6311برکنار به ریاس بانک لی
یاارده شگ.
کانون غمرد ل ی قگغن شگ .ان خابات
رف ه رف ه ،هریونه تشکل ،جاعم
آزاد ،حق عدل نصب از جانب رد  ،جودِ خارجی پمگا نکرد .خالفان سماسی
ح ی هاجنسگرایان به زنگان اف ادنگ برخی از شخصم های حبوب سرشنا
د ران انقالب ،نظمر سریمئرا سفمر سابق کوبا در الجدایر ،ند ی شگنگ .آیگه سان ا
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اریا ،کسی که نااینگۀ کوبا در کنفرانس سه قاره بود ،در ژ ئمه  6320خودکشی کرد.
ا سوالگ د رتمکو  ،نخس من رئمس جاهور بعگ از انقالب ،در  6329به زنگیی خود
پایان داد .پینمر یا سرخ ریش ،سئول ا نم ی یر ههای چریکی نمد سرانجا در
 ،6332در "تصادفی" شکوک کش ه شگ.
از ا اخر دهۀ  ،20ح ی برخی از د س ان بسمار نددیک هارز ان حبوب
قگیای کاس ر نمد از مان برداش ه شگنگ .ژنرال آرنالگ ا چوا 600،آن ونمو دال
د س ان بسمار نددیک کاس ر  ،به اتها اهی فساد
یواردا 606فر انگهان سرشنا
دس داش ن در قاچاق واد خگر دس گمر شگنگ .در عرض یک اه حاکاه به
ر ال عاول چنمن حاکااتی به اعاال خود "اع راف" کردنگ در  69ژ ئمه ،6323
هاراه د فر انگه دیگر اعگا شگنگ.
دال یواردا بر آ گه از خانوادۀ رفه بورژ ازی کوبا بود عضو همئ سماسی
یکی از د قلوهای سرشنا کوبایی .برادر د قلویش نمد به 90
حدب کاونمس
سال زنگان حکو شگ .هر د از آغاز انقالب به کاس ر پموس نگ از د س ان بسمار
نددیک ا به شاار یآ گنگ .آرنالگ ا چوا ،از خانوادهای ر س ایی ،فر انگه قهر ان
حبوب لی ،هارز رفمق نددیک فمگل کاس ر بود .از آغاز جنبش دانشجویی 21
ژ ئمه تا بارزۀ چریکی در کوههای سممرا ائس را حضوری فعال داش  .در تسخمر
شهر سان ا کالرا ،هارز هاراه چهیوارا بود .در انگوال فر انگهی ارتش کوبا را به
هاو وافق نا ۀ صلح را در آنگوال به سرانجا رسانگ .چنگی پمش از
عهگه داش
اعگا  ،عنوان گال "قهر ان انقالب" را به دس آ رده بود .شبی که ا چوآ را اعگا
کردنگ یویا تا سحریاه فریاد "سماهکم" ( )Negritoدر سراسر ها انا خا وش نشگ.
االرکون را مرز (بنمنو) ،یکی از سه باز انگۀ آخرین نبرد چهیوارا در بلموی،
ز انی که ریاس زنگانها را در کوبا به عهگه داش  ،در  6334به پناهنگیی سماسی
در فرانسه ر ی آ رد .اهل یکی از ر س اهای سممرا ائس را اس که از شاندده سالگی
به یر هان چهیوارا پموس ه اس  .سمر طوالنی نبردهایش را در کنار چهیوارا ،در
ک اب "خاطرات یک سرباز کوبایی /فراز فر د انقالب" باز ییویگ.
-Arnaldo Ochoa
-Antonio de Guarda
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جسگ چهیوارا نمد تنها پس از سی سال ،با فر ریدی شور ی ،به کوبا ن قل
آرا گاهی برای ا ساخ ه شگ.
با فر ریدی نظا سوسمالمس ی شور ی ،کوبا به چمن نددیک شگ .در  ،6339با
حضور در کنفرانس جهانی حقوق بشر در شهر ین ،به عمنه دیگ که نااینگیان کوبا،
در قابله با "اعال مۀ جهانی حقوق بشر" ،با نااینگیان جاهوری اسال ی ایران حدب
کاونمس چمن بلوک احگی تشکمل دادنگ تح عنوان "ضر رت بارزه با
ا پریالمسم".
در  ،2000فمگل کاس ر با احاگی نژاد رئمس جاهور ایران چا ز رئمس
جاهور ند ئال پماانی "انقالبی ضگ ا پریالمس ی" ا ضاء کرد.

پاریس ماه می،
5919

54
چنگی پمش از اه ی  ،6312کوبا را برای هامشه ترک کرد  .ا سوالگ با
رفقایش برای ساز انگهی یر هی چریکی ،در کوبا انگه بود.
به پاریس که رسمگ هنوز ژنرال د یُل رئمس جاهور فرانسه بود .در تگارک
سفر به ایران بود که گتی پایبنگ فضای انقالبی اه ی  12شگ  .فضای پر شور
شری با ر نکردنی که تا آن ز ان نگیگه بود  .جوششی دیریون کننگه در فضا وج
شکس ه شگن بسماری از "تابوها" را
یزد .در سفرهای پمشمن ،ضگی با جن
قابله با جن ِ آ ریکا علمه ی نا به
دیگه بود  ،لمکن این بار خواس صلح
سئلهای هاگانی تبگیل شگه بود .حر به آزادی ضگی با سلطه اتوری ۀ
قگرتاگاران گیران ،قابله با قگغن بودنها یا به اصطالح آن ر زها "قگغن بودن
قگغن اس " در مان جوانان چشاگمر بود .بارزۀ زنان برای حقوق برابر حق
الکم بر جسم جان خود حق سقط جنمن به وضوع ر ز تبگیل شگه بود.
بحثهای وافق خالف بر سر نوش هها ک ابهای سماون د بوار ،نظمر "نایدیری
چمدها" "جنس د " ،هاهیمر بود .در مان دخ رها تازه شلوار منیژ پ رایج
شگه بود .در مان پسرها وی بلنگ ،پمراهنهای چمندار رنگی ،تحریم کرا ات
شلوار باب ر ز بود .جنبش همپیها با شعار "عشقبازی کنمگ ،جن نکنمگ"،
ک
وسمقی پرسر صگا ،اس فاده از تار هنگی ر ی آ ری به فرهن های ناشناخ ه
غمر غربی به شکل بیسابقهای ر اج یاف ه بود .فرایمر شگن سبکهای نو در ادبمات ،در
هنرهای تجسای ،فملم جد اینها چشاگمر بود .این دس نوآ ریها قابله با
ریشهها تنگناهای فرهن سن ی برایم قابل درک بود ا ا تبگیل شگن آن به جنبشی
انقالبی اصالً به فکر هم خطور نایکرد .به خصوص که به جد حق سقط جنمن که
نماز شخصی خود را هم تضامن یکرد ،برای خواس های فامنمس ی اهام ی یژه
قائل نبود یرایشهای لمبرالی "همپییری" هم برایم ناخوشاینگ بود .خود را
علق به جنبش چپی یدانس م که عگال اج ااعی را بر هاه چمد ارجح یدانس .
آزادی ،فامنمسم" ،عشق" ،وسمقی پاپ غمره را وضوعهایی خاص نظا
سر ایهداری یا در به رین حال " سائلی ثانوی" یشارد .تنها چمدی که اهام
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داش  ،بارزه قابله با کل نظا سر ایهداری بود .با این حال ،فضای پرتب تاب
انقالبی کشش جذابم ی خاص برایم داش .
ا اخر اه ار  ،تظاهرات دانشجویی در دانشگاه نان ر 602،در حو ۀ پاریس،
علمه جن ی نا دس گمری چنگ دانشجو در کا ر از د اه به رخگادی انجا مگ که
بسماری از دادههای وجود در نظا را دیریون کرد .در پی دس گمری دانشجویان،
به سرع اع راض به قوانمن خشک ،سخ گمری
اع راض به سرکوب سریرف
سلطۀ گیران در مان دانشجویان فرایمر شگ به اشغال تعطملی دانشگاههای
پاریس حو ه انجا مگ با سرع ی نا ن ظره به سایر نهادها کشمگه شگ .از آن پس،
اه ی را "ر ز ضگی با
نا کُنبنگی  ،609دانشجوی دانشگاه نان ر که د
ا پریالمسم" اعال کرد برسر زبانها اف اد .با یس رش جنبش ،هر ر ز از ساع شش
عصر خمابان های پاریس به حل بریداری تظاهرات تجا برای بحث یف گو
اخ صاص یاف  .حضور در بحثها تظاهرات به ظمفۀ ن تبگیل شگه بود .در قابله
با دخال پلمس دس گمریها ،انگک انگک سنگربنگی در خمابانها به ا ری ر ز ره
تبگیل شگ .بریگن تنۀ درخ ها ،از جا کنگن سنگفرش خمابانها ،اژیون کردن
اتو بملها برای سنگربنگی کار هر ر زه بود .با حالۀ پلمس شهری ( )CRSجهد به
کالهخود ،سپر ،باتو یاز اشکآ ر ،تا دیر ق شب زد خورد بگمر ببنگ فرار
ادا ه داش  .دیری نگذش که اع صابهای کاریری نمد در اع راض به مدان
دس اددها شر ع شگ به اشغال کارخانۀ عر فِ رنو 604انجا مگ .با اعال اع صاب
عا و ی توسط سنگیکاها ،اع صاب به سرع به سراسر کارخانهها ادارات د ل ی از
جاله تلویدیون کشمگه شگ .یکی د هف ه از اه ی نگذش ه ملمونها کاریر کار نگ
در اع صاب بودنگ .جا عۀ فرانسه به کلی فلج شگ ،در عوض یف گو ناظره در ورد
آزادی ،صلح ،نمازهای فردی حقوق انسانی شکوفا شگ سراسر جا عه را فرایرف  .از
صبح سحر خمابانها از جاعم پُر یشگ .رهگذران ،بر خالف عاول ،خنگان
بگ خلق عاول
احوال پرسی یکردنگ .دیگر ر حمۀ عبو
خوشر سال
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-Nanterre
-Daniel Cohn-Bendit
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-Renault
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فرانسویان به چشم نایخورد ،هابس گی عاو ی اب کارهای یونایون شخصی
جاعی شکل یرف ه بود .دانشجویان پدشکی سئولم رسمگیی در ان زخایها را
در اتو بملهایی جهد به ا کانات ا لمه دار بعهگه یرف نگ .دانشجویان سوربن،
حلی برای نگهگاری کودکان تگارک دیگنگ .سمنااهای کارتمه التن فملمهای انقالبی
سوررئالمس ی وج نو را به رایگان به ناایش ییذاش نگ .ن نمد به دانشجویان
هنرهای زیبا 600پموس م که اب کار ناایش فملم ر ی دیوار کوچۀ بناپارت ،تهمه
اعال مه ،شعارهای انقالبی کاریکاتورهای رنگمن را به عهگه یرف ه بودنگ .شبها پس
از تهمه ،چاپ دس ی شعارها هجونا هها خشک شگن آنها ر ی بنگ ،چنگ ساع ی
ر ی نماک ها یخوابمگیم ر زها در حلههای خ لف شهر پخش یکردیم .با
شعارهایی از این دس :

زیبایی در خمابانهاس  /پلمس هر شب با ا سخن ییویگ /بمش از 40
سنگربنگی در هف ه انوع اس  /ارادۀ عاو ی علمه ادارۀ خصوصی /اقعبمن باشمم
نا اکن را طلب کنمم /تاایالتاان را اقعم بشااریم /زنگه باد اشغال کارخانهها ...
ا ا حدب کاونمس خالف اشغال کارخانهها بود اع صاب شکنی یکرد.
ح ی کاریران عضو حدب ،اریان عر ف حدب ،ا انم ه 601را در خمابان جلو چشم
هاه پاره یکردنگ .ا ضاع سماسی به کلی از دس حدب کاونمس بمر ن آ گه
ند ی شگه بود .تگا جنبش به ضرر ناف سماسمش بود برای شکس ن
پا اف اده بود .برخالف حدب کاونمس ،
اع صابهای کاریری سخ به دس
یرایشهای سماسی پمر انگیشۀ ائو چمن در مان جوانان هر ر ز ر اج بمش ری
ییاف  .نشریهها اعال مههای پمر ان انگیشۀ ائو ،که ا پریالمسم آ ریکا را "ببر
کاغذی" یخوانگنگ شور ی را "ر یدیونمس " ،دس به دس ییش .
در این ضعم سماسی ،که با جنبش دانشجویی در ای الما آلاان نمد هاد ان
بود ،ژنرال دُ یل نخس پارلاان فرانسه را ُنحل کرد .سپس با اتکا به زد بنگهایی
با احداب سماسی وجود از جاله با حدب کاونمس  ،توانس سرکوبی یس رده،
دس گمری زنگان را ساز ان دهگ جنبش فرایمر اه ی  12را الشی کنگ .پس از
-Beaux Arts
-L'Humanité
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آن ،یر ههای خفی سلحی پگیگ آ گنگ نظمر آکسمون دیرک  601در فرانسه ،بادر
اینهوف 602در آلاان بریگاد سرخ 603در ای الما ،تح تأثمر الگوی انقالب کوبا
انقالب چمن .ا ا ز منهای
بارزۀ چهیوارا در بلموی یا أثر از نظرات ائوتسه د ن
سماسی اج ااعی نگاش نگ دیری نپایگنگ.
لمکن ،ایگه ها فکرهای گرنی که در ر نگی چنگین ساله شکل یرف ه به
جنبشی فرایمر تبگیل شگه بود دیگر سرکوب پذیر نبود .ایگههایی که سرانجا ژنرال
دُ یل را نمد در پی هاه پرسی در  21آ ریل  ،6313به کنارهیمری از قگرت اداش .
جنبش اه ی در تاریخ اج ااعی فرهنگی ار پا نقش یژهای داش  .پارهای
ایگههای آن در ورد ناسبات اج ااعی سماسی به ا ری پایگار تبگیل شگ .افکار
نوین ُگرن این جنبش تنها به فرانسه حگ د نایشگ ،بلکه از جنبش دانشجویی
ای الما آلاان یرف ه تا جنبش اصالح طلبانه برنا ۀ "سوسمالمسم با چهره انسانی"
در چکسلواکی را نمد در نوردیگ .رخگادی بود انقالبی که توانس در فرهن سن ی،
سلطۀ د ل اگاران گیران ،قمگ بنگهای تبعمضآ مد ردساالر دیریونی پایگاری
ایجاد کنگ .هاچنمن در رشگ شکوفایی ادبمات ،هنرهای تجسای ،فملم ،وسمقی
رد ی جداینها نقش های ایفا کرد .در جوا ار پا ،به یژه فرانسه ،ای الما ،آلاان
چکسلواکی دس ا ردهایی در ز منۀ فرهنگی سماسی به ثار رسانگ که با یذش
چهل سال تا به ا ر ز ،به رغم هاۀ تالشهای قگرتاگاران خالفان سرسخ آن
جنبش ،هنوز پا برجا انگهانگ .بسماری از دس ا ردهای جنبش ی  ،12در جا عۀ
فرانسه نهادینه شگ نظمر؛ ارتقاء جایگاه زنان در ا ور سماسی اج ااعی ،قانونی شگن
چهل ساع کار در هف ه ،اصالح قوانمن کار ،افدایش حقوق گنی سنگیکاها ،افدایش
دس ادد پایه ،حق تشکمل سنگیکاهای دانشجویی ،قانونی شگن شا ره با کاریران
ایجاد رج یا کام ههایی شکل از نااینگیان کاریران صاحبان صنای یا
کار نگان گیران وسسات د ل ی.
***
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پمش از بازیش به ایران ،به قصگ تکامل زبان انگلمسی ،هاراه د س م ژینو
چنگ اهی هم به لنگن رف م .در لنگن ،مان دانشجویان ایرانی بمش ر بحثها حول
یر ه پر ید نمکخواه د ر یزد که به اتها کاذب اطالع داش ن از تمرانگازی به شاه ،در
سال ،6944دس گمر شگه بودنگ .کنفگراسمون دانشجویان ایرانی در دفاع از آن یر ه
افشایری علمه رژیم شاه به شکل یس ردهای فعالم یکرد .در لنگن نمد کام ۀ
یژهای در دفاع از یر ه نمکخواه ساز انگهی شگه بود .ن د س م ژینو در دفاع از
آزادی آنان کم بمش شرک داش مم ،با چنگمد نمد در آنجا د س شگ که به یاانم
در آن ز ان دبمر کنفگراسمون بود .نمکخواه از رهبران نظریه پردازان اصلی "ساز ان
انقالبی" بود طبعاً نکر اصالحات ارضی در رژیم شاه .ا ا پس از تحال چهار سال
خردهای زنگان نظرش نسب به رژیم شاه تغممر کرد .با ان شار چنگ قاله در
ر زنا ههای رسای نظرش را در ورد پما گهای ثب ناشی از اصالحات برشارد .با
نوش ن نا ههایی سریشاده به رفقایش ،نادرس ی ضگی آنان را با رژیم شاه یوشدد
کرد .در ن مجه نه تنها از جانب تاا ی افراد جریانهای خالف رژیم تحریم شگ ،بلکه
رفقای ساز انمش نمد پش ا را خالی کردنگ .نمکخواه در پی آزادی ،گیری احگ
سپس سئول بخش یر ه تحقمق
رکدی خبر را در تلویدیون د ل ی به عهگه یرف
پژ هش شگ.
در پی انقالب اس قرار جاهوری اسال ی ،به جر خگ به رژیم شاه
هاگس ی با آن رژیم جد ا لمن کسانی بود که اعگا شگ .در آن ر زها ،فضای سماسیِ
جا عه اشباع بود از شعار "اعگا بایگ یردد"! .شعاری که بمش ر جریانهای سماسی
وجود هاصگا با حدباهلل در تظاهرات خمابانی سر یدادنگ .در اریانهای رسای
خود بر لد اعگا هر چه بمش ر هاکاران قا های نظا پمشمن تأکمگ داش نگ .ن
نمد که در پی آزادی از زنگان به ساز ان فگایمان خلق پموس ه بود  ،هاچون بسماری
از هاسلکانم در توهم نسب به "ضر رتِ تگا انقالب" اهم رژیم اسال ی ،نه
تنها به پما گهای فاجعهبار آن اعگا ها نمنگیشمگ  ،ح ی سادهدالنه بر جنای های
ش ابدده بگ ن حاکاه از جاله اعگا نمکخواه چشم بس م.

تهران ،موسسۀ تحقیقات علوم
اجتماعی

55
هواپماا در فر دیاه هرآباد به ز من نشس  .خوشنودی آ مخ ه به دلهرهای
نا ن ظره ترسی بهم را به صنگلی مخکوب کرده بود .گتی یذش تا به کُنگی
اسبابهایم را جا جور کرد راه اف اد .
دَ پلهها ،قهر ان را دیگ که ن ظر ن اس  ،ان ظار نگاش م .چنگ سال پمش،
از ن دلخور بود که به دیگن فرح نرف ه بود  ،البگ این بار فکر یکرد که یر  .با
کاله ا نمفور هواپماایی ایراناِر ،شق رق خنگان به ن چشم د خ ه بود .با
هاان خنگه نگاه شمطن باری که در یر ای بعگ از ظهرها بی سر صگا را بمگار
یکرد تا یواشکی از اتاق خواب پگر ادر در بر یم ،خود ان را به جالمد برسانمم
تا نفس داریم خربده خمار بخوریم .با هاان خنگه نگاه جسورانهای که در هاۀ
اجراجوییهای عصو انۀ د ران کودکی ،در ده خانقاه ،به ن دل جرأت یداد
را به دنبال خود یکشمگ .در آن نماه شبهایی که پا رچمن پا رچمن از پشهبنگ ان
بمر ن یآ گیم با نردهبان چوبیِ لغدان یواشکی خود ان را به پش با یرسانگیم
تا شایگ ارهایی که به د ر از چشم پگر ادر کش ه بودیم ،به یف ۀ اهالی ده ،زیر
نور اه به حرک درآینگ .در آن ر زهایی که بیباکانه ر ی یردن ش رهایی سوار
یشگیم که در دش های د ر بَر ده در حال چرا نشخوار بودنگ .با هاان حال ی
که در شرطبنگیهای شبانه برای پمگا کردن دس االی که کنار یوری پنهان کرده
بودیم ،به ن دل جرأتِ پا یذاش ن به یورس ان تاریک ترسناک ده را یداد!
با یا هایی سری
به پایمن پلهها که رسمگ  ،قهر ان دس م را حکم یرف
را خارج از صف سافران به حل یارک برد .أ وری را صگا کرد تا چاگانم را بگ ن
بازرسی رد کنگ .ا اخر  6941بود.
هنوز کال ی رد بگل نکرده بودیم که سر کلۀ سه رد درش همکل با ک
شلوار خاکس ری سماه پمگا شگ .به أ ور دس ور دادنگ چاگان را باز کنگ .قهر ان
به تحکم یف " ،چاگان ال خواهر ن اس !"
یکی از آن سه رد داش ش ی ار پاسخ داد،
 -فضولی بیفضولی! دخال نکن خودت ر بکش کنار!
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رن برادر پریگ ،سرش را انگاخ زیر بیآنکه به ن نگاه کنگ راهش را
کشمگ رف  .نخس من بار بود که سایۀ تر را در چهرۀ ا یدیگ  .شگف دده با نگاه
ا را دنبال کرد حرص خورد  .فقط ق ی دانس م تر ا از أ وران سا اک بوده
که چاگانم باز شگ آن ردها ش ابدده به دق شر ع کردنگ به ارسی سایلم .هاه
را تک تک بمر ن یکشمگنگ لبا هایم را یکی یکی یتکانگنگ.
یدانس م که چمدی پمگا نخواهنگ کرد .با بیاع ناییِ لجوجانهای پش م را
کرد به آنها نگاهی انگاخ م به جاعم ی که پش شمشۀ پنجرهها برای دیگن
سافرشان با بیتابی سرک یکشمگنگ .پگر ادر  ،خواهر اله ،پسرکم را من
سما ش کوچولو را دیگ که با نگرانی به ن آن سه رد چشم د خ هانگ.
هاۀ سافرها چاگانهایشان را یرف نگ رف نگ .شب شگه بود ،انگه بودیم
ن سا اکیها أ ور یارک .خانوادها هاگی چسبمگه بودنگ به شمشۀ پنجره،
انگار این جوری خودشان را به ن نددیک ر حس یکردنگ .پسر چشم از ن
برنایداش  .در نگاهش اضطراب پرسشی بهم نهف ه بود .حاال حسابی بدرگ شگه
قگ کشمگه بود .بوسهای برایش فرس اد  .چهرهاش ثل هامشه با خنگهای پُر ِهر
شکُف .
با صگای سا اکیها به خود آ گ .
 این چمه؟"نشانی ر ی یکی از پاک هایی را که از مان نا هها پمگا کرده بودنگ نشانم
دادنگ .چشام به نا  Chamateاف اد .ز د فهامگ چون سه حرف ا ل آن شبمه به
اسم شاه اس  ،به خمال خودشان چمد های کشف کردهانگ .به تاسخر یف م،

 -نا

نشانی یکی از بس گان ند ئالیی ن اس  .خوب ،که چه!

با تعجب نگاهی بهم انگاخ نگ پاک را یذاش نگ توی جمبشان .کف ر ی
چاگان را با فلدی نوک تمد شبمه به چاقو ارسی کردنگ .پاسپورت را هم یذاش نگ
توی جمبشان با لحن نسب اً دبانهای یف نگ،

 یتونمن سایل ون ر جا کنمن برین!" این ریخ پاشو چطور تو چاگ ن پاره جا بگ ؟ پاسپورتم چی مشه؟" -پاسپورت ر بعگ یدیم.
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 چطوری؟به أ ور فلکددۀ یارک که در ان ظار پایان کار شبانهاش رتب این پا آن پا
یشگ دس ور دادنگ سایل را جا کنگ .راهشان را کشمگنگ رف نگ.
در راه خانه که بودیم پگر با ان هامشگمش به راننگه یف ،

و خسر واظب باش! اینا دارن ا ر تعقمب یکنن.
ادر به هربانی پرسمگ،

 گه چی شگه ،یگا؟و تازه پا رسمگه به ایران ،هنوز که کاری نکرد !
***
هنگا بازیش به ایران ،خواهر پری سخ نگران بود .در آخرین فرص ،
شبانه خودش را با قطار رسانگه بود سَرِ قرار ان در کافۀ شهرکی در رز آلاان
فرانسه .هاراه یکی از د س انم رضا با یذر از جادهای پوشمگه از برف یخ به زحا
خود ان را با اتو بمل به آنجا رسانگیم .پری از پاریس آ گه بود ،تب داش  ،آشف ه بود
نگرانِ ن .یک نفس هشگار یداد،
 سا اک حرف حساب سرش نامشه ،باالخره کار دس خودت مگی ،نر !چنگ هف ه ای از کنگرۀ هف م کنفگراسمون دانشجویان ایرانی در فرانکفورت
ن قصگ داش م از شهر
ییذش  .پری هاسرش بریش ه بودنگ پاریس
کالسر هه 660بر به رُ از آنجا به ایران.
نخس من باری بود که در کنگرۀ دانشجویان ایرانی شرک کرده بود  .حسن
قاضی ،هاسر پری یکی از یرداننگیان آن کنگره بود .به یاانم بار ا لی بود که از
جانب فگراسمون بمنالاللی دانشجویان سوسمالمس ( ،)I.U.Sکه رکد آن در
غولس ان بود ،یک نااینگۀ اسپانمولی زبان در آن کنگره شرک داش " .ساز ان
انقالبی" برآن بود با دعوت ا در آن کنگره ب وانگ جای حدب توده را در فگراسمون
دانشجویان سوسمالمس بگمرد.

-Kalsruhé
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ن فقط به خاطر تسلط به زبان اسپانمولی نقش رجم ا را به عهگه یرف ه
بود  .همچ تصور نایکرد که شرک در یک کنگرۀ دانشجویی این دس کارهای
"کم اهام " ،هم برای جریانهای سماسی هم برای دس گاه سا اک آنقگر اهام
داش ه باشگ! از هر د طرف به اقگا سماسی های تعبمر شود.
چون قصگ داش م به ایران باز یرد از سر کنجکا ی در آن کنگره شرک کرده
بود  .تنها چمدی که از آن کنگره دس گمر شگ این بود که دا نۀ دعواهای مان
چمن شور ی به کنفگراسمون دانشجویان ایرانی هم کشمگه شگه بود "ساز ان
انقالبی حدب توده" در پی تسلط بر کنفگراسمون اخراج حدب توده بود .فضا پر از
شعار بود اتها های سماسی به هاگیگر .هاه ،از جبهۀ لی یرف ه تا نمر ی سو یا
سوسمالمس ها چپهای پمر چمن دیگران با اتکاء به نقل قولهایی از ارکس
لنمن ائو هوشی من  ...خالفان نظری خود را به انواع اقسا "یناهان سماسی"
هم یکردنگ .حاال دیگر از ان هایی که بهم یزدنگ یتوانس م تشخم بگهم هر
یک از چه یر ه دس ه طرفگار چه الگویی هس نگ .الگوبرداری نقطۀ اش راک
هاگان بود :چمن ،شور ی ،ی نا  ،آلبانی ،فلسطمن ،کوبا ح ی الگوی سوئگ.
شرایط ایران
اینکه این الگوها چه ربطی به سائل دانشجویی ضعم
دارنگ برای هاۀ شرک کننگیان از جاله ن پرسش برانگمد نبود .ا ا به رغم
الگوهای خ لف ،هاگی در ضگی با رژیم شاه "اصالحات" ا هانظر بودنگ ،هرچنگ
بانگرشی فا ت .طرفگاران "ساز ان انقالبی حدب توده" ،با اتکا به الگو
سماس های آن د رۀ چمن" ،اصالحات ارضی" "حق رأی زنان" را ا ری در غمن
توطئهیرانه یدانس نگ ُضر .گافعان دیگر جریانِها ایر چه "اصالحات" را انکار
نایکردنگ لی آن را اقگا ی از "باال" بین مجه یدانس نگ .برای قانونی شگن "حق
رأی زنان" نمد کا رین ارزشی قائل نبودنگ ،بمش ر براین با ر بودنگ که آزادی حق
رأی زنان پمش از هر چمد به قصگ اس ثاار نمر ی کار آنان اس یا به قصگ ارد کردن
ارزشهای غمر اخالقی غرب تبگیل کردن زنان به "عر سک فرنگی".
ن که اصالحات را در عال به چشم دیگه بود حوصلها از آن هاه حرف
سر رف ه بود .ا ا اصال به خا چنمن فکرهای غمر اقعی پما گهای خالف با حق
رأی زنان توجهی نگاش م .فقط به بارزۀ سلحانه الگوی کوبا یانگیشمگ  .تاا
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گت با علی یوهری نا ه پراکنی یکرد  .نا ه که نه ،با رد بگل تکههایی کاغذ ،در
یکی د جاله آن فضا آن حرفها را سخره یکردیم .گعمان کنگره را
" انگارنها" یا "خود بریدیگیان" ایرانی ینا مگیم یخنگیگیم .در آن چنگ ر ز،
حسی ش رک ا را به هم نددیک کرده بود .پس از آن کنگره دیگر ا را نگیگ تا
ر زهای نا ن ظرۀ انقالب که همجاندده ،یمج ن بود از خود بمخود.
در آن کنگره ،سرانجا ساز ان انقالبی توانس با زد بنگهایی با این آن به
وقعم ی کلمگی برتر در ساخ ار کنفگراسمون دانشجویان دس مابگ .پس از ان کنگره،
رف ه رف ه خالفان خود را یکی در پی دیگری اخراج ند ی کردنگ ،از جاله پری
هاسرش قاضی را .سرانجا  ،کنفگراسمون قگرتانگ دانشجویان ایرانی که ر زی
دربریمرنگۀ یرایشهای یونایونِ سماسی بود تکه پاره شگ از هم پاشمگ.
***
در آن کافۀ مان راه فرانسه آلاان ،به خواهر اطامنان یداد که کاری
نکردها  .همچ کاری جد شرک س قمم در بارزۀ سلحانه به نظر کاری جگی
نایآ گ .هر چه پری بمش ر را از بازیش به ایران برحذر یداش  ،توجمهها
اس گاللهای ن برای بازیش قوی ر حکا ر یشگ .دیگر قادر نبود د ر از پسر ،
خانواده دیار سرکنم .عضو همچ یر ه سماسی ایرانی غمر ایرانی نبود  .هر کاری هم
که کرده بود در خارج از کشور بود ربطی به رژیم ایران سا اک نگاش  .داش ن
عقمگهای خالف رژیم را هم یناه سماسی نایدانس م .ا ا پری را سهلانگار
اجراجو،
یدانس

 شایگ شرک در کنگره خملی هم نباشگ ،ا ا قضمۀ کوبا را ساده نگمر!باالخره تو به یر هی برای آ وزش در کوبا کاک کردهای سرانجا یکی از آنها به
ایران یر د قضمه ر یشود!
با ر نایکرد به خاطر یر هی که از همچ نظر هافکری سازیاری نگاش م
ورد آزار اذی سا اک قرار بگمر  .به پری دلگاری یداد که،

 نگران نباش ،از چنگ سملی چنگ اه زنگان که باالتر نمس !تعقمب سا اک را هم ،از دَ فر دیاه ،به جگ نگرف م .فقط تصامم یرف م گتی
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از خانه بمر ن نر تا سا اکیها آرا بگمرنگ که نگرف نگ .پگر  ،علیجون هر ر ز
یپرسمگ،
نگران ر از ر ز پمش به خانه باز ییش
 -چی شگه که دائم اشمن ر تعقمب یکنن هر جا مر سر کلهشون

پمگا مشه؟
از

به خود دلگاری یداد که باالخره ق ی فهامگنگ کاری نایکنم دس
سر برخواهنگ داش  .ا ا پایم را که از خانه بمر ن یذاش م ،هر جا که یرف م تح
تعقمب بود  .هر جا کاری پمگا یکرد  ،اجازۀ کار از طرف سا اک رد یشگ .تاا
تالشم این بود که دس ِ کم وجب دردسر برای کسی نشو  .عاشرتهایم را حگ د
کرده بود به د س ان آشنایانی که طائن بود همچگونه قصگ فعالم سماسی در
سر نگارنگ .ح ی ایر خالف رژیم بودنگ قصگ فعالم ی عالی ،جد ابراز نظر در حافلی
خصوصی ،در سر نگاش نگ.
سرانجا نوچهر ق گر ،کار کوچکی در دف ر عااریش برای ن جور کرد.
ق گر د س هنر نگ هربانی بود که از پاریس یشناخ م .هاسرش یُلی نمد از
د س ان نددیک پری بود .خانههایی که ق گر با الها از سبک عااری ر س ایی با
کاهگل ساخ ه بود از نظر زیبایی ،آسایش انطباق با آب هوای ایران بمنظمر بود.
بعگ از گتی ،کار طراحی ُبل در شرک خرّ را هم که چنگ اهی شغول آن بود
ق گر برایم جور کرد.
یکی از آن ر زها ،در تااسی تلفنی از ن خواس ه شگ در تاریخ ساع
عمنی در دف ری ،اق در کوچهای نددیک به خمابان تخ طا  ،حضور یابم .آن
نوع تاا بی نا نشان از طریق تلفن را به حساب آزار اذی های عاول یذاش م.
بعگ از چنگ ر ز که د باره هاان تاا رسای از طریق تلفن تکرار شگ ،اجرا را با
د س پرتجربه دانایم شاهرخ سکوب در مان یذاش م .تازه وجه شگ که این
نوع تلفنها از جانب سا اک بسمار عاول اس  .هاراه برادر کا ران که به آنجا
رسمگیم درش بس ه بود .داش مم بر ییش مم که کلۀ یک رد از دریچۀ کنار دیوار
بمر ن آ گ ،را به داخل خانه دعوت کرد به برادر دس ور داد در کوچه ن ظر باانگ.
را به اتاقی برد که سه چهار نفر د ر مدی نشس ه بودنگ .پاسپورتم را یذاش نگ ر ی
مد خواس نگ از تک تک سفرهایم نا ببر  .از هاۀ سفرهایم نا برد به جد کوبا.
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 پس چرا یدای چکسلواکی در پاسپورت جود نگاره؟ چون کشورهای سوسمالمس ی یدا نایدهنگ ،فقط در رقهای جگایانه اجازهر د را ینویسنگ.
یکی از آنها به صگای بلنگ خنگیگ که،
 عجب ارده! هاه اردن .گر شاا ارد نمس من؟بعگ از گتی سکوت ،دربارۀ سفرهای اح االی دیگر ن چنگ سئوال کردنگ بی
آنکه به کوبا اشارهای بکننگ .آخر سر هم تهگیگ کردنگ که ایر در یف ه باشم،
حسابی خگ م یرسنگ!
ق ی از آنجا بمر ن آ گ حمرت کرد از اینکه برادر بمش از یک ساع در
کوچه ن ظر انگه اس  .به نر ی پرسمگ،
 گر چه شگه؟از نگرانی تر  ،یذر ز ان را وجه نشگه بود  ،ا ا به ر ی خود نما رد ،
 یخواس نگ پاسپورتم را پس بگهنگ.آن سئوال جوابهای عر ف به "سمن جمم" ،در تگا تعقمب زیر نظر
داش ن ن تغممری ایجاد نکرد .گتی یذش تا بازهم با راهناایی د س م شاهرخ
کاری در وسسۀ طالعات تحقمقات علو اج ااعی در بخش ر س ایی عشایری
پمگا کرد  .از جود چنمن وسسهای به کُلی بیخبر بود نایدانس م فمر ز توفمق،
ریاس آن سسه را به عهگه دارد .فمر ز را از دبس ان هر یشناخ م .پری
قهر ان ن از کودکی با ا خواهرش زین  ،دخ ر خالهها پسرخالههایش د س
بودیم .بمش ر اعضاء خانوادهاش از د س ان نددیک خانوادۀ ا بودنگ .ز انی که ن
نددیک رین د س دبمرس انمم رَخی ،در سوئمس
پری در فرانسه بودیم ،ا با زین
تحصمل یکردنگ .حاال هم با اتکا به دانش ش در اق صاد آ ار ،ریاس آن وسسه را
به عهگه داش  .با هاان خوشر یی صامام هامشگی را به نادر افشار نادری،
رئمس کارآ جا عهشنا بخش ر س ایی عشایری عرفی کرد .از هاان هف ه
شغول به کار شگ با حقوق اهمانۀ  200تو انِ تاا ق  .بعگ از د سال خردهای،
در پی یرف ن یواهمنا های در ورد برنا هریدی اج ااعی اق صادی از کال هایی
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زیر نظر ساز ان لل ساز ان برنا ه ،حقوق اهمانها به  6200تو ان افدایش یاف .
تحقمق در ر س اها عشایر برایم به رین جذاب رین کار بود .آن هم در کنار
آد پرانرژی پُرکاری چون نادر افشار نادری ،هاسر جا عهشنا کلابمایی ا الویا،
نشی اشمن نویس هربان هاگلی چون خانم فرنما ،هاکاران صامای چون
هوشن کشا رز ،سرپرس بخش ا جوانان پرشوری چون انوشمر ان رس اپور جد
اینان .اغلب کار نگان وسسه ،هاچون ن ،اس خگا شان "قراردادی" بود با حقوق
اهمانهای بسمار کا ر از سایر ادارات .قررات اس خگا ی جود نگاش  ،اخراج هاان
قگر آسان بود که اس خگا  .کار نگانی که تاا ق در وسسه اش غال به کار داش نگ
تعگادشان کا ر از هش اد نفر بود ،بگ ن همچ تضامن الی .انگمدۀ بمش رشان کار
تحقمق شناخ ساخ ار اج ااعی جا عۀ ایران بود در بخش شهری ،ر س ایی
عشایری .بمش رشان سابقۀ سماسی داش نگ ،برخی هم به اصطالح سرشان "بوی قر ه
سبدی" یداد .چهرههای سماسی عر فی از آن وسسه یذر کردهانگ .از ابوالحسن
بنیصگر نوچهر هدارخانی یرف ه تا چریکهایی چون ا مرپر ید پویان ،ر حی
آهنگران ،صطفی شعاعمان که هر یک به نوعی در رژیم شاه در دریمری خمابانی
کش ه یا دس گمر اعگا شگنگ .یا فعال سماسی چون حوری بهش ی که در جاهوری
اسال ی اعگا شگ .در ا ایل  ،6900رس اپور را هم ،در پی دس گمری یکی از د س ان
نددیکش در وسسه ،دس گمر کردنگ .به رغم هاۀ خاطرات ،در القاتی با ادرش تکه
کاغذی به دس ن رسانگ که ر یش نوش ه بود" ،حواس جا باشگ که دارنگ برای
پر نگهسازی یکننگ!" هشگار ا را هم به جگ نگرف م ،به این خمال که باالخره دس
از سر برخواهنگ داش .
در وسسه ،عالقه به کار تحقمق ،هابس گی صاما در مان کار نگان
حمطی دلنشمن صامای به جود آ رده بود .سلسله راتب اداری نقشی در
ناسبات د س انه مان حققان نگاش  ،از رئمس یرف ه تا سرپرس بخشها
پایمن رین ردۀ کار نگان .بسماری ا قات ناهار را دس ه جاعی یخوردیم .یا عصرها
پس از پایان کار دس ه جاعی به کافهای یا رس ورانی سر یزدیم.
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الب ه سا اک هم غافل نبود حواسش چهارچشای به وسسه بود .کشا رز که
ر حمه را شناخ ه بود هامشه به ن توصمه یکرد که با اتکا به فرهن ریشهدار
ایرانمان ،حد اح ماط را رعای کنم در برابر ا واج قوی بلنگ سر را بگزد .
سفرها تحقمقهای ا هامشه با اجازۀ رسای انجا ییرف  .در آن سالها،
بگ ن اجازۀ رسای سا اک به تب آن بگ ن اجازۀ زارتخانهها ،قگ یذاش ن به
ر س اها عشایر حو ههای "زاغهنشمنِ" اطراف تهران ،نا اکن بود .ایر کسی بگ ن
اجازه به این ناطق پا ییذاش سر کارش با سا اک بود .عال براینکه اجازۀ ان شار
بمر نی تحقمقاتی را هم که انجا یدادیم نگاش مم .وسسه ظمفه داش تحقمقات
ذکور را به ساز انها زارتخانههای ربوطه بفرس گ.
یک بار که در بارۀ شرک های سها ی نمواننار یُلپایگان یدارشی تهمه کرده
بودیم سرپرس یر ه ،هوشن کشا رز از طرف زارت کشا رزی احضار شگ .چون در
آن تحقمقات ایرادها ان قادهایی در ورد ض نابسا ان "خوشنشمنها" یا دهقانانی
که حق الکم بر ز من را نگاش نگ طرح کرده بودیم" .شرک های سها ی" طرح
جگیگی بود که زارت کشا رزی به اجرا یذاش ه بود .ا نوش ه بودیم که در
شرک های سها ی "خوشنشمنها" با پما گهای نایواری ر بر هس نگ ناچار تعگاد
زیادی از آنان به حاشمه نشمنان بمکار شهری تبگیل شگهانگ .ایرادهای ا به ذاق آن
زارتخانه خوش نما گه بود خواهان حذف آن بودنگ .کشا رز ،با بین مجه انگن
اس گاللها توضمحهایش ،ناچار یف ه بود،

 ا نایتونمم چمدی ر حذف کنمم ،شاا به صالح خودتون عال کنمن!ق ی به زنگان اف اد  ،کشا رز سایر هاکارانم ،آن تحقمق جاعی را تنها با نا
ن به عنوان لف ،برای ان شار خفمانه به خارج از کشور فرس ادنگ.
ز انی هم با یر هی فرانسوی به ر س ای اسوله رف ه بود که به دف ر حلی
سا اک احضار شگیم .سئولم ترجاه راهناایی آن یر ه را به عهگه داش م که قرار
بود تحقمقاتی در بارۀ تأثمر سگ سفمگ ر د بر ر س اهای شاال انجا دهنگ .از قضا یکی
از ر س اهایی که برای تحقمق در نظر داش نگ نددیک به ر س ای اسوله بود که به
اش باه یاان یکرد در فاصلۀ کای از ر س ای سماهکل قرار دارد .جایی که در 63
بهان  ،6943نخس من عالمات چریکی فگایمان در آن جرقه زده بود .ا ا از هاان بگ
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عالمات ،سا اک از طریق برخی از ر س ایمان از وضوع باخبر شگه بود تعگادی از
آن بارزان به ق ل رسمگنگ تعگادی دس گمر شگنگ .بعگ از آن بود که بارزۀ سلحانۀ
فگایمان به شهرها ن قل شگ .نددیک شگن به سماهکل از طریق اسوله ،یتوانس
اطالعات دس ا لی در اخ مار قرار دهگ.
آن یر ه فرانسوی را با تشریح زیباییهای دهکگۀ اسوله به دیگار از آنجا
تشویق کرد  .در عمن حال ،دیگن ر س ای اسوله برای خود هم جذابم خاصی
داش  .هم از این نظر که شنمگه بود از قرهای هم بارزات سلحانۀ دک ر حشا
جنگلی ،هارز مرزا کوچک خان سردار جنگل اس  ،هم اینکه یدانس م طرز قرار
یرف ن خانههای آن دهکگۀ قگیای در دا نۀ کوه ،جاوعهایس خاص اس ثنایی .به
طوری که با هر ردیفی از خانهها بخشی از پماده ر ردیف خانههای رتف تر اس .
ا ا هنوز از زیبایی آن جاوعۀ بینظمر هااهن خانهها ،با در پنجرههای
کنگهکاریِ رنگمن ،به خود نما گه چنگ عکسی نگرف ه بودیم که سر کلۀ یک أ ور
سا اک پمگا شگ .ارد دف ر حلی سا اک که شگیم فرانسویها به کلی خود را باخ ه
بودنگ رتب از ن یپرسمگنگ،

حاال چه یشود؟
رئمس دف ر سا اک پس از پُرسِجوی فرا ان چنگ تاا تلفنی با رکد،
سرآخر دس ور داد که فورا آنجا را ترک کنمم .چون اسوله جد برنا ه فهرس
قرارداد آن یر ه نبود.
بعگ از آن اجرا ،آن فرانسویان رتب از ن یخواس نگ ا ضاع سماسی ایران را
که به نظرشان حمرتآ ر بود برایشان توضمح بگهم .چرا که در هاان ر زها ،باال رف ن
قما بندین باعث شگه بود تاا پاپهای بندین چنگین ر ز به کلی خالی بااننگ ،به
طوریکه د ل نایدیر قما بندین را د باره کاهش داده بود .آنها با ر نایکردنگ در آن
فضای خفقانآ ر سماسی که به چشم خود دیگه بودنگ ،اع راض عاو یِ چنان یکگس
هااهنگی در عگ خریگ بندین به طور خودجوش بگ ن ساز انگهی سراسری انجا
یرف ه باشگ!
در سفری به بنگرعبا نمد به خاطر عکس یرف ن از بنگری یرانه کودکان
عوری که در آبهای پر از لجن آشغال یلولمگنگ ،ا را به دف ر سا اک
لخ
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بردنگ عکسها را از د ربمن حرفهای هاکار ان ،یُلکار بمر ن کشمگنگ .بخ با ن
بود که از فملمهایی که با د ربمن کوچک خود یرف ه بود خبر نگاش نگ .هر چنگ
پس از دس گمری ،فملای که از زنگیی ر ز رۀ کودک کپرنشمنی یرف ه بود هاراه
عکسها یاداش هایم در بارۀ سبکهای عااری خانههای ر س اییِ نقاط خ لف
ناپگیگ شگنگ .اح ااال به دس سا اک!
به رغم هاۀ این حگ دی ها دشواریها ،کار کردن در آن وسسه تنها راه
آشنایی به ساخ ار در حال تغممر ر س اها عشایر بود .ر ی آ ردن دهقانان
"خوشنشمن" به سا شهرها باعث یس رش بیحگ رز حاشمه نشمنان فقرزدۀ
شهری شگه بود که یک دهه بعگ به پایههای اج ااعی انقالب اپسگرای اسال ی
حدباهلل تبگیل شگنگ.
اللآ ر یآ گ .با
سر به کار تحقمق یر بود ،یرچه یاه به نظر یکنواخ
این حال ،سا اک دس از تعقمبم بر نایداش  .با اتو بمل ژیان کوچکم هرجا که
یرف م به دنبالم بودنگ .ح ی چنگ بار آشکارا داخل اتو بمل ،داشبورت صنگ ق
عقب زیر صنگلیها را ارسی سایل کاغذهایم را زیر ر کرده بودنگ .حواسم
جا بود به همچ کاری که به اقگا ی سماسی تعبمر شود دس ندنم .فقط یاه به
هاانی د س انم یرف م .خارج از وسسه ،دیگارهای فردی شخصی را تا
یتوانس م حگ د کرد  .اال با شاهرخ زین که از آن سالها به بعگ نددیک رین
صامام رین د س انم بودنگ.
در آن د ره ،هر د آنها در ساز ان برنا ه ،هاجوار وسسه در خمابان عالیی،
کار یکردنگ .شاهرخ تازه د من ک ابش سوگِ سما ش را به پایان برده بود در
اتاقی کوچک سرش به یادیمری زبان آلاانی یر بود .در یوشهایش پنبه ییذاش
تا حواسش از سر صگای بلنگ اتاقِ دیوار به دیوارش پرت نشود .ازش یپرسمگ ،
 یادیمری زبان آلاانی ،آنهم در این ضعم دشوار ،به چه دردت یخورد؟ به این درد که نوش ههای انگیشانگان آلاانی ر به زبان اصلی بخونم.زین تازه از تحقمقی یر هی ،برای "ساز ان عالی زنان" به ریاس اشرف
د س انش در ورد انجانهای
پهلوی ،فار شگه بود .زحاات تحقمقهای زین
زنان ،خواس های گنی حقوقی آنان ،نقش وثری داش در سمر بهبود پارهای
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شکالت اج ااعی زنان .خملی از ر زها ناهار را با شاهرخ زین یخورد  .هف های
یکی د بار هم عصرها به خانۀ شاهرخ یرف م از ا آشنایی با زبان ادبمات
کالسمک فارسی را یآ وخ م.
یاه نمد پس از پایان کار ر زانه ،هاراه هاکارانم سری به دکههای شر ب
فر شی یزدیم .دیر ق شب که سرخوش از جادهای سوت کور طوالنی به اُزیُل
باز ییش م از تعقمب شگنم توسط سا اک چنگان ناراضی هم نبود  .اغلب یر
ییرف تعقمب کننگها را که با اتو بمل پمکان به دنبالم بود اذی کنم تصادفی
راه بمنگاز  .سرع ییرف م بیدلمل تر د یکرد یا سط جاده قمقاج یرف م.
ا ا هر طور بود تا دَ با به دنبالم بود .سر پمچ کوچه یایس اد تا ز انی که بیسر
صگا از درِ آهنی با باال یرف م در را باز یکرد  .همچ نگرانی از آن بازی خطرناک
به دل راه نایداد .
برخی ر زها ،ح ی ق ی را من سما ش را به گرسه یرسانگ یا با آنها در
دا نۀ دربنگ به کوهنوردی یرف م دس از تعقمب برنایداش نگ .تلفن خانۀ ا هم
یشگ به
کن رل بود .یاه که با شاهرخ صحب یکرد شنود سا اک شخ
شوخی ییف م" ،به کوری کری چشم یوش دشانان!"
شبی نا ن ظره ،سما ش پارسانژاد را بر پردۀ تلویدیون دیگ  ،در حال نگا از
افکار یذش ه ،عضوی ش در ساز ان انقالبی اجرای سفرشان به کوبا .نابا رانه به یاد
هشگار پری اف اد که،

سرانجا یکی از آنها به ایران یر د قضمه ر یشود!
قضمه را با شاهرخ ،با تنها کسی که در این ورد شورت کرد  ،در مان
که چون در ایران فعالم ی نگاش ه نگار تعقمب

یذاش م .ا نمد ثل ن با ر داش
سا اک بمخ پمگا نخواهگ کرد.
د سال خردهای از بازیش م به ایران یذش  .از طریق کار در وسسۀ
تحقمقات علو اج ااعی ،از ضعم ر س اها عشایر شناخ لاوس ری یاف ه بود
آشنایان د س ان جگیگی پمگا کرده بود  .در با اُزیُل هاجوار خانۀ پگر ادر ،
ساخ اان قگیای ادر بدریم ،ا ان جون را با جرزهای ضخممِ کاهگلی بمش از صگ
سال قگ  ،از نو تعامر بازسازی کرد  .در کنار را من سما ش پسر پری ،زنگیی
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پرصفا شادی را ییذرانگ  .پگر ادر نمد آرا یرف ه بودنگ .ادر با آسودیی
خمال به کارهای خانه یُلهای زیبایی که به دس خود کاش ه بود رسمگیی یکرد.
پگر هم از باب ن خمالش آسوده شگه بود به رغم تقسمم بخش بدریی از
ز منهایش به دهقانان ،هاچنان به کارهای کشا رزی یپرداخ .
د رداد  ،6906تازه از سفری چنگ ر زه به ده خانقاه ،هاراه را من
د دخ رش ،باز یش ه بود  .با زین در تگارک سفری بودیم با
سما ش ،زین
فرزنگاناان به سواحل دریای خدر .آن ر ز برای یرف نِ حقوق اهمانها  ،سری به
" وسسه" زد  .به ادر قول داده بود که ز د به خانه بازیرد  .نددیک غر ب،
سمر از د س ان نددیکم را از ساز ان برنا ه به دف ر خصوصمش رسانگ از "جادۀ
سو "شامران یا خمابان جوردان راهی اُزیل شگ  .از نددیک وسسه ،اتو بمل
رسگسی با چنگین سرنشمن رد به دنبالم اف اده بود که با تعقمبهای عاول سا اک
فا ت بود .به خمال آنکه قصگ َ لک آزار دارنگ ،به ر ال عاول خود  ،تا
یتوانس م سرع یرف م جلوشان یراژ داد  .به چرا قر د که رسمگ از پش
حکم زدنگ به اتو بمل ن .هامن که به اع راض پماده شگ  ،با ضربۀ تنگ کاراته به
پش یردنم نقش ز من شگ از هوش رف م.

زندان،
5055-5057

51
کف اشمن ر ی شکم اف اده بود که در مان راه به هوش آ گ  .سنگمنی پای
د نفر را ر ی پش م حس یکرد یف گوی آنها را یشنمگ  .از هم یپرسمگنگ،

 به هوش آ گه؟ حالش خوبه؟لُ ن ر ی سر کای کنار زده شگ دس ی به دهانم نددیک شگ .بیاخ مار
نفسم را حبس کرد  .در تاا طول راه هربار که آن دس به دهانم نددیک شگ نفسم
را حبس کرد هرچه صگایم کردنگ پاسخی نگاد  .دیگر یدانس م که دس گمر
شگها  ،پس چه به ر که نگرانشان کنم .در بازداش گاه ا ین ،بگن شُل ارف ه را به
زحا از اشمن بمر ن کشمگنگ برای راه رف ن جبور شگنگ زیر بغلم را بگمرنگ.
هامن که ارد دف ر عضگی ( حاگ حسن ناصری) شگ به سخره یف ،

 به به! یگا خانم اینجا چه یکنی؟ اینو ن بایگ از شاا بپرسم!از جا بلنگ شگ چنان سملی حکای به صورتم زد که چرخی خورد کنار
دیوار به ز من اف اد  .هنوز از جا بلنگ نشگه بود که سه چهار نفر ارد دف ر شگنگ با
لگگ به جانم اف ادنگ.
ش
ا ا در زیرز من که به تخ بس ه شگه بود  ،این پا آن پا یکردنگ .علو
بود ن ظر آد های هس نگ .از تر چشم از آنها برنایداش م به خود نهمب
یزد که از صحنهسازیشان ن رسم .عضگی چنگ بار در را باز کرد از سربازی که
باالی پلهها پا یداد به صگای بلنگ پرسمگ،

آقا تشریف آ ردن؟
باالخره "آقا" ارد شگ .عضگی حسمنی ( حاگ علی شعبانی) رئمس زنگان
ا ین ،با هول ال یک صنگلی برای نشس ن "آقا" کنار تخ ن یذاش نگ شق
رَق سط اتاق ایس ادنگ.
عضگی با چاپلوسی لفظ قلم پرسمگ،

 آقا را یشناسی؟ -نخمر!
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ا را در تلویدیون دیگه بود  ،یدانس م نا ش پر ید ثاب ی اس
بخش ربوط به فعالم یر ههای سماسی را به عهگه دارد.

ریاس

 چه طور! آقا را ،قا ا نم ی را نایشناسی؟ خوب! نایشناسم دیگه!رد

 آقا ،قا ا نم ی چنگ بار در تلویدیون در بارۀ شبکههای خرابکاریهدار چهره صحب کردنگ.
 خوب چه کنم! برنا ههای ایشون ر نگیگ !چنگ لحظه سکوت شگ .بعگ ثاب ی شر ع کرد به تهگیگ کردن،
 -ا تو ر خوب مشناسمم .ا شب یا حرفات ر مدنی با ا هاکاری مکنی،

خوب خوش به خانه بر مگردی یا زیر شکنجه کش ه مشی ،اشمن
مدنمم از پل اُزیل منگازیا تو دره!
 اینو مگ نم! ا ا نامگ نم چه حرفهایی قراره بدنم؟ از کجا مگ نی؟ از اینجا که در جادۀ اُزیُل هامشه تعقمبم مکردین. -این پ ماره ر آنقگر بدنمن تا آد بشه!

ر آتش

خشاگمن از جا بلنگ شگ از در بمر ن رف .
عضگی د یگ به طرف در تا ثاب ی به باالی پلهها برسگ چنگ بار به صگای بلنگ
از ا برای شر ع شکنجه اجازه یرف .
فکر کرد حضور دس ور یرف ن از ا جدئی از صحنهسازی برای ایجاد رعب
حش اس  .ا ا بعگها از همچ زنگانی سماسی زن یا رد نشنمگ که پر ید ثاب ی
دس ور شکنجهاش را حضوری داده باشگ.
تا آخر شب که د بار زیر شالق بمهوش شگ  ،پاهایم تا زانو سماه شگ آنقگر
ر کرد که جابجا پوس ش ترکمگ .نایفهامگ چه سئوالی از ن دارنگ .ییف نگ،

 جای اسلحهها ر نشون بگه! حرفات ر بدن!ا ا ق ی د باره را به دف ر عضگی بریردانگنگ ،یکی از چنگ نفری که د رها
کرده بودنگ ،طوری که انگار حرف از دهانش پریگ پرسمگ،

 -شعاعمان کجاس ؟
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تازه

وجه شگ که یویا صطفی شعاعمان خفی شگه .بیاخ مار خنگها

یرف .

 انگار به ض زنگانمانی دچارشگ که سارتر در ناایشنا ۀ " ردههای بیکفندفن" تشریح کرده!
از تعجب سکوتشان اس فاده کرد ش ابان ح وای ناایشنا ۀ ژان ُپل سارتر
را توضمح داد ؛ اجرای زنگانمانی که شکنجه یشگنگ تا خفمگاه رهبرشان را لو
بگهنگ در حالمکه به راس ی از خفمگاه ا خبری نگاش نگ .با این تفا ت که شعاعمان
ح ی رهبر ن نبود!
با تعجب نگاهی به هاگیگر انگاخ نگ .در این مان ،سربازی د قاچ خربده
یذاش ر ی مد .عضگی ر به ن یف ،

 بخور!ق ی دیگ اع نا نایکنم ،فریاد زد،
 -مخوری یا کُ ک دل یخواد؟

 برای خربده دیگه حاضر نمس م ک ک بخور ! بمش ر هم بمارین یخور .تنگ تنگ شر ع کرد به خوردن.
ظرف خربده را به خنگه کشمگ جلو
از در بمر ن رف  .بقمه هم تک تک اتاق را
عضگی به تعجب نگاهی به ن انگاخ
ترک کردنگ.
ق ی بریش نگ که هاۀ خربدهها را خورده بود  .د باره شر ع کردنگ در بارۀ
شعاعمان جای اسلحهها پرسمگن .هر چه توضمح یداد که هاراه د س م
فرزنگاناان به ده پگر رف ه بودیم از حل زنگیی خفمگاه شعاعمان خبری نگار ،
بمفایگه بود.
***
با صطفی شعاعمان در " وسسه" آشنا د س شگه بود  .در "بخش
شهری" تحقمق یکرد .پُرکار بود جگی ،بمش ر ا قات شغول طالعه نوش ن.
ا ایل ،رف ارش برایم ناآشنا عجمب یناود ،به خصوص که ر ی صنگلی چهار زانو
یکوشمگ به تقلمگ از احاگ کسر ی به فارسی سره صحب کنگ
ینشس
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بنویسگ .بمش ر که شناخ اش ،با خوانگن چنگ نوش ه ک ابش در ورد مرزا کوچک
خان سردار جنگل ،حرفها افکارش به نظر پرسش برانگمد آ گ جالب .نه از این
جنبه که با ا هانظر بود  ،بلکه به این سبب که از انگیشۀ س قلی برخوردار بود در
ابراز نظراتش صریح بود جسور .حرفهایش برایم تازیی داش ا ا نایتوانس م
جایگاه نظراتش را ،در فضای سماسی آن ر زها ،به درس ی تشخم بگهم.
آن ر زها ،به خاطر خفقان سماسی تر از بگمر ببنگ سا اک ،اصطالح
"دیوار وش داره وش یوش داره!" رایج هاهیمر شگه بود .با این حال ،در
ناسبات حافل د س انه خصوصی ،بارزۀ سلحانۀ چریکهای فگایی جاهگین
چمدی نبود که به سکوت بریدار شود .بحث رد بگل اخبار در بارۀ آنها فرا ان بود.
از زبان خملیها وافق یا خالف شان را نسب به شموۀ بارزۀ آنان شنمگه بود ا ا
حرفها نظرها بمش ر شبمه هم بودنگ .در ورد صگاق انقالبی شجاع آنان در
قابله با سا اک بمش ر تائمگ اش راک نظر جود داش  .اخ الف نظرها حول حوش
ثر بودن یا بمفایگه بودن شموۀ بارزۀ آنان د ر یزد .ح ی احاگ اشرف که سرش
به تحقمق در سائل اق صادی یر بود ،هر ق که فرص ناسبی ییاف از
بازیویی اخباری در ورد برادرش حامگ اشرف ،رهبر پرآ ازۀ چریکهای فگایی در آن
د ره ،غافل نای انگ .هر بار که هاراه کشا رز ،در با " وسسه" ،به تصادف با ا ر بر
یش گیم ،ش ابان چنگ خبر از هوشماری شگردهای برادرش در قابله با سا اک
تعریف یکرد قاه قاه یخنگیگ.
ا ا حرفهای شعاعمان ،به نظر با بقمه تفا ت داش  .یویی برسر هر وضوعی
که بر زبان یرانگ تأ ل تحقمق کرده بود .لمکن هاواره با تأکمگ یادآ ر یشگ که
قصگ فعال م سماسی نگارد بمش از هر چمد اهل تئوری نظر اس  .ن از یپ
زدن با ا نگرانی به دل راه نایداد .
با ادرش در خانۀ کوچکی در جنوب تهران زنگیی یکرد از هنرسرای عالی
در رش ۀ هنگسی دیپلم یرف ه بود .صراح کال ا  ،به یژه در بازیویی سمر زنگیی
سماسمش تحسمن برانگمد بود .در نو جوانی به حدب دس راس ی افراطی
"پانایرانمد " ر ی آ رده بود .به صراح ییف " ،هنگا تگ ین ک ابِ جنگل ،در
ورد بارزۀ مرزا کوچک خان جنگلی ،دریچه نوینی به ر یم یشوده شگ" .ز انی هم
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در "جبهۀ لی د " فعالم داش  .در نا های به صگق ،نظرش را در ورد ضر رت
تشکمل جبهۀ لی سو  ،با پمشنهادها ایرادهایش نوش ه بود.
خطرناک ر
انگلمس را هاچنان پرنفوذترین قگرت خارجی در ایران یدانس
از آ ریکا .رژیم ایران را "ارتجاعی -اس عااری" یخوانگ .به نظرات لنمن ناسبات
ان قاد یکرد .شکس مرزا کوچک خان را ناشی
سماسمش با ایران ایراد ییرف
از سماس های نادرس لنمن یدانس  .در عمن آنکه بارزۀ سلحانه را تائمگ یکرد،
به ائ الف جبهۀ سماسی نمد با ر داش  .ح ی از ضر رت ائ الف مان فگایمان،
جاهگین جناح رادیکال ر حانم صحب یکرد.
با اخبار بارزۀ چریکهای فگایی خلق جاهگین کم بمش آشنا بود ا ا
نایدانس م نظورش از جناح رادیکال ر حانم چه کسانی هس نگ .فقط ییف
نظراتشان خملی نددیک به " جاهگین خلق" "چریکهای فگایی" اس ا ا نا
شخصی از آنها نایبرد .خودش هم رتب از علی نهجالبالغه نقل قول یآ رد.
نخس من باری بود که با این نوع تحلمل تأکمگ بر جبههای سماسی ،با اتکا به
نقل قولهایی از علی ر بر یشگ  .آنهم از جانب کسی که در صحب هایش رتب از
اژههای رایج در ادبمات چپ ارکسمس ی اس فاده یکرد.
پس از ان قال به زنگان قصر ،تازه وجه شگ که به راس ی تحلملها طرز
نقل قول از نهجالبالغه نمد
فکر جاهگین فگایمان از بمش ر جنبهها شابه اس
مان آنها ا ری رایج .رف ه رف ه ،دیگر این اش راک نظر مان " ذهبیهای جاهگ"
"چپهای ارکسمس " برایم پرسش برانگمد نبود .ح ی ز انی که در  6902دفاعمه
خسر یلسرخی از تلویدیون پخش شگ ا به عنوان یک ارکسمس  ،از علی
نهجالبالغه نقل قول یآ رد " وال علی" را نخس من سوسمالمس تاریخ یخوانگ،
ن نمد هاصگا با هابنگانم ،تح تأثمر فضای سماسی ،حرفهای ا را تائمگ یکرد ،
بی آنکه به خا آن بمنگیشم.
پمش از دس گمر شگنم ،شعاعمان شغول تگ ین ک ابی بود به نا "شورش".
دس نویس آن را که بعگها با عنوان "انقالب" چاپ کرد در اخ مار ن قرار داده بود.
ر زی که برای یرف ن حقوق اهمانها به " وسسه" رف ه بود  ،در یف گویی تلفنی از
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ن خواس ه بود که دس نوش ههایش را به ا بازیردانم .در راه " سسه" آنها را پس
با آرا ش هامشگی دس م را فشرد یف ،
یرف
 به ا مگ دیگار!تابس ان  ،00ز انی که پر ید ثاب ی برای بار د در زنگان ا ین به سراغم آ گ
دبانه را تشویق یکرد که بجای نگا در تلویدیون ،یتوانم " قالهای کوتاه" در
یکی از ر زنا هها به چاپ برسانم ،در مان حرفهایش به اجرای فرار شعاعمان هم
اشاره کرد .به یف ۀ ا  ،ر زی که ن دس گمر شگ  ،أ وران سا اک به قصگ دس گمری
شعاعمان اطراف سسه" تور" یذاش ه بودنگ .توفمق ،ریمس سسه هم تلفنی قضمه
را به "بخش شهری" خبر داده بود باعث فرار شعاعمان شگه بود .ا ا ن در "تور ِ"
سا اک اف اده بود  .ثاب ی با لحنی ف خر ییف ،

 ح ی توفمق را به خاطر هامن تخلف از کار برکنار کردیم!لمکن صطفی شعاعمان دیگر زنگه نبود ،در ا اخر  ،04هنگا دس گمری با
جویگن کپسول سمانوری که در دهان داش به زنگیمش پایان داده بود .نابا رانه
دانس م که در هاان د رهای که با ا در " سسه" آشنا شگه بود  ،با د س ش نادر
شایگان در حال ساز انگهی یر هی سلح به نا "جبهۀ د وکراتمک خلق" بودنگ .در
پی کش ه شگن نادر شایگان در دریمری خمابانی ،شعاعمان به قصگ پموس ن به
فگایمان ک اب "انقالب" را در اخ مار آنان قرار داده بود .هاان ک ابی که ر ز
دس گمریم دس نویس آن را از ن بازپس یرف  .لمکن چریکهای فگایی نظرات ا را،
به یژه به خاطر ان قادهایش به لنمن ،انحرافی دانس ه ا را ند ی کرده بودنگ .در
حالمکه سایر رفقای ا را ،از جاله رضمۀ احاگی اسکویی ،فاطاۀ سعمگی ( ادر
ناصر ابوالحسن را در پموس ن به تممهای
شایگان) سه فرزنگ خردسالش ،ارژن
چریکی پذیرف ه بودنگ.
***
شب دس گمری ،با پاهای ور زخای ،را تا صبح سرپا بمگار نگهگاش نگ.
حمرتم از این بود که فقط خفمگاه شعاعمان حل سالحها را از ن یخواهنگ که
از همچ کگا خبر نگاش م ،ا ا همچ حرفی از اجرای سفر به کوبا آ وزش آن یر ه بر
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زبان نایآ رنگ .جد یک بار که یکی از اعضاء آن یر ه را که با حفل سمر

نها نگی

دس گمر شگه بود ،چنگ لحظه باالی پلههای اتاق شکنجه نشانم دادنگ .ا ا دیگر حرفی
از آن یر ه اجرای سفر به کوبا در مان نبود.
در آن ز ان نایدانس م که سا اک با دریاف یدارشی از جانب ا وران "سما"
از جدئمات اجرای سفر ن به کوبا با خبر اس  .این را هم بکلی از خاطر برده بود
که پمش از دس گمری" ،ساز ان انقالبی حدب توده" را هم به هاکاری با سا اک
کرده بود.
تا چنگی بعگ از آزادی از زنگان هم تصور این بود که اطالعات سا اک در این
باره ،در پی اع رافهای سما ش پارسانژاد ،عضو یر ه "ساز ان انقالبی" اس که به
اسطۀ ن به کوبا آ گه بودنگ سپس سا اک ،با هاکاری سمر نها نگی از اعضاء
دیگر در ورد کوبا نمازی به
هاان ساز ان ،پر نگۀ آن سفر را تکامل کرده اس
اع رافگمری از ن نگارنگ.
تنها پس از انقالب سئله برایم ر شن شگ .ز انی که شکنجهیر عر ف به
تهرانی (بهان نادری پور) در دادیاهی که از تلویدیون جاهوری اسال ی پخش شگ به
یدارش "سما" اشاره کرد که یویا را "رابط بمنالالل یر ههای چپ" عرفی کرده
اس  .تازه دانس م ،به رغم اینکه أ وران سا اک رتب تعقمبم یکردنگ چون همچ
سنگی در تأیمگ یدارش "سما" به دس نما رده بودنگ ،د س ی با صطفی شعاعمان را
بهانۀ خوبی برای دس گمری ن پر نگهسازی به نف خودشان تشخم داده بودنگ.
ر ز بعگ ا ز دس گمری ،د بار دیگر را در اتاق شکنجه به شالق بس نگ یک
شب دیگر سرپا بمگار نگهم داش نگ .بعگ از د بار شکنجه د شب بمگاری دچار
خونریدی شگیگی شگه بود  ،بیآنکه کا رین سملهای در دس ر داش ه باشم .فقط
یتوانس م با تا کردن دا نم زیر شلوار یشاد پمژا های که به ن داده بودنگ ،تا
سملی ،پاهای َر
حگ دی از بر ز آن پمشگری کنم .با صورت َر کرده از ش
کرده از شالق دا ن پر چمن در زیر شلوار یشاد ،سر تا پا باد کرده بود  .یاه عضگی
یکی د بازجوی دیگر را هم صگا یکرد تا به پمشنهاد ا با ن "توپ بازی" کننگ
با لگگ از این ر اتاق به آن ر پرت کننگ.
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از هاه سخ ر برایم رف ن به س راح بود که اجازه نگاش م درِ آن را ببنگ  .زیر
نگاه یک نگهبان رد ،با پاهای برهنه ،ر کرده خونمن ر ی ز من کثمف پر از
سوسک ،ح ی نایتوانس م تعادلم را سرپا حفظ کنم تا چه رسگ به نشس ن.
به یاد س راح ر س ای غرقآباد یاف اد که خاطرۀ هولناکی از د ران
کودکمم بود تا جایی که یتوانس م از رف ن به آن خودداری یکرد .
در آن ضعم اسفبار ،پدشک چاق چله زنگان با لُپهای یُلانگاخ ه
با لحنی دب به عضگی
دس های یوش آلود رتب فشار خونم را انگازه ییرف
ییف ،

 فشار خون هر د شاا یک انگازه اس  ،یتوانمگ ادا ه بگهمگ!سرانجا غر ب ر ز سو دس گمری ،با از کار اف ادن انگش ان دس م بر اثر
پمچانگه شگن زیاده از حگ توسط عضگی ،دردی نایهانی در فرق سر پخش شگ
دیگر جایی را نگیگ  .هاان پدشک ش ابان آ پولی به ن تدریق کرد به خوابی
طوالنی فر رف م .به بماارس ان ن قلم نکردنگ .در ساخ اان ا ور دف ری اداری ا ین
اتاقی به ن اخ صاص دادنگ با نگهبان ردی که هاواره کنار تخ م نشس ه بود .بمش
از د اه زیر نظر چنگ پدشک ارتشی ،رف ه رف ه حالم به ر شگ .ا ا انگش های دس م
هنوز بمحس بود پاهایم هاچنان ور زخای .ییف نگ چرک از راه خون به
غد رسمگه عل بمااریم عفون خون بوده.
بعگ از بهبودی ،تازه اجازه دادنگ زیر نظر زن حسمنی ده دقمقه به حاا بر .
سپس .را به طبقۀ د ساخ اانی ر بر ی سلولها ن قل کردنگ هف اه در آن
اتاق کوچک بگ ن القات به سرآ رد  .اتاقهای بدری ر سمع ر کناری طبقۀ
هاکف به سلولهای جاعی ردان اخ صاص داش  .چنگ اه ا لی که در ا ین بود
همچ زنگانی زنی را نگیگ  .در آن ز ان ،هنوز همچ نگهبان زنی در ا ین جود نگاش
جد زن حسمنی رئمس زنگان که کار اصلمش بازرسی بگنی هنگا دس گمری یا احمانا
هنگا القات بود.
خود حسمنی ،از صبح سحر با فحش ناسدا ارد ساخ اان یشگ .تا به
لگگ نایزد آرا
بهانههای خ لف با فریاد ناسدا ،به یکی د زنگانی ش
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با لحنی

ناییرف  .ن یکوشمگ هامشه جلوی پایش بلنگ شو
صحب کنم تا باالخره دیگر بگ ن در زدن ارد اتاقم نشگ.
د سه نگهبان رد ،به خصوص نگهبانی به نا ذینعلی ،برخالف قررات زنگان،
شبها بعگ از خا وش کردن چرا ها بس ن در ر دی ساخ اان ،به اتاق ن
یآ گنگ تا سحر به یف گو درد دل با ن ییذرانگنگ .از دشواریهای شغلشان
ا ضاع ا ین ییف نگ یاه حسمنی بازجوها را سخره یکردنگ .داس انهای
غلوآ مدی از رف ار پاسخهای ن به بازجوها ساخ ه بودنگ .اینکه ن هاواره از تر ،
چشم از چشاان غضبآلود عضگی برنایداش م سر را پایمن نایانگاخ م ،به
حساب جسارت سر ن ر ن یذاش ه بودنگ .آنجا که ن در برابر اهان های رکمک
جنسی ،به بازجوها یف ه بود " این نوع سائل خصوصی ربطی به سائل سماسی
نگارن! در دربار هم به این نوع سائل جنسی توجهی نگارن!" تبگیل شگه بود به اینکه
یف ها "اشرف جنگه س !" بسماری دیگر از این دس غلوها...
حال آنکه ،برخالف چهرهای که از ن ساخ ه بودنگ ،از بازجویی شکنجه
سخ یترسمگ از دلهره نگرانی لحظهای آرا نگاش م .هاواره تهگیگ یکردنگ
این بار در برابر چشاان پسر  .همچ نایدانس م
که شکنجه را از سر خواهنگ یرف
ایر د باره را به شالق ببنگنگ چه خواهم کرد چه خواهم یف  ،آنهم در برابر
چشاان پسر  .ا ا یدانس م که در فضای فرهنگی -سماسی جا عۀ ا به رین راهِ
تضامن زنگیی آینگۀ پسر ایس ادیی از پا درنما گن اس تا وجب سرافکنگیی
را در نمنگیشمگن به
یکرد  .تنها راه قا
خود پسر نشو  .پس بایگ قا
تهگیگهای شکنجهیران یجُس م هشگار دادن به نگهبانها که حرفهایشان در
ورد ن غلوآ مد اس  .از آنها یخواس م جلوی ن چمدی از ا ضاع ا ین بازجوها
نگوینگ که اکن اس زیر شکنجه بازیویم .یخنگیگنگ ییف نگ،
 تو حرفهای خودت ر نددی ،حاال مایی حرفهای ا ر بگی!ذینعلی ،به رغم عواقب خطرناک آن یپهای شبانه ،ح ی چنگ بار تالش کرد
نها نگی را با سا اک ساخ گی بودن اجرای فرارش را از
هاگس ی سمر
بماارس ان ارتش با شوخی ایاا اشاره به ن بفهاانگ .به خنگه ییف ،

 -فرار از بماارس ان ارتش؟ آنهم زیر نظر دائم د نگهبان!

دبانه با ا
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بازجوها بود ،حرف ذینعلی را به

ن که حواسم یکسره به تهگیگهای گا
جگ ناییرف م به آن توجهی نایکرد .
بعگ از پنج سال ،اقعم فرار ساخ گی هاگس ی سمر نها نگی با سا اک
را که به کش ه شگن چنگین چنگ نفر دس گمری تعگاد زیادی انجا مگه بود از زبان
اقگ شنمگ  .ز انی که چنگ ر زی در سلول انفرادی کام ۀ ش رک بود .
اقگ را هنگا ی که در هاان اتاق ا ین بود شناخ م .ر زی از سوراخ کلمگِ
در ،زنگانی دخ ری را دیگ که طرز آرایش رف ارش برایم شک برانگمد بود .چنگ ر ز
بعگ که طرف غر ب حسمنی را به اتاق ا ن قل کرد ،به سردی سال ی یف م تا
هنگا خواب در سکوت یوشهای نشس م .هامن که چرا ها خا وش شگ پ و را ر ی
سر کشمگ خوابمگ  .چنگ دقمقه نگذش ه بود که نایهان خودش را انگاخ بغل ن
بمش ر در بغلم
شر ع کرد به هِق هِق یریه .هرچه بمش ر دلگاریش یداد
یفشرد صگای هق هق یریهاش بلنگتر یشگ .از تر با خبر شگن نگهبان ،دس م
را یذاش م ر ی دهانش زیر پ و آنقگر نوازشش کرد تا آرا یرف  .ق ی یف ا را
برای "جاسوسی" از ن فرس ادهانگ چنان جا خورد که نایتوانس م فکر را جا
جور کنم .بعگ از گتی ،در انگه از آن ضعم یف م،
 هم نمس هر چه دل یخواد به آنها بگو!ا ا ا ی یف با دیگن پاهای ور زخای ن ،نظرش عوض شگه دیگر
حاضر نمس با بازجوها هاکاری کنگ .یدانس که بمش از شش اه از دس گمری
ن ییذرد از ن یخواس که راهناایمش کنم .آنهم تا پمش از ساع هش
صبح که قرار بود ا را به بازجویی ببرنگ .تا صبح نگذاش بخوابم ،یکبنگ یپرسمگ،

 حاال چه کنم؟هر چه در چن ه داش ر کرد .هاراه کور ش الشایی ،از رهبران ساز ان
انقالبی که خفمانه به ایران آ گه بود ،دس گمر شگه بود .با ادرش در خانۀ کوچکی در
یکی از حلههای جنوب تهران زنگیی یکرد .با کاک "بنماد اشرف پهلوی" توانس ه
بود در پرس اری بخوانگ هدینۀ زنگیی د نفرهشان را تأ من کنگ .به درخواس
هوش جاسای ،د س نددیک هاکارش ،الشایی را در خانهاش خفی کرده بود .با
اینکه از سائل سماسی به کلی برکنار سرش به کار پرس اری یر بود ،ا ا رف ه رف ه
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جذ ب الشایی شگه بود زنگیمش را قف حفاظ از ا کرده بود .ر زی در خمابان،
رف ار الشایی شکوک شگه آنها را دس گمر
"یش یهای" سا اک به طرز لبا
کرده بودنگ .ر ز بعگ از دس گمری ،الشائی به اقگ یف ه بود،

قا

بمفایگه س !

نا شخصاتم ر یف م .اینا از هاه چمد باخبرن
حاال ،اقگ سرشکس ه ایو به ن پناه آ رده بود .کا رین اطامنانی به ا
نگاش م از عواقب آن ضعم ِ ناخواس ه سخ در هرا بود  .دلم هم نایآ گ ا را
سرخوردیی تنها بگذار  .سرانجا اجرای سفر به کوبا را خالصه سر دُ
در یأ
بریگه برایش تعریف کرد تا به عنوان اطالعاتی که از ن یرف ه ،به بازجویش عضگی
بازیویگ .صبح ،سر ساع هش ا را برای بازجویی صگا کردنگ.
از آن پس ،هر ر ز رف ار حرفهای بازجوها را به تفصمل برایم شرح یداد
توصمههای را به دق اجرا یکرد .رف ه رف ه ،به یاری هم شر ع کردیم به نقشه
کشمگن .قرار یذاش ه بودیم با قاطعم به بازجوها بقبوالنگ که ورد ن نخس من
آخرین هاکاریش با آنها خواهگ بود .سرانجا بعگ از د اه ،دس از سرش برداش نگ
ا را آزاد کردنگ.
ا اخر  ،6901ر زی در دس شویی "کام ۀ ش رک" شگف زده با اقگ ر بر
شگ  .چنگ ر زی را به "کام ه" ن قل کرده بودنگ .در آن ر زها ،در پی بازدیگ
صلمب سرخ جهانی از زنگانها ،سخ گمری نگهبانها فشار آزار بازجوها کاهش
یاف ه بود .اقگ توانس ه بود به هدار بهانه خودش را به دس شویی برسانگ.

 اقگ  ،اینجا چه یکنی؟ از کجا فهامگی ن اینجا ؟ از صگای پات!بعگ از رانگاز کردن سراپایم عجب از اینکه هنوز در زنگان هس م ،ش ابدده
اجرای دس گمر شگنش را برایم تعریف کرد که پس از آزادی از ا ین ،بار دیگر به
تشویق د س ش هوش جاسای به تشکمالت نوپای "ساز ان آزادیبخش خلقهای
ایران" ،شاخهای از "ساز ان انقالبی" پموس ه بود .غافل از اینکه آن ساز ان نوپا ،به
رهبری سمر نها نگی در پی فرار ساخ گی ا از بماارس ان ارتش ،براسا طرح
برنا ۀ سا اک تأسمس شگه بود .ظمفه اصلی اعضاء آن ساز ان یدارش دادن از
جدئمات کارهای ر ز ره ،ناسبات شخصی ،شناسایی فعاالن سماسی ،دیگارها
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یف گوهای آنان به سئوالن تشکمالت بود که الب ه هاۀ یدارشها سرآخر از طریق
به دس سا اک یرسمگ .اقگ هم یدارش فصلی در ورد دس گمریش
سمر
هاراه الشایی ،آشنا شگنش با ن کلکهایی که در ا ین به بازجوها زده بودیم با
جدئمات برای سئول د س ش هوش جاسای نوش ه بود.
بعگ از چنگ سال ،سا اک تصامم یرف ه بود هاۀ اعضاء "ساز ان آزادیبخش" را
که یویا بمش از  600نفر یشگنگ یکجا دس گمر کنگ .شب یلگای سال  ،00با نقشهای
از پمش تعممن شگه هاۀ اعضاء یکجا یرد آ گه بودنگ ،با یورش نایهانی أ وران
سا اک چهار پنج عضو از جاله پر ید اعظزاده که با یر ه رضوانی به کوبا آ گه بود،
منا رفمعی اهرخ فمال کش ه شگنگ بقمه دس گمر .چنگ ر ز بعگ از آن ،عصو ۀ
طوافچمان هوش جاسای د س اقگ هم زیر شکنجه جان سپردنگ .به یاد نگار
که آیا از خسر صفایی هم که در ای الما با ا آشنا شگه بود به راس ی با صفا بود نا
برد یا نه؟ یا اینکه چنگی پمش از دیگار با اقگ خبر کش ه شگن ا را شنمگه بود .
اقگ هاراه سایر اعضاء به سلولهای کام ه ن قل شگه بود تازه در کام ه
فهامگه بود که تاا ی یدارشهای اعضاء آن ساز ان ،از جاله یدارشهای خودش
نها نگی به آرشموهای سا اک ایذار شگه
در ورد ن ،توسط رهبرشان سمر
اس  .با چشاانی اش آلود یکبنگ از ن پوزش یطلبمگ ییف ،

یگا! این بار به کلی اداد  .دیگه به ن اع ااد نکن!
***
در ا اخر  ،6906گتی بعگ از آزاد شگن اقگ از ا ین ،به ن هم اجازۀ
القات دادنگ .در آن ز ان القاتها در زنگان قدلقلعه انجا ییرف  .با اتو بمل که
پگر ادر اف اد که در مان تعگادی از
به قدلقلعه رسمگ چشام به پسر
خانوادهها دَ درِ آهنی ایس اده بودنگ .از اتو بمل که پماده شگ ساقی ،سئول زنگان،
خودش را عرفی کرد با اح را ی که ان ظارش را نگاش م تا یکی از اتاقها هاراهم
آ گ .نا ساقی برخوردش با زنگانمان "تودهای" را بارها از شاهرخ سکوب شنمگه
بود  ،از جاله رف ار اح را آ مدش را با پارهای از زنگانمان جالۀ سرزنشآ مدش را
به پارهای دیگر:

011

ایه کونش رو نداشتی چرا تودَه شدی؟
ارد اتاق که شگ عضگی ،رسولی ،حسمنی یکی از سرنگهبانها به نا د ل
پش مدی نشس ه بودنگ .تهگیگ کردنگ که جد احوال پرسی اجازه نگار حرف
دیگری بدنم .به پگر ادر پسر هم اجازه نگادنگ به ن نددیک بشونگ ،آنها را کنار
دیوار قابل ن نشانگنگ .گتی به سکوت یذش  .پسر که یکوشمگ با خنگههایی
صنوعی بر آن فضای رعبانگمد چمره شود یف ،
 یگا ببمن چه ساع قشنگی دار ! د س گاری بگ به تو؟عضگی به تنگی حرفش را قط کرد،

 خمر! نایشه!پگر در سکوتی عامق نگاهش را از ن برنایداش  ،انگار حرکات سراپایم
را به دق بررسی یکنگ .بعگها به ن یف ،

 حال دیوانهها ر داش ی!ادر قرآن کوچکی از کمفش درآ رد جلو عضگی یرف ،
چهار ساع یذاش م ر ی ضریح حضرت رضا
 -این قرآن ر که بمس

یتونمن خودتون نگاه کنمن بگین به دخ ر ؟
 ن پاک نمس م ،رسولی تو بگمر!رسولی هامن جاله را به حسمنی تحویل داد حسمنی به سرنگهبان د ل .
ا ا د ل هم جرأت نکرد به قرآن دس بدنگ .سرانجا سربازی را صگا کردنگ ا قرآن
را بیآنکه رق بدنگ د دس ی جلو ن یرف .
اجرای حش بازجوها از قرآن
در ا اخر زنگان ،بارها یاد آن القات
یاف اد  .ز انی که ن ظری ر حانمون طرفگار خامنی نخس من ف وای نجس
پاکی علمۀ کاونمس ها را از در ن زنگان صادر کرده بودنگ .بعگ از آن ف وا ،د س ان
هابنگان چنگین سالۀ ذهبی ،ا را تحریم کرده بودنگ به یف ه خودشان ،سا اکیها
را به ا ترجمح یدادنگ چون سلاان بودنگ .ا به عواقب آن ف وا پما گ این ارجح
دانس نها توجهی نگاش مم.
***

011زندان0190-0191 ،

چهار سال بعگ از این القات با خانوادها  ،برای بار د به زنگان ا ین ن قل
شگ  .به جای حسمنی ،سر ان ر حی ریاس زنگان را به عهگه داش  .تابس ان بود
گتی در یکی از سلولهایی به سر برد که تازیی در طبقۀ هاکف هاان ساخ اانی
ساخ ه بودنگ که پمش از این در آن به سر برده بود  .چنگ زن جوان هم به
نگهبانهای رد افد ده شگه بودنگ.
هر چه به ذهنم فشار یآ رد از عل ان قال د باره به سلول انفرادی ا ین سر
در نایآ رد  .نگران بود از اینکه بازهم برای ابراز نگا در تلویدیون کلکی جور
کرده باشنگ .به خصوص که نه تنها پر ید ثاب ی ،بلکه حسمنزاده (عطاپور) سئول
بازجوها نمد به سراغم آ گه بودنگ .این بار به جای تهگیگهای عاول با لحنی الیم
دبانه را تشویق یکردنگ که به جای نگا در تلویدیون یتوانم قالۀ کوتاهی در
ر زنا ه بنویسم .شموۀ جگیگ برخورد ودبانهشان هم عجمب بود هم سخره .به ِیژه
اشارههای کرر پر ید ثاب ی به مهاانی شبانه در خانۀ پسر عاها  ،نوچهر شاهقلی
زیر بهگاری ،به نظر ضحک یآ گ.
چنگ ر زی که یذش  ،یکی از نگهبانها سه جلگ ک اب به سلولم آ رد با لفظ
قلم توضمح داد" ،این ک ابها را سر ان ر حی برای شاا فرس ادهانگ .بعگ از طالعه
آنها را پس بگهمگ تا ک ابهای دیگری برای ان بفرس نگ".
تا آن ز ان همچ نشنمگه بود که در سلول انفرادی به کسی ک اب بگهنگ ،آنهم
با چنان لحن دبانهای! با نگاهی سرسری به عنوان ک ابها وجه شگ که هر سه
ربوط به کشورهای سوسمالمس ی هس نگ .هامنکه نگهبان درِ سلول را بس ک ابها
را چپانگ زیر تشکم .شنمگه بود سر ان ر حی در اسرائمل آ وزش دیگه شموههای
جگیگی برای شکس ن ر حمۀ زنگانمان به کار ییمرد.
چنگ ر زی از خوانگن ک ابها پرهمد داش م ،آنها را ح ی از زیر تشک در
نما رد  .تا باالخره به این ن مجه رسمگ که پرهمد از خوانگن آن ک ابها ،خود نشانۀ
ضعف ر حی عگ اطامنان به خویش اس  .سرانجا  ،ک ابها را از زیر تشک
666
درآ رد شر ع کرد به خوانگن .ا ل از هاه ،ک اب "اع راف" نوش ۀ آرتور لنگ ن
را دس یرف م که نا ش را شنمگه بود ا ا نخوانگه بود  .شموههای اع رافگمری
-Arthur London
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خشون أ وران در زنگانهای چکسلواکی خاطرۀ فضای خلوت دلگمر شهر پراگ را
هرا از دیگن
زنگه یکرد .را به یاد اجرای "پرتاب از پنجره" یانگاخ
نابودی برنا ۀ
أ وران ا نم ی .یاد د س ان عدید
قمافهها ی خشک عبو
د وکراتمک د بچک زیر چرخ تانکهای ر سی!
نا نویسنگه عنوان ک اب د را به یاد نگار  .یدارش خاطرهای بود از
ضعم هولناک زنگانهای شور ی ،شکنجههای تصورناپذیر ،یرسنگی دائم زنگانمان
اجرای فرار نویسنگه .ک اب سو نقگی بود نظری در بارۀ حدب کاونمس
یویسال ی ،به قلم ملوان جمال  ،662از اعضاء سابق حدب در د رۀ تم و.
ر زی که ک ابها را به نگهبان پس داد  ،چنگ ساع ی نگذش ه را به دف ر
سر ان ر حی احضار کردنگ .حسمنزاده (اعطاپور) ،سئول بازجوها ،بهان نادریپور
شکنجهیر عر ف به تهرانی د بازجوی دیگر که نایشناخ م د ر مدی نشس ه
بودنگ .با لحنی دبانه یک صنگلی به ن تعارف کردنگ .ادبشان به نظر هم صنوعی
یرسمگ هم سخره .بعگ از چنگ لحظه سکوت ،حسمنزاده پرسمگ،
 -نظرت در بارۀ ک ابهایی که خونگی چمه؟ به نظرت راس ه یا در ؟

 به نظر راس ه!هاگی از سر رضای لبخنگی زدنگ نگاهی به حسمنزاده انگاخ نگ.
حسمنزاده پس از چنگ لحظه سکوت ر به سر ان ر حی یف ،

 بسمار خوب ،ترتمبش ر مگیم تا توی تلویدیون اینو بگه. به شرطی که ا ل هاۀ چمدایی ر که این چنگ سال تو زنگ ن دیگ بگم. ثل چی؟ ثل پای دخ ر چهارده سالهای که زیر شکنجه شکس من ،ثل کش نفاطاه ا منی زیر شکنجه ،ثل هاۀ چمدایی که خودتون مگ نمن ...
اخمشان تو هم رف ا ا برخالف عاول همچ اکنش تنگی از خود نشان
نگادنگ .فقط نگهبان را صگا کردنگ تا را به سلول بازیردانگ .دیگر خبری از ک اب
فرس ادن به سلول ن نشگ.
آن ر زها نایدانس م به سبب فعالم های یس ردۀ "کنفگراسمون دانشجویان
- Milvan Djilas
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ایرانی" در حاای از زنگانمان سماسی از جاله حاای از ن ،سا اک زیر فشار افکار
در صگد توجمه ضعم زنگانمان سماسی .همچ نایدانس م که خواهر
جهانی اس
هاسرش قاضی ،فریگه سایر د س انم توانس هانگ افکار پارهای از ر شنفکران
شخصم های بارز جهانی را به حاای از ن جلب کننگ .به یاانم در 6311/6901
از جانب ساز ان عفو بمنالالل هم به عنوان زنگانی سماسی سال ان خاب شگه بود .
بس گان د س ان ند ئالیمم نمد در نا های سریشاده به شاه در سفرش به ند ئال
خواس ار آزادی ن شگه بودنگ.
نایفهامگ چرا در عمن آنکه دس از سر برنایدارنگ ،تهگیگ فشارهای
عاول هم در کار نمس ؟ الب ه ،جد فشار تنهایی در سلول انفرادی!
دائم از خود یپرسمگ  ،دنبال چه برنا های هس نگ؟ نگران بود هاه چمد
به نظر شکوک یرسمگ .یک بار هم خفمانه از پش درخ های با ا ین از ن
فملابرداری کردنگ ،در حالمکه در یذریاه آب جار شگۀ مان ساخ اانهای زنگان
ا ین را به قگ زدن اداش ه بودنگ .شگف زده از آن هواخوری نا ن ظره ،د ر بر را
یپایمگ که عگسی د ربمن فملابرداری را در پش درخ ی دیگ  .ضطربانه صورتم
را با دس پوشانگ به سا سلولها د یگ  .سر ان ر حی چنگ بازجو هم از پش
درخ ها خودشان را به ن رسانگنگ جلویم را یرف نگ .جوانی انگلمسی زبان،
چشمآبی و بور هاراه یک رجم هاچنان که به فملم یرف ن از ن ادا ه یداد
رتب یپرسمگ" ،شاا که همچ عمب جساانی نگارین! پس چرا به در شایعه شگه
که فلج شگین؟"
با آغاز پائمد غمانگمد  ،6900کالفه سردریم در ان ظار کلکی جگیگ یکبنگ در
فاصلۀ د ری بمن د دیوار سلول باال پایمن یرف م .ر زی که بار دیگر به دف ر
سر ان ر حی احضار شگ قلبم از جا کنگه شگ :این بار چه کلکی در کار اس ؟
دس در دس نگهبان ،چشم بس ه به اتاقی ارد شگ که سمرش برایم
ناشناخ ه بود .هامنکه چشا بنگ را برداش م خشکم زد ،آنجا همچ شباه ی به دف ر
سر ان ر حی نگاش  .سالن بدریی بود که ر ی یکی از بلها پسر را من د س
دیرینها زین کنار هم نشس ه بودنگ .ر ی مد جلو بل ظرفهایی پر از شمرینی
موه چمگه شگه بود .در تاا آن سالها ،به رغم تالشهای پمگمر ادر همچگاه اجازۀ
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القات حضوری به ا نگاده بودنگ ،تا چه رسگ در یک چنمن سالنی! سر ان ر حی که
باالی اتاق ر ی بل جگایانهای نشس ه بود با لحن دبانه لبخنگ ناخوشاینگ
عاولش را به نشس ن کنار پسر د س م دعوت کرد.
دیگر طائن شگ که قصگ دارنگ خفمانه از این صحنۀ القات فملم برداری
کننگ .پس از کثی طوالنی ،با قمافهای جگی بگ ن ر بوسی کنار آنها نشس م.
دس پاچه بود نایدانس م چه بگویم .پس از احوال پرسی کوتاهی ،از حال پگر
ادر پرسمگ  .از سکوتشان تعجب کرد  .با دلهره پرسمگ ،
 چه شگه راس شو بگمن؟در سکوت ،نگاه پر عنایی به هم انگاخ نگ .پرسشم را چنگ بار تکرار کرد  .چه
دشوار بود برایشان خبر رگ ادر را ،در  22خرداد ،به ن بگهنگ.
با دس اال کاغذی ،که نگهبان به دس ور سر ان ر حی بگس م داد ،اشکهایم
را به سرع پاک کرد از جا بلنگ شگ  .به سا در که یرف م صگای هربان
پسر را شنمگ که ییف ،
 همن جون خواب بود سرش ر ی بالش ،راح آسان رد!به رغم تکرار چنگ بارۀ سر ان ر حی که "هنوز ق القات تاا نشگه" ،تاب
انگن در آن ضعم را نگاش م .یخواس م ،د ر از نگاه أ وران ،در تنهایی خلوت
سلول بگریم.
نابا رانه دریاف ه بود که خنگههای زیبا نگاههای پُر ِهر ادر را هرید
نخواهم دیگ .ادر هربان هنر د س م که عالقه به یُل یماه عشق به کودکان را
از ا آ وخ ه بود  .بوتههای یُل با اُزیل را به دس خود یکاش  .یوشه کنار
خانه را با شا های زیبا رنگمن دس ساز خود تدیمن یکرد .آزادی از زنگان هاواره
برایم صبحگاهی را تگاعی یکرد که ب وانم با ادر در کنار سفرۀ صبحانه ،چای
آرا قُل قُل ساا ر هاراه بود هامشه
بنوشم .سفرهای که با ضربآهن یکنواخ
به دس ادر با ظرفی از یُل یا یا بنفشههای صحرایی موههای فصل رنگمن
یشگ .ادرِ با یذش  ،ظریف شکمبایم که در تاا آن سالها ،برای چنگ دقمقه
القات از رای توری آهنی ،ساع ها پش در زنگانها در یر ا سر ا ان ظار کشمگه
بود .به اهان ها خشون های أ وران تن داده بود .با اینکه اهل سماس نبود ،ر زی

011زندان0190-0191 ،

از سر اس مصال چشم در چشم أ وران فریاد زده بود " ،ن هم کاونمس هس م،
دس گمر کنمن!" بم اب بمقرار شگه بود .بدری رین فرزنگش پری ،در فرانسه به
د ر از ا  ،بر اثر تصادفی با د چرخه از تر اتمد غدی در رنج بود بماار .کوچک رین
فرزنگش اله ،به رغم هوش اس عگادی سرشار در شعر نویسنگیی ،دچار افسردیی
پما گهای ناشی از آن شگه بود .عدیدترین فرزنگش کا ران در تصادف اتو بمل بر اثر
شکس گی اس خوانهای سراپایش اهها در بماارس ان بس ری بود .ن زنگانی بود
آن ضعم دشوار خانوادیی ،آزردییهای عاطفی ،اهان های زنگانبانها تحال سر ا
یر ا پش در زنگانها سرانجا به عشق عامق آزادیی پگر ادر لطاه زد .پگر
با هاۀ شکمبایی عشق به خانواده ن وانس پریشانی بم ابی ادر را در آن ر زیار
سخ تحال کنگ به ا ارج بگذارد .سرانجا زنگیمشان از هم پاشمگ .ادر در
شص سالگی ،در اند ا تنهایی دریذش .
ن ناتوان در انگه در تنهایی سلول چه رهای یتوانس م بر دلم بر درد
رنج عدیدانم بگذار ؟ در آن ر زهای پُرانگ ه ،از رگ نایهانی ایاا ،دخ ر یازده د ازده
سالۀ دایمم هوشن نمد از طریق ر زنا ه با خبر شگ .
تنها تسلی خاطر را در توسل به خمرات خر ا یجُس م .در پی چنگین نا ه
به رئمس زنگان ا ین ،سرانجا اجازۀ خریگ خر ا را به دس آ رد  .چنگ ر زی ،یوش
چشم در چشایِ سوراخِ کلمگ در ان ظار نشس م .تا از پخش خر ا به
به زن
سلولهای پهلویی اطامنان نماف م آرا نگرف م .هر چنگ ،هاسایگان هابنگ همچگاه
از عل دریاف بیسابقۀ خر ا در سلولها اطالعی نماف نگ.
***
ز انی که خرداد  ،02برای نخس من بار را از ا ین به زنگان قصر ن قل کردنگ،
از چهرۀ غلوآ مدی که از ن ساخ ه شگه بود در شگف انگه بود  .با اینکه هاواره از
ایثار هابنگان جوانم
قهر انپرس ی ا سطورهسازی بمدار بود  ،جذ ب قا
شگ  .خواس ه ناخواس ه ،به تگریج در قالب آن چهرهای فر رف م که از ن ساخ ه
شگه بود .فراتر از این ،دیری نگذش در تناقض مان هارن شگن با جا کسب
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حفظ فردی

اس قالل انگیشه

عال از سوی دیگر

هوی جاعی از یکسو
سریردان انگ .
ر ای عاطفه جعفری در ک اب دادِ بیداد /نخس من زنگان سماسی زنان ،جلگ،6
کاا بمش تصویری از دیریونی
ص  ،641بمانگر حال ه وای ن در آن د ره اس
فکری ن به دس یدهگ:

" یگا ،فکر کنم ا ایل خرداد  ،02پس از فرار اشرف بود که تو را هم ن قل
کردنگ به زنگان قصر .پمش از آن در بارۀ تو چمدهایی شنمگه بودیم .از طریق خانوادهها
شهمن که یک هف ه در ا ین با هم یذرانگه بودیگ .ر زی که تو را آ ردنگ به قصر ،به
بازرسی بگنی تن نگادی تا شب در دف ر زنگان انگی .رخگاد های بود برای ا.
سابقه نگاش که کسی به بازرسی بگنی تن نگهگ.
رتب در ی زدیم برای رف ن به دس شویی ،آف ابه به دس از جلو دف ر افسر
نگهبان رد یشگیم با ایاا اشاره تو را تشویق یکردیم به قا  .به بازرسی
بگنی تن نگادی تا شب شگ]...[ .
باالخره آخر شب جبور شگنگ پدشک زنگان را بما رنگ تا از تو بازرسی بگنی
کنگ ]...[ .ا سفره را پهن کرده بودیم ن ظرت نشس ه بودیم برای شا خوردن .ارد
اتاق که شگی قمافه رف ارت به نظر ان عجمب ناآشنا یآ گ .ناآشنا که نه ،هاان
قمافه رف ار بورژ اها را تگاعی یکردی .بعگ هم نشس ی سر سفره بی الحظه
چنگین تخم ر را یکی بعگ از دیگری خوردی .در حالمکه غذای شب ا ،نفری یک
تخم ر تکهای نان بود .بخش زیادی از نانهای ا را هم خوردی .داش ی هاۀ
جمرۀ ا را یکجا یخوردی! ا با تعجب تو را نگاه یکردیم ا ا چمدی ناییف مم.
اصال نایدانس مم چه قضا تی بکنمم .هاۀ رف ار کارهای تو به نظر ان غمر انقالبی
ناقض با آنچه در بارهات شنمگه بودیم .به خصوص که از خانوادهها هم
یآ گ
شنمگه بودیم که کوبا هم رف های .ا ا قوز باال قوز ،ق خواب رف ی یک الفه از آن
دس ه الفههایی برداش ی که چنگ اه بود یوشۀ اتاق ا خاک یخورد کسی به آن
دس نایزد .اشرف پهلوی که قرار بود از زنگان بازدیگ کنگ آن الفههای تامد اتو
کرده را هم حض خالی نبودن عریضه داده بودنگ به ا .ا هم اس فاده از آن را تحریم
کرده بودیم با هاان پ وهای سربازی که تا به آن دس یزدیم اتاق پر از پُرز
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یشگ سر یکردیم .اس گاللِ ا هم این بود که "این نوع سایل لوکس" ا را فاسگ
یکنگ .ثال هم پر ید نمکخواه بود .حاال نایدانم چطور از کجا شنمگه بودیم که
در برابر شکنجه در اثر زنگیی رفهی که در
یویا ا بعگ از تحال بازجویی قا
زنگان برایش درس کرده بودنگ نظرش را تغممر داده بود .به یف ۀ نعا مرزاده :بار
را از شانۀ تحال هش ه /اینک چون سائالن ساج /در کوچههای با ر رد پرسه
یزنگ...
ا ا تو یکی از الفهها را ر ی انگاخ ی بعگ از ا پرسمگی" ،چرا از الفهها
اس فاده نایکنمن؟"
هاه شر ع کردیم به ِن ِن ،یکی در آن مان یف " ،بی الفه راح ریم!"
تو هم انگار نه انگار ،بلنگ شگی یک الفه دیگر هم برداش ی زیرت هم الفه
انگاخ ی .آن شب حمرت زده بگ ن یاف ن پاسخی به رف ار سئوال برانگمد تو خوابمگ .
بعگها شنمگ که دیگران هم ،ایر نه دقمقاً ثل ن ،در ورد تو با احساسی ناقض
ر بر شگه بودنگ.
تا چنگ ر ز ،هنگا هوا خوری در حماط ،انگه بودیم با تو چه بکنمم! از قمافه
حرکات همکل شق رق زیاد خرسنگ نبودیم نگران از اینکه زنهای عادی که
هامشه از پنجرههای طبقۀ د ا را نگاه یکردنگ ،تو را یک بورژ ا تلقی کننگ .چنگ
ر رف هتر عوض کردیم .ا ا
ر ز والی ا نمفور را با یک ا نمفور کهنهتر رن
فایگه نکرد ،قمافه رف ارت هاان بورژ ا انگ که انگ.
ر زی که یک آقای فُکلی با پسر بچۀ ده یازده سالهای ارد حماط زنگان شگنگ،
ا د پنجره ایس اده بودیم به قمافۀ سوسول فُکل یقهاش یخنگیگیم .ق ی
یف ی آنها دایی پسرت هس نگ به کلی جا خوردیم .تو را که به دف ر بردنگ
نایدانس مم چه بگویمم چه قضا تی بکنمم ،ترجمح دادیم سکوت کنمم .ق ی به
اتاق بازیش ی با چشاانی پر از اش شوق تعریف کردی که پسرت را برای تشویق به
نوش ن عفو بازیش به زنگیی خانواده به دیگن آ رده بودنگ .ا ا ا در لحظهای که
رئمس دایم حواسشان نبود به تو یف ه بود " ،یگا ،برای ن همچ کاری نکنیها! هر
چه به نظر خودت درس ره بکن".
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ا ا چنگ هف های از آ گن که یذش ا را قان کردی از آن الفههای کذای ِ
ی
ری
تحریم کرده اس فاده کنمم .به طوری که بعگ از گتی ح ی پذیرف مم پش
پ وهای پُرزدار را الفه بگ زیم .ا ا تا به آخر هم بعضیها از الفه د زی الفه شویی
که تو رایج کرده بودی ،به داللمل فا ت دلخور بودنگ .باالخره خریگن پارهای از
نمازها ان از فر شگاه را هم پذیرف مم .به یژه شمر برای کسانی که از بمااری عگه
رنج یبردنگ .الب ه خریگ چهارتا سمگار برای تو را هم پذیرف مم .از ا اخر 02
سمگاریهای دیگری هم به ا اضافه شگنگ ،با هاان جمره چهارتا .بعگ هم با سااج ،
بمش ر ان را قان کردی هم دار از خانواده بگمریم ،هم نوار بهگاش ی از فر شگاه
بخریم .پمش از آن ،ا حاضر نبودیم به پدشک زنگان راجعه کنمم .ح ی دار نوار
بهگاش ی را هم به حساب رفاه ییذاش مم .ییف مم ،در زنگان سمله ا کانات
جود نگارد ،ا هم زنگانی هس مم شرایط آن را بایگ بپذیریم.
ا ا تو هم به تگریج ،اح ااال تح تأثمر فضا ،نه تنها به برخی از این
انوعم ها تن دادی بلکه خودت هم گاف برخی از انوعم ها شگی .تا به آخر
هم اس فاده از رن های شاد ،به یژه رن قر د یا اس فاده از کر نر کننگۀ پوس در
مان ا انوع بود تو هم آن را پذیرف ه بودی .ا ا ا ایل که به قصر ن قل شگی در
مان اسبابهای یک ِکر هم بود .یف مم این کر را نبایگ در زنگان صرف کنی! آنی
تصامم یرف مم آن سملۀ لوکس را از اتاق خارج کنمم هر چه ز دتر برسانمم به
دس یکی از زنان عادی .د در ،آ گی نددیک آهس ه به ن یف ی ،این ِکر
قما ش خملی یر نه ،به کسی بگه که قگرشو بگ نه!"
آری! بنگ ا هم جدئی از جا عه بود .بازتابی از فضای فرهن سن ی -ذهبی
غالب بر جا عهُ ،ن ها فشردهتر عریان ر .زنگانی سماسی از نظر قانونی به رسام
شناخ ه نایشگ ،کوچک رین خالف سماسی گنی اقگا ی خطرناک "ضگ ا نم
کشور" حسوب یشگ .احداب سماسی غمر قانونی بودنگ کا رین کارِ خارج از
قرراتِ تحاملی خفمانه انجا ییرف  .ا زنگانمان هاگی هم بودیم به "اقگا
علمه ا نم کشور" در "دادرسی ارتش" حاکاه یشگیم ،چه به خاطر خوانگن
ک ابی "ضاله" ،چه عضوی در یر هی خفی .ح ی حق ان خاب کمل هم نگاش مم،
کمل گاف "ان صابی" بود .ز انی که ن به زنگان قصر ن قل شگ  ،برای نخس من
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بار اتاق کوچکی در زنگان جنحه جنایی به بنگ سماسی یا به زعم رژیم "بند
د
ضدامنیتی" زنان اخ صاص داده شگه بود .هابنگانم پنج شش دانشجوی بمس
سه ساله بودنگ با حکو م هایی از د سال تا ده سال .هاگی عضو یا طرفگار
چریکهای فگایی جاهگ ،برآ گه از خانوادههای وسط یا کم درآ گ شهری.
اشرف دهقانی نمد یکی از هارز ان هابنگان به نا آنها بود که در ر زهای
عمگ سال  ،02هنگا القات با خانوادهها توانس ه بود در فرص ی ناسب از زنگان فرار
کنگ .در آن ز ان د اه خردهای از فرار ا ییذش .
رقمۀ دانشگری یا فران اهل تبرید بود ،شهمن توکلی اهل خراسان عاطفه
جعفری اهل بابل .هرسه ،در ا اسط  ،6900در "خانههای تمای" چریکهای فگایی در
تهران دس گمر شگه بودنگ .هارز هاخانۀ نخس من رهبران به نا ی چون ا مرپر ید
اسگاهلل ف احی ،سعمگ آرین ،حامگ توکلی،
پویان ،سعود جمگ احاگزاده ،عبا
هگی سوالونی ،چنگمد قبادی  ...که تا ا اخر سال  ،00هاگی در دریمری سلحانه
کش ه یا دس گمر اعگا شگه بودنگ.
عاطفه که هنگا دس گمری هاۀ رفقای هاخانهاش کش ه شگه بودنگ ،بسمار
هربان بود بیقرار .با شور شوقی خاص بمش از دیگران در ایجاد ناسبات د س انه
صامای با زنگانمان جُنحه جنایی پمگمر بود .در یپددنهای د نفره هنگا
هواخوری ،با دق ی یژه به حرفهایم یوش یسپرد .انگار در شنمگن سمری ناپذیر
بود .توانایی دق خاصی داش در به خاطر سپردن جدئمات ،یپددن با ا برایم بسمار
لذت بخش بود.
رقمه یا فران بلنگ باال باریک انگا دچار بمااری درد عگه بود .ا ا نه تنها از
همچ دار یی اس فاده نایکرد ،بلکه حاضر نبود از فر شگاه زنگان برایش شمر تهمه
شود .هر ر ز الغرتر ضعمف ر یشگ .ا نمد با همجان انگ هی پوشمگه ،از رابطۀ
عاشقانۀ عامق پنهانش با ناف فلکی اعگا شگن ا در ا ایل  ،06برایم ییف  .ا
را که کاریر قالمباف بود در عمن حال در رش ۀ ریاضی تحصمل یکرد در دانشگاه
تبرید شناخ ه بود .در پی پموس ن به چریکهای فگایی ،در فر ردین  ،00هر د آنها
در یکی از خانه های تمای در تهران س قر شگنگ در هاان سال دس گمر .با این
حال ،ر حمۀ قا  ،پرشور شاداب فران برایم شگف انگمد بود پرجاذبه.
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در آن ز ان ،یاان یکرد پنهان نگهگاش ن آن ناسبات عاشقانه بمش از هر
ر حمۀ شخصی آن د نشأت ییمرد .تصور نایکرد که در
چمد از فرهن
طر د اس .
خانههای تمای چریکها عشق ر ابط جنسی ا ری ذ و
حمرت اطالع یاف م که در
ا ا بعگ از  20سال سکوت رهبران ساز ان ،در بُه
چنگ سالهای به نا عبگاهلل پنجهشاهی به جر
یکی از خانههای تمای جوان بمس
رابطۀ عاشقانه با دخ ر هارز ش ،یکسال پمش از انقالب ،به دس رفقایش به ق ل
رسمگه بود!
نسرین عاضگ با حب ی یژه به هابنگانش ،یکوشمگ شرایط دشوار تن
زنگان را برای خودش دیگران تحالپذیر کنگ .در ارتباط با برادر ناتنمش هگی
فضمل کال در پی پموس ن ا به چریکهای فگایی ،دس گمر شگه بود .چنگی بعگ از
دس گمری ،برادرش در آبان اه  06در دریمری سلحانه با أ وران سا اک کش ه شگ.
در
بعگ از گتی خواهرش شمرین عاضگ نمد به خانههای تمای فگایمان پموس
اردیبهش  ،09به سبب لو رف ن "قرارش" در مگان شهناز ،با خوردن سمانور
خودکشی کرد.
شهمن هم در ا اسط سال  ،06هاراه فران در خانۀ تمای دس گمر شگه بود.
پمش از ان قال به زنگان قصر ،شهمن را در ا ین دیگه بود  .ز انی که بعگ از فرار
اشرف ،یک اه خردهای در سلولهای انفرادی "کام ه" سپس ا ین زیر فشار
بازجویی یذرانگه بود .ا را پمش از ان قال جگد به زنگان قصر یک هف ه به اتاق ن
آ ردنگ .همچکگا نفهامگیم دلمل این کارشان چه بود .هر چه بود ،در آن یک هف ه
رابطۀ د س انه عامقی پمگا کردیم .شهمن با عشقی عامق پرشور از ایثار صگاق
انقالبی هاسرش سعمگ آرین برادرش حامگ توکلی برایم یف ه بود که در  60اسفنگ
 ،00هاراه نخس من رهبران سرشنا چریکهای فگایی اعگا شگه بودنگ ،از
نگرانمش برای پسر یکسال نماهاش صاگ که انگه بود پمش ادرش.
پرشور شهمن در شگف انگه بود  .با جثۀ رید ظریفش
از ر حمۀ قا
لحظهای بیکار نای انگ .حضورش سنگمنی کُنگی ز ان را در تنهایی سلول نبود
ا کانات تحال پذیر یکرد.
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با این هاه ،سالها یذش تا از تردیگهایش نسب به رف ار ن برایم یف  .در
ر ای ش از آن ر زهای ان قال به اتاق ن ،در جلگ 6ک اب دادِ بیداد ،صفحۀ ،43
ییویگ:

" یگا! پش در اتاق تو که رسمگیم از رف ار حسمنی که خشون ش با زنگانمان
زباندد بود ،حمرت کرد  .برخالف شموۀ رایجش پمش از ر د به اتاق تو در زد اجازه
یرف  .تو هم به اح را جلو پایش بلنگ شگی با هم احوال پرسی کردیگ .این شموۀ
اح را آ مد با زنگانبانان در آن ز ان اصال رایج نبود ،که نکوهمگه هم بود .ن که در
زنگان قصر در بارۀ تو چمدهایی شنمگه بود به نظر خملی ُسن آ گی از رف ارت
جا خورد  .حسمنی که از اتاق بمر ن رف  ،با تعجب ازت پرسمگ " گر آد ی به سن
تو هم ارد بارزۀ سماسی مشه؟" خنگیگی یف ی "ایر قرار باشه کسی در سی
پنج سالگی ن ونه ارد بارزۀ سماسی بشه ،آنوق بارزۀ سماسی شاا به چه دردی
یخوره؟"
این پاسخ در آن لحظه برایم عنایی نگاش  .فقط بعگ از انقالب به عنای آن
پیبرد  ]...[ .یک هف ه را در اتاق تو نگهگاش نگ .هنوز پاهای زخای ر کرده بود.
دائم سمگار یکشمگی چای یخوردی .چای ر زانه را با آب خلوط یکردی در
کاسۀ غذا ر ی بخاری یر نگه یداش ی .آب چای به تگریج کم رنگ ر سرآخر
تبگیل به آب بیرن ِ لر ی یشگ تو بازهم آن را با لذت یخوردی .بر خالف ا
در قصر ،سعی یکردی با اش ماق لذت از آن ا کانات بمش رین اس فاده را بکنی.
رف ارت با عمارها ارزشهای انقالبی که خود را پایبنگ به آن یدانس م
هاخوانی نگاش  ،ا ا بعگ از آن هاه دلهره ،در اتاق تو احسا آرا ش یکرد  .تو
شر ع کردی به ن فرانسه یاد دادن .ن تجربههای زنگیی در زنگان جساه
ساخ ن با خامر نان را به تو یاد داد ".
با آ وخ ن جساهسازی از شهمن ،توانس م با ز ان که انگار لجوجانه در سلول
توقف یکرد به آسانی کنار بمایم .پمش از ا تنها کاری که بلگ بود شاردن دفعاتی
بود که از یک سر اتاق به سر دیگر یرف م ،یاه کای هم رزش یکرد  .ا ا ز ان
هاچنان جا خوش کرده بود تکان نایخورد .بعگ از رف ن شهمن دائم شغول
درس کردن جساۀ اسبهای سرکشی بود که "سردس " بلنگ شگه شمهه
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یکشمگنگ .یذر ز ان چنان ش ابی یرف ه بود که یاه با خا وش شگن چرا ها،
جساههایم ناتاا ی انگنگ .هر ر ز جساه را از نو کا ل ر یساخ م .تا باالخره
اسب سرکش ورد پسنگ به سراغم آ گ .با عضالتی حکم درهمفشرده ،یردنی
افراش ه یالی افشان ،نگاهی خشمآلود دهانی به شمهه باز .از کف دس م کوچک ر
بود ،هنگا بازرسی اتاق یتوانس م آن را توی ش م پنهان کنم .ا ا در یکی از
بازرسیها غافلگمر شگ به رین اسبم را از دس داد  .بعگها ،اسب سرکشم از ر ی
مدِ تحریرِ سر ان ر حی ،رئمس جگیگ زنگان ا ین سر درآ رد.
هنگا ی که به زنگان قصر ن قل شگ  ،رف ار شهمن بمش از پمش برایم جذاب
تحسمن برانگمد بود .به رغم انگ هی پایگار در نگاهش ،دائم یکوشمگ با اب کارها
برنا ههای سریر کننگۀ جاعی فضای تن آن اتاق را سبُک سنگمنی یذر ز ان را
برای هابنگانش تحال پذیر کنگ.
ناهمگ جاللزاده در ارتباط با هگی رضایی دس گمر شگه بود .هگی رضایی از
کادرهای جوان سرشنا جاهگین بود که در شهریور  ،6906اعگا شگ .به خاطر
جسارتش در دادیاه نظا ی ،در مان خانوادهها جریانهای سماسی از حبوبم ی یژه
برخوردار بود.
تودار بود .ا نمد در هاان ر زهای القات عمگ با
ناهمگ کم حرف ،آرا
خانوادهها ،هاد ان با اشرف قصگ فرار داش  .ا ا پش در زنگان دس گمر شگه بود.
حگ د د اه در کام ه زیر بازجویی شکنجه به سر برده بود .ییف ،

دیگ اشرف به راح ی از در زنگان بمر ن رف  ،ن هم دنبال ا راه اف اد !
هاواره هامن حرف را تکرار یکرد که زیر شکنجه به بازجوها یف ه بود.
سرانجا توانس ه بود از آن بازجوییها سر سالم به در برد .توضمح چنگانی هم در بارۀ
بازجوییها توجمههایش نایداد .توداری کم حرفمش جلب اع ااد اطامنان
یکرد .سالمان درازی یذش تا دانس م هاو نقش اصلی را در فرار اشرف خودش
به عهگه داش ه اس  .نقشۀ فرار را ناهمگ از در ن بنگ با صگیقۀ رضایی در مان
یذاش ه بود .صگیقه آن نقشه را به یاری هارز ان دیگر جاهگش ،از جاله عصو ۀ
شاد انی (کبمری) به اجرا در آ رده بود.
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در آن فرار ،نویگ خواهر شاندده هفگه سالۀ ناهمگ خواهر ادر اشرف نمد
دس گمر بعگ از گتی به بنگ ا ن قل شگنگ .نویگ هم ثل ناهمگ تودار ،کم حرف
قا بود .با اینکه در آن فرار دس داش  ،رف ارش طوری بود که کوچک رین شکی
نسب به خودش برنایانگمخ  .بعگ از چنگ اه آزاد شگ .ا ا در پی اس قرار جاهوری
اسال ی ،در تصادفی شکوک کش ه شگ.
ادر اشرف کال ی فارسی بلگ نبود .هنوز از کش ه شگن پسر بدریش بهر ز
دهقانی زیر شکنجه یکسال خردهای نگذش ه بود پسر کوچک رش نمد در اثر
شکنجه اخ الل حوا پمگا کرده بود .با این هاه ،یکوشمگ شکمبا باشگ یاه با
فر تن ر حانگمد ،خواهر
ضربالاثلهای ترکی ا را بخنگانگ .ر حمۀ جسور ،قا
اشرف ،آ وزنگه بود .هاواره حواسش به نمازهای دیگران بود یکوشمگ با آرا ش
ان فضای تن آن اتاق را برای دیگران تحالپذیر کنگ .ا ا نگاه انگ هبارش حکای
از درد عامقی داش که خودکشی جبران ناپذیر هاسرش در جود ا برجای یذاش ه
بود .یک سال خردهای بود که هاسرش کاظم سعادتی ،زیر فشار سا اک برای
هاکاری ،ناچار دس به خود کشی زده بود.
گتی از اس قرار جاهوری اسال ی نگذش ه ،ر حانگمد را با یورش به خانهاش
در تبرید به بهانۀ "جاسوسی برای آ ریکا" به طرز فجمعی کش نگ.
در سال  ،09هاۀ آن جاهگینی که در فرار اشرف خفی نگهگاش ن ا به
نوعی نقش داش نگ دس گمر شگنگ .هاگی شکنجههای سخ ی را از سر یذرانگنگ به
زنگانهای طوالنی گت حکو شگنگ .قا های عصو ۀ شاد انی زیر شکنجههای
شگیگ بمش از هاه زباندد زنگانمان سماسی بود .یویا ا نقش اصلی خفی کردن اشرف
را با هاکاری خانوادههای جاهگ به عهگه داش  .ا نمد در ،6910در زنگانهای
جاهوری اسال ی در پی شکنجههایی بیسابقه به طرزی شکوک کش ه شگ.
صگیقۀ رضایی نمد در دی  ،04بر سر قرار لو رف هاش با خوردن سمانور
خودکشی کرد.
هنگا ان قال به زنگان قصر ،ارد  91سالگی شگه بود ا ا به نظر هابنگان
جوانم نه تنها سن خارج از یود بارزه یرسمگ  ،بلکه به یف ه خودشان "قمافه
رف ار " با چهرهای که از ن در ذهن ساخ ه بودنگ هاخوانی نگاش  .ا ا ن اصال
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وجه این وضوع نبود  .خرسنگ از ان قالم به زنگان قصر ،نه فقط از تنهایی فشار
هانظر با
سخ گمریهای بازدا ش گاه ا ین رهایی یاف ه بود  ،بلکه خود را هارن
چریکهای فگایی یدانس م که ییف نگ در بارزۀ سلحانه از الگوی کوبا پمر ی
یکننگ .به یژه آنکه ر حمۀ پرشور از جان یذش ۀ هابنگان جوانم جذابم خاصی
برایم داش  .هرچنگ ،حگ دی ها سخ گمریهای زیس ی که برای خود رقم زده
بودنگ به نظر افراطی نا عقول یرسمگ .تصور یکرد زهگیرایی عمارهای
افراطی آنان ناشی از نگانم کاری بیتجربگی اس  .حال آنکه در فضای سماسی آن
سال ها ،این نوع عمارها نشانه یا ادعای انقالبی بودن رادیکالمسم سماسی تلقی
یشگ .از یک سو انقالبی بودن باالترین ارزش بود ،از سوی دیگر مان قمگ بنگهای
سن ی -ذهبی جاهگین با عمارهای اخالقی فرهنگی فگایمان تفا ت چنگانی به
چشم نایخورد.
با افدایش تعگاد هابنگان اتاق د ی نمد به اتاق ا اضافه کردنگ .سرانجا در
ا اخر ،02برای نخس من بار ساخ اان جگایانهای برای بنگ سماسی زنان یا به اصطالح
رژیم بنگ "ضگ ا نم ی" زنان ساخ نگ ،شا ل چهار اتاق یک هال .تا ا ایل سال ،04
تعگاد هابنگان بمش از  600نفر شگه بود ،بمش رشان دانشجویان دانشگاهی
دبمرس انی .از ا اسط  ،00نایدیر بار دیگر بنای جگیگی با پنج اتاق یک انباری به بنگ
زنان اخ صاص داده شگ در ا اخر  01عمگ  ،01طبقۀ د ی هم به آن بنا افد دنگ.
تا باز شگن در زنگانها ،در آبانااه  ،01بمش از  400زنگانی به بنگ سماسی زنان در
قصر آ گنگ رف نگ ،با حکو م هایی از چنگ اه تا ابگ .به دالیل ناچمدی از خوانگن
ک ابی ضاله ،یا نوش ن انشایی به طرفگاری از صگق یرف ه تا فعالم در حافل
سماسی خفی یا "هواداری" شرک در بارزه سلحانه.
به تگریج تعگادِ ده پاندده زنگانی از یر هها حافل خالف بارزۀ سلحانه
به اصطالح آن ر زها "خط  "9یا "سماسی کارِ" پمر چمن انگیشۀ ائو نمد به بنگ ا
اضافه شگنگ .تعگادی پمر شریع ی ،چنگ نفر طرفگار خامنی ،چنگ تنی هم تودهای
بودنگ چنگ ادری که به خاطر یاری رسانگن یا خفی کردن فرزنگانشان به د یا سه
سال زنگان حکو شگه بودنگ.
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آنچه ربوط به ارزشها عمارهای سماسی -فرهنگی بود تفا ت چنگان بارزی
مان یرایشهای فا ت سماسی ،وافق یا خالف بارزۀ سلحانه ،ذهبی یا "چپ"
به چشم نایخورد .هاگی ،در ضگی با سر ایهداری غرب ،خالف ارزشهای جهان
شاول آزادی حقوق بشری بودنگ .جد تک تُوکی جا های کوچک که به دالیل
خ لف با آن عمارها سخ گمریها سازیاری نگاش نگ جگا س قل ی انگنگ.
چنگ تنی نمد به دالیل رید درش ِ رف اری "شک برانگمد" یا یاه تنها به خاطر پارهای
رف ارها خواس های ناچمدی که به دیگه سایر هابنگان" ،بورژ ا أبانه غمر انقالبی"
یآ گ تحریم یشگنگ .چه بسا که تحال تحریم دشوارتر از تحال حصار تن
زنگان بود؛ زنگان در زنگان.
در تاا این سال ها ،هاواره اکثری هابنگان از پمر ان بارزۀ سلحانۀ
فگایمان جاهگین بودنگ که نه تنها در شموۀ بارزه ازجاله اینکه "عار چریک
شش اه اس " ،بلکه در عمارها ارزشهای سماسی یا به اصطالح آن ر زها
"ارزشهای انقالبی" هانظر هافکر بودنگ .بمش رشان دانشجویان برآ گه از
خانوادههای وسط شهری .یاه از د فرزنگ خانواده یکی چریک جاهگ بود دیگری
چریک فگایی .بعنوان اکثری در تعممن قررات داخل بنگ نقش تعممن کننگه داش نگ.
بیتوجه به نظر اقلم  ،تعممن قررات اعاال تحریمها را حق طبمعی انحصاری
اکثری یپنگاش نگ .ن نمد که هاواره خود را جدیی از جا فگایمان یدانس م در
عال با آنان کنار یآ گ .
از خود یذش گی ،بر سر
تا به آخر هم کم بمش با هاان ر حمۀ قا
مدان خورد خوراک طرز پوشش در جلسات "ان قاد ان قاد از خود" از هم ایراد
ییرف نگ .ح ی راسم عمگ نور ز هم تحریم بود .خریگ تلویدیون را هم تا ا اسط سال
 ،09تحریم کرده بودنگ .بعگ از خریگ آن توسط خانوادهها ،همچکس جد " سئول
تلویدیون" حق ر شن کردن آن را نگاش  .یوش سپردن به وسمقی کالسمک ،برخی
دیگر از برنا هها ح ی دیگن فملم داییجان ناپلئون ،براسا رُ ان طندآ مدِ ایرج
پدشکداد هم تحریم شگه بود؛ هافکر هارن با تحریم آن از جانب ذهبیهای
افراطی بمر ن از زنگان.
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در مان کاونمس ها یرایشهای خ لف چپ جهانی نمد ضگی با پارهای
ارزشهای جهان شاول ،نظمر حقوق بشر آزادی بمان ،خالف بارفاه بورژا زی
نوعی اصول اخالقی خشکانگیشی را دیگه بود  .ن نمد خود را پایبنگ پارهای از این
دس عمارها یدانس م .ا ا با عمارهای تن نظرانه افراطی هابنگانم ،از گاخلۀ
دائم در مدان خورد خوراک خواب تا ا ور جدیی شخصی عجمب ر از هاه تحریم
رن قر د که نااد پرچم کاونمس ها بود ،همچ آشنایی نگاش م .نه در مان
کاونمس های غربی ،نه در مان بارزان ند ئالیی دیگه شنمگه بود نه در مان
کوباییها .ا ایل با این دس عمارهای افراطی زهگیرایی به یژه تحریمِ برخی ار
هابنگان قابله یکرد  .ا ا رف ه رف ه برخی از آن تحریمها را نادیگه ییرف م،
برخی را با توجمه تعبمرهایی در ذهنم یپذیرف م .ح ی ایر در نهان گاف پارهای
از آن تحریمها ضگی ها نبود  ،خالف م را به صراح در برابر جا ابراز نایکرد .
تحریم راسم عمگ نور ز نسب دادن آن به جشن شاهان را ناشی از بیاطالعی
هابنگانم از تاریخ یدانس م .هر سال تالش یکرد دس کم سبدی عمگ را
فرا وش نکنم .یک اه به عمگ انگه دانههای چسبمگه به چوبهای جار را جا آ ری
در ته د سه بطری پالس مک سبد یکرد  .ر ز عمگ سبدیها را کنار پنجرۀ راهر
یچمگ ا ا بعگ از یکی د ر ز ناپگیگ یشگنگ.
جود یرایشهای فا ت ،قابلههای نظری سماسی به هاراه آ رده بود که
مگان تقابل تن نظریهای شخصی هم بود .ا ا ر اداری
در عمن حال ز منه
سماسی اس قالل انگیشه ابراز فردی در مان هاۀ یرایشها ا ری نکوهمگه بود.
ر زی در راهر بنگ ،سافونی شااره  3ب هون را ،به ر ال خود  ،با آهنگی نسب اً غلط
ز د ه یکرد با تکرار یکی د بم شعر نماه کاره غلطی که نایدانم از کجا به
خاطر داش م :ای انسانها با هم باشمگ هربان /ای آد مان یرد هم آئمگ /آهنگی

بخوانمم! شادی آ ر نشاط آ ر... /
حمر ،با ان قاد شگیگی از جانب د هابنگ خالف بارزۀ سلحانه "پمر
انگیشۀ ائوتسه د ن " ر بر شگ  .ان قاد یکردنگ که "اشعار این سافونی نکر
تضاد آش ی ناپذیر مان طبقۀ کاریر سر ایهدار اس "! به صرف اینکه در پی
"انقالب فرهنگی" در چمن ،ب هون از جانب حدب کاونمس تحریم شگه بود.
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اقعم این بود که در فقگان آزادی انگیشه ،حقوق گنی ایگههای کثرتگرا یا
پلورالمسم ،نایدیر فرهن انحصاریرای سن ی -ذهبی ردساالر چ ر خود را بر سر
اعضاء به یژه زنان علق به یرایشهای فا ت چپ یس رانگه بود .هاه چمد به
مدان خالف با دس ا ردهای جوا سر ایهداری در ضگی با رژیم ابس ه به
ا پریالمسم آ ریکا خالصه یشگ .این سادهنگری سماسی باعث شگه بود که در در ن
بمر ن از زنگان بسماری از جوانان با خوانگن یکی د جد ه برخی از دخ ران با
بریرف ن حجاب ،به خمال آنکه یکسره از افکار عقباف ادۀ ذهبی بریگهانگ ،خود را
" ارکسمس " تلقی کننگ.
از  ،6904تر از خطر کاونمسم ا ضاع سماسی را ،در ن بمر ن از زنگان ،به
نف ر حانمون طرفگار خامنی تغممر داد .اجرای انشعاب بخشی از جاهگین با نا
" جاهگین ارکسمس  -لنمنمس " به این تغممر سرع بخشمگ ،یرچه د سه سال
بعگ نا "ساز ان پمکار در راه طبقۀ کاریر" را بریدیگنگ .آن انشعاب که با حذف
فمدیکی چنگین عضو انجا یرف ه بود یکی از بارزترین ناونههای فرقهیرایی سرکوب
فردی در تشکلهای سماسی بود .هر چنگ ،بارزۀ سماسی با نا "فگایی خلق" نمد
حذفهای فمدیکی در مان فگایمان،
دیگیاهی ذهبی سن ی اس
نشانۀ فرهن
که سالها بعگ از آن اطالع یاف م ،نمد نشانۀ انحصارطلبی سبُعانه در تشکلهای فرقهای
تصفمههای خونمن در بخش انشعابی
اس  .با این هاه ،آشکار شگن مدان خشون
جاهگین ،آنهم با پسونگ " ارکسمس  -لنمنمس " نه تنها بمش از پمش ال قاط مان
فرقهیرایی تعابمر عقباف اده از تئوریهای ارکس را تشگیگ کرد ،بلکه به
بهرهبرداری سا اک در تقوی ر حانمونِ پمر خامنی نمد یاری رسانگ .در پی آن
انشعاب ،سا اک ر حانمون در ن زنگان اعضاء تلفه را از بقمۀ زنگانمان جگا کرد
در ا ین ا کاناتِ رفاهی یژه ک ابخانهای س قل در اخ مار آنان قرار داد .کال های
تفسمر قرآن "علو دینی" را برای آنان جاز شارد ز منۀ ناسبی فراهم آ رد
برای صگ ر نخس من ف وای نجس پاکی علمه کاونمس ها  ،توسط آی اهلل ن ظری
طرفگارن خامنی از در ن زنگان.
***

011

در سالهای آخر زنگان ،در تناقض مان تردیگهای فرهنگی جذ ب ایثار
رعوب ادعاهای هابنگان جوان بودن از یکسو از سوی دیگر پذیرش قالبی که از
چهرها ساخ ه شگه بود ،با بسماری ارزشها عمارهای اپسگرا سن گرای حاکم بر
زنگان هاراه هارأی شگ  .در حصار تن زنگان ،انگار هشگار پگر را در ورد
حجاب اشعاری که در عموب حجاب از عشقی ایرج مرزا برایاان یخوانگ به کُلی
از یاد برد  .ایر پمش از دس گمری ،عال انقالبی ارادهیرایی را برتئوری ارجح
یدانس م ،در تنگنای زنگان ایثار شهادت برایم به ارزش االی سماسی تبگیل شگ
اس قالل نظر از عموب ر شنفکری .ایر کمنه رزی را ناشایس یدانس م ،به تگریج از
فقگان نفرت در جود شر نگه بود  .ح ی آخرین باری که را به زنگان ا ین ن قل
کردنگ ،در تنهایی سلول کوشمگ در ورد کمنه شعری بسرایم که از یک بم فراتر
نرف  :درخ عشق را با کمنه آبماری یکنم.
شخصم م را کم بمش حفظ کرده بود  ،با
ایر پمش از دس گمری ،فردی
"تک ر ی" از زنگان آزاد شگ  .لذت بردن از هنر ،وسمقی،
ناپسنگ دانس ن فردی
زیبایی رفاه در ذهنم به ا ری ناشایس تبگیل شگ زهگیرایی تهیدس ی فقر
به فضمل  .تح تأثمر تحلملهای سادهانگارانه هابنگانم در ضگی صرف با تاا ی
دس ا ردهای گرنم  ،سرانجا نسب به دس ا ردهای پرارزش فرهنگیوتاریخی
حقوق گنی جد اینها در جوا سر ایهداری به شک تردیگ اف اد  .یویی
تحلملهای ارکس در انمفس کاونمس  ،در ورد اهام تاریخی د ران
سر ایهداری که ارزش خاصی برایم داش از ذهنم زد ده شگ .فرا وش کرده بود که
سر ایهداری د ران یسس از کلمۀ ناسبات خشکمگه زنگددۀ د رانهای یذش ه
اس  .د رانمس که،

با یسس از تقگ پر ری پنگارهای کهنۀ اخالقی این ا کان را برای بشری
پگیگ آ رد تا به ناسبات قابل خود در جا عه با انگیشۀ س قل هوشماری بنگرد.
در یک کال  ،اقعم ها را قربانی الحظات یر هی ،صلح سماسی ر ز
ترسی کرد که از سوءاس فادۀ دشانان بر جان ا ریشه د انگه بود .تنگنای زنگان
ش ابددیی سماسی را بر این هاه افد د حگاقل د رانگیشی را هم از ن یرف .

انقالب،
5057

57
چنگ سالی پمش از انقالب ،فرص طلبان چاپلوسان لقب "آریا هر" را به
عنوانهای پُرشاار "اعلمحضرت هاایونی"" ،شاهنشاه" و "بدرگ ارتشگاران" افد دنگ.
بعگ از گتی به "سایه خگا" بودن در سلسله راتب "خگا شاه مهن" در قانون اساسی
نمد اک فا نکردنگ لقب "خگایگان" را هم به فهرس لقبهای ا افد دنگ.
با افدایش بیسابقۀ بهای نف در 6909-04ز منۀ تشگیگ اس بگادِ "آریا هری"
ر اج فساد تالق بمش از پمش فراهم آ گه بود .شاه در صاحبه با رسانههای غربی،
آشکارا خود را "پگر ل ایران" یخوانگ به "دیگۀ پگری" ،د وکراسی را به "صالح
ل خود" نایدانس ! (بی بی سی 22 ،ژانویه )6314
از ا اخر سال  ،09با اتکا به دس گاه سا اک سماس تشگیگ تعامق خفقان
سرکوب خالفان زنگانمان سماسی را به "صالح ل خود" در دس ور قرار داد! با
تشکمل "حدب رس اخمد" ،ح ی احداب رسای "ایران نوین" " رد " را نحل کرد.
جا عۀ ایران رسااً تبگیل شگ به جا عهای تک حدبی .کا رین خالف سماسی ،در
چارچوب قانونی نمد انوع شگ ،ح ی قا ات باالی نظا نمد جرأت ابراز نظری خالف
سماس های رسای یا "رس اخمدی" نگاش نگ.
 66اسفنگ  ،09برخالف عاول ،نگهبان به سئول یا "شهردار" داخل بنگ
تذکر داد که هاه را برای دیگن اخبار در تلویدیون خبر کنگ .نخس من بار بود که در
خبر کردن بنگ برای دیگن اخبار هم گاخله یکرد .هرچنگ ،اخباری در کار نبود .از
ا ل تا آخر ،شاه در خطابمهای تلویدیونی با تکبر تبخ ری بیسابقه از اهام ایجاد
حدب رس اخمد یف  .سرآخر نمد اخطار داد؛ هرکس با سماس های ا خالف اس
پاسپورتش را بگمرد بر د،

 -یا دُ ش را ثل وش ییمر

بمر ن یانگاز !

آن هاه تکبر تبخ ر ،هاۀ ا را به خشم آ رد در عمن حال به خنگه
انگاخ  .ا ا همچکس پما گ آن اخطارها را به جگ نگرف  .در آن مان صگیقه ،از
هابنگان فگایی فریاد زد،

 -پاسپورتم ر بگین بر به ظفار!
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جایی که ارتش ایران بقصگ سرکوب بارزۀ سلحانه در یان ،اعدا شگه بود.
بعگ از چنگ ر ز ،شنمگیم که فقط یک نفر جرأت کرده خالف ش را ابراز کنگ.
رساا قانونا به دیوانگی هاش کردنگ در اخبار د ل ی به اطالع عاو رسانگنگ.
چنگ ر زی از خطابمۀ تلویدیونی شاه نگذش ه ،صگیقه شهمن را به سلولهای
انفرادی ا ین ن قل کردنگ .در القات آن هف ه ،از خانوادهها شنمگیم که حگ د چهل
تن از زنگانمان رد را نمد ،هاد ان با آن د  ،با اتوبو به ا ین ن قل کردهانگ .یک
اهی از ض آنها بیخبر انگیم .ر ز  23فر ردین  ،6904ق ی ر زنا ه به بنگ رسمگ،
رد ،در صفحه ا ل کمهان
حش دده به خبر کش ه شگن  3زنگانی سرشنا
اطالعات چشم د خ مم .سکوتی سنگمن بر بنگ سایه انگاخ  .ر زنا هها به سرع
دس به دس ییش  .صگای اع راض از یوشه کنار بنگ بلنگ شگ،
 در اس  ،کار خودشان اس !در خبر آ گه بود که نُه زنگانی (بمژن جدنی ،حسن ضماظریفی ،عبا سورکی،
حاگ چوپان زاده ،سعمگ کالن ری ،عدید سر گی ،کاظم ذ النوار ،صطفی جوان
خوشگل ،احاگ جلمل افشار) هنگا نقل ان قال قصگ فرار داش نگ در اثر شلمک
سربازان ،در تپههای ا ین کش ه شگنگ.
دیری نگذش  ،بازتاب سماس "رس اخمدی" خطابمۀ تنگ تمد شاه به
صورت تشگیگ فشار در زنگانهای سماسی ،ر شانگ شگن شکنجه باال رف ن مدان
حکو م ها بر ز یاف  .احکا ابگ اعگا زنگانمان زن برای نخس من بار در تاریخ
عاصر ایران به اجرا یذاش ه شگ .ح ی آزاد نکردن زنگانمان بعگ از پایان حکو م هم
رسام یاف  .ضعم ی که در زنگان ردان به " لی کشی" عر ف شگ .ا ا در زنگان
زنان ،به طند ییف مم "تازه شگه یالبی" ،به ر ای دخوی قد ین در ورد انجمر،
 -انگور بوده چَالنگن ،خشاش بهش پاشانگن ،تو آف اب خُشکانگن ،چوب تو

کونش چپانگن ،تازه شگه یالبی!
با اینکه تعگاد خالفان زنگانمان سماسی ر ز به ر ز افدایش ییاف  ،شاه
جود خالفان زنگانمان سماسی را
هاچنان خود را "پگر ل " یانگاش
هاچنان انکار یکرد .تصور نایکرد که در آن فضای خفقانآ ر سماسی ،تقابل
بارزه علمه رژیم خودکا ۀ آریا هری به خودی خود یک ارزش اج ااعی شگه اس .
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در این نارضای ی تقابل عاو ی ،جریانهای اپسگرای آزادیس مد زنس مد ر ز به
ر ز یس ردهتر پرقگرتر یشگنگ .ک ابها نوش ههای علی شریع ی جالل
آلاحاگ در مان جوانان دانشگاهی دبمرس انی دس به دس ییش  .نظرات آنان
پرخواننگهترین نظرات سماسی بودنگ .به خصوص که خالف آنان با ض وجود،
جایی برای نقگ آشکار ساخ ن تفا ت این دس نظرات اپسگرا سن ی با
یرایشهای آزادیخواه کثرتگرا باقی ناییذاش .
بمش ر هابنگان کم بمش با عالقه تائمگ از نوش ههای آنان صحب
یکردنگ .بعضی نوش ههای آنان ح ی جد اتها ات برخی از هابنگان بود .ا ا نقگ یا
تحلملی نظمر نوش ۀ داریوش آشوری در ورد تناقض یوییها سس ی بنمادین
" فهو غرب" در ک اب "غرب زدیی" جالل الاحاگ ،بازتاب چنگانی نگاش  .یا
سخنان علیاکبر اکبری در جد های به نا "در بارۀ لو پنمسم" که ضگ نقمض
یوییهای علی شریع ی را در آ مخ ن افکار ذهبی با ارکسمسای ن درآ ردی به
ر شنی نشان یداد ،چنگان خواننگهای نگاش  .خالف با رژیم شاه ضگی با
جوا غربی ا پریالمسم آ ریکا چنان جذابم ی داش که بر ح وای ارتجاعی این
غرب س مدی سایه یافکنگ.
بسماری از گعمان سوسمالمسم ،طرفگاران اعضاء فگایمان ،جاهگین
جریانهای سماسی "چپ" ،ش ابدده بودیم ارادهیرا ،تنها با اتکا به از جان
یذش گیهای قهر انانۀ شخصی به سرنگونی رژیم شاه یانگیشمگیم .دس ا ردهای
جوا سر ایهداری پمشرف ه هم یکسره نفی یشگ .از این رهگذر هانظر هارأی با
افکار سن یِ اپسگرا ردساالر یشگیم.
خفقانآ ر سماسی ،انگار قادر نبودیم نقگ آیاهانه
در آن فضای تن
آزادیخواهانه را از نفی نابخردانه انحصاریرا تامد دهمم.
***
زری طبایی در توصمف حال هوای ن هنگا انقالب آزادی از زنگان ا ین،
در ر ای ش ،در جلگ  2ک اب دادِ بیداد ،ص  ،996ییویگ:
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" یگا! تا جایی که یاد یآیگ تو جد ا لمن یر ه سماسی بودی که در  2آبان
 01آزاد شگنگ .خمال یکردی سا اک قصگ دارد با این شموه آزاد کردن زنگانمان به
نف رژیم بهره برداری کنگ .ثل خملیهای دیگر هنگا آزادی به جای شادی زار
ییریس ی.
ا ر ز در شگف م ،چه طرز فکری باعث یشگ که اقعم های جلو چشااان را
نبمنمم یا با ر نکنمم .ح ی خود ان در هابس گی با رد چنگ ر زی اع صاب غذا
کرده بودیم .شعار "زنگانی سماسی آزاد بایگ یردد" از رای دیوارها به یوشاان
یرسمگ ا ا[]...
این نگیگن ها شایگ ناشی از آن بود که ا قادر نبودیم با ر کنمم که در واردی
شرایطی خاص ،زنگانی سماسی یتوانگ بگ ن نوش ن عفو ،بگ ن شرط
در ضعم
شر ط پمشونگ پسونگ آزاد شود .شایگ به این خاطر که نددیک شگن انقالب را
بگ ن رهبری چپ با ر نگاش مم .ا در تئوریها با رهای خود چنان غرق بودیم که
آنها را اقعم طلق یدانس مم .با ر نایکردیم که "تودههای خلق" بگ ن "حدب
طراز نوین کاریر"  ،به زعم ا پمر ان انگیشۀ ائوتسه د ن  ،بگ ن "رهبری یر ه
پمشر سلح" به زعم جریانهای چریکی ،ب واننگ دس به انقالب بدننگ ا به
اصطالح رهبران را آزاد کننگ .چنان در تار پود انگیشههای از پمش ساخ ۀ ذهن خود
یرف ار بودیم که قادر نبودیم عالیم شواهگ را ببمنمم .پس ،نایخواس مم آزاد شویم.
[ ]...سالها بعگ از خودت شنمگ که آن شب أ ور سا اک از تو یپرسمگ" ،آیا
شخصی به نا رکنی را یشناسی؟" تو انکار یکردی .رکنی از زنگانمان سابق
عر ف به "یر ه فلسطمن" بود که پمش از دس گمری چنگ بار یف گویی سماسی با تو
اطالعاتی در بارۀ کنفگراسمون غمره از تو یرف ه بود .حال تو یترسمگی
داش
نکنگ یخواهنگ برای تو رکنی پر نگه سازی کننگ .آنقگر آشنایی با ا را انکار کرده
بودی که باالخره أ ور سا اک یف ه بود" ،بر بمر ن تا خودش ر ببمنی!" از در ا ین
که پای را بمر ن یذاش ه بودی ،رکنی را دیگه بودی که پش در ن ظر اس تا تو را
با اشمن به ندل در اُزیُل برسانگ".
شب سو آبان ،با فرهانگ رکنی که به اُزیُل رسمگیم حاگ شاد انه در با را
به ر یاان بازکرد .ا که رسمگیی به پگر را به عهگه داش

انگار تنها کسی بود که از
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آزاد شگن ن جا نخورد .پگر از خبر آزادی ن دچار چنان همجانی شگ که سط با
ر ی ز من نشس  .صگای هق هق یریۀ ا را هنوز یشنو  .چقگر پمر ضعمف شگه
بود .تنها انگه بود .کانون یر خانواده ،به سهو یا به خطا ،از هم پاشمگه بود .خانه
ساک بود ،خاک یرف ه ،غاگمن خلوت .هاه چمد هاه جا یادآ ر جای خالی
ادر بود .در نبود ا  ،پگر را من سما ش را فرس اده بود فرانسه پمش خواهر پری.
خواهر کوچکم اله هم دیر به دیر در خانه پمگایش یشگ .عاوی بدریم حسمن،
لقب به بلشویک ،که بعگ از رگ ادر به اُزیل نقل کان کرده بود به نگرت اتاقش
را ترک یکرد .راننگۀ پگر خسر  ،هاسرش خگیجه دخ رشان ریم که پگر
هاچون فرزنگ عدیدشان یداش  ،حاال دیگر خود را صاحبان اصلی خانه با
ی دانس نگ از حضور نا ن ظرۀ ن چنگان خرسنگ به نظر نایرسمگنگ .دیری نپائمگ
که ریم به کام ۀ حل پموس .
ن که به آزاد شگنم با شک نابا ری ینگریس م ،جد به سرنوش هابنگانم
که در زنگان انگه بودنگ به چمد دیگری نایانگیشمگ  .ر ز بعگ از آزادی هنگا ی که
فهماه ،هابنگ سابقم ،در تاا تلفنی نظر را در ورد آزادیم پرسمگ بیاخ مار یف م،
 د اه بمش ر به پایان حکو م م ناانگه بود!هنوز فکر ی کرد سا اک قصگ دارد از آزاد کردن ا زنگانمانی که به پایان
حکو م اان رسمگهایم سوءاس فاده کنگ .ق ی جالهای که به فهماه یف ه بود در
صفحۀ ا ل ر زنا ۀ کمهان یا اطالعات چاپ شگ در شگف انگ  .تازه وجه شگ که
فهماه به عنوان خبرنگار از ن سئوال کرده اس  .با این هاه ،هاچنان به انقالبی که
در راه بود با ر نگاش م.
به ن
این نابا ری نادیگه یرف ن اقعم انقالبی که در پمش بود خ
زنگانمان زن نبود .در زنگان سماسی ردان هم نابا ری نسب به انقالب عاو م
داش  .بیتوجهی به نشانهها رخگادهای سماسی فرهنگی که یرف به اس بگادی
ذهبی دهها بار خشن ر از رژیم "آریا هری" بمنجا گ ،در مان جریانهای سماسی
وجود بسماری از ر شنفکران نمد چشاگمر بود.
حال آنکه از ا اسط سال  ،00نشانهها رخگادهای سماسی بارزی جود داش
برای جلب توجه به تغممر توازن قوای سماسی جا عه به نف جریانهای بنمادیرای
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ذهبی :در پی انشعاب " جاهگین ارکسمس -لنمنمس " ،شاهگ بهره برداری سا اک
در جه صگ ر ا لمن ف وای نجس پاکی علمه کاونمس ها توسط ن ظری
ر حانمون در در ن زنگان بودیم .با این حال ،ضگی با رژیم خودکا ه ابس ه به
ا پریالمسم شاه از یک طرف ،ضگی با جوا سر ایهداری دس ا ردهای آن از
طرف دیگر ان از دیگن پما گهای آن ف وا بود .ح ی ا زنگانمان سماسی ،نخس من
قربانمان آن ف وا ،نمد به فراهم آ گن ز منههای رشگ یس رش بنمادیراهای اسال ی
اس بگاد ذهبی توجهی نگاش مم.
به اح اال زیاد ،دس گاه پر طاطراق سرکوبگر سا اک هم با ر نگاش که با
هاگس ی با ر حانمون تمشه به ریشۀ خود رژیم حا ی خود یزنگ .بییاان
اس راتژی سماسی آ ریکا ،در قابله با کاونمسم در د ران جن سرد ،که عر ف بود
به سماس "کاربنگ سبد" در خا ر مانه ،در تغممر توازن سماسی به نف ر حانمون
طرفگار خامنی رخگادهای بعگی نقش ثری داش .
دیگار نااینگیان صلمب سرخ جهانی از زنگانهای سماسی نمد ،در ا اسط سال
 ،01از جانب بمش ر زنگانمان به زد بنگ سماسی هاگس ی شاه با آ ریکا تعبمر
یشگ صلمب سرخ هم عا ل کاریدار آ ریکا .هر چنگ ،در پی بحث جگلهای
فرا ان ،سرانجا یف گو با آن "عا ل آ ریکا" از جانب اکثر هابنگان پذیرف ه شگ .ا ا از
علل تن دادن شاه به دیگار آنان از زنگانها ،که نشانۀ بارزی بود از عقب نشمنی در
سرکوب شکس ه شگن فضای خفقان سماسی ،تحلمل ر شنی جود نگاش .
هش اه پمش از تحقق انقالب ،هنگا ی که در خرداد  ،01شاه ارتشبگ
نصمری ریمس قگرتانگ سا اک را از ریاس برکنار سپهبگ ناصر قگ را بجای ا
بریدیگ ،ح ی ا زنگانمان به عل سماسی این جابجایی توجهی نکردیم .حال آنکه این
جابجایی در پی تظاهرات یس ردهای انجا یرف ه بود که به ناسب بدرگ داش
شورش اپسگرای  60خرداد  ،42در حاای از خامنی بریدار شگه بود.
برکنار شگن ا مر عبا هویگا توسط شاه ،بعگ از چهارده سال خگ در
جایگاه نخس زیری ،ان صاب جاشمگ آ وزیار به جای ا در رداد اه  ،01ح ی
زنگانی شگن بعگی هویگا نمد توجه ا را به قایعی که در پمش بود برنمنگمخ  .حال
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آنکه شاه ناچار از جایگاه "پگر ل " فر د آ گه بود هاه این تعویضها برای جلب
رضای ر حانمون طرفگاران خامنی بود.
ا ح ی آتش سوزی سمناا رکس آبادان را که در  22رداد اه ،هنگا ناایش
فملم یوزنها ،به کاریردانی سعود کمامایی ،به کش ه شگن  900تااشاچی نجر
شگ ،به سا اک نسب یدادیم .کوچک رین شکی نسب به طرفگاران خامنی به غد
همچکس خطور نکرد ،سالها بعگ علو شگ که کارآنها بوده .هاۀ این رخگادها نه تنها
توجه ا زنگانمان بلکه توجه جریانهای سماسی وجود بسماری از ر شنفکران را
نسب به ت غممر تحوالتی که در فضای سماسی جا عه در حال تکوین بود
برنمنگمخ  .در آن ز ان ،بحثهای سماسی در زنگان ردان در ن بنگ ا بمش از هر
چمد حول حوش درس ی یا نادرس ی بارزۀ خفی چریکی د ر یزد درحالمکه
رد دریمر انقالبی بودنگ که یرف حکو ی ذهبی را به قگرت بنشانگ.
در پی کش ه شگن حامگ اشرف رهبر بلنگآ ازۀ چریکهای فگایی ضربه
خوردن تممهای چریکی در خرداد  ،00رف ه رف ه نظریۀ بمژن جدنی بنی بر اهام
بارزۀ سماسی در قابله با دیک اتوری شاه ،در زنگان ردان اشاعۀ بمش ری ییاف
جایگدین نظریۀ " بارزۀ سلحانه ،هم اس راتژی هم تاک مک" سعود احاگزاده
یشگ .نظرات بمژن جدنی برای ن نمد جذابم بمش ری داش  .به خصوص که رف ه
رف ه به اهام بارزۀ سماسی ناهاخوانی بارزۀ خفی چریکی در جا عۀ ایران
بمش ر پی برده بود  .بارزه سلحانه در ایران همچ ربطی به الگو فضای فرهنگی-
سماسی جا عۀ کوبا سایر کشورهای آ ریکای التمن نگاش  .ا ا سایل سماسی در
جا عه س قل از بحثهای در ن زنگان ر نگی دیگر یپماود.
***
تا گتی بعگ از آزادی ،چهرۀ شهر یویی غریب ناآشنا بود .هاه چمد برایم
تازیی داش  ،انگار به شهری ناشناخ ه پا یذاش ها  .صبحها با اتو بمل ژیان از اُزیل
که راه یاف اد در سمر به تهران تا جلوی دانشگاه چنگین بار یم یشگ  .جادهها
شاهراههای نوساز را نایشناخ م .دانشگاه خمابان شاهرضا تبگیل شگه بود به رکد
تجا بحثهای سماسی .انگار هاه ساکنان شهر توی خمابانها یپلکنگ .همجانی
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آ مخ ه به نگرانی در فضا وج یزد .رد با شوقی توأ با جگی تازهترین خبرها را
رد بگل یکردنگ .از زنگانمان سماسی با حر ی خاص حرف یزدنگ شعار
"زنگانی سماسی آزاد بایگ یردد" هاهیمر بود .در دس ههای کوچک بدرگ تظاهرات
یرید در برابر شلمک سربازان ا ری ر ز ره بود :شعار
به راه یانگاخ نگ .جن
" رگ بر شاه" " حگت کلاه" بر سر زبانها بود دیوارها پر از شعار .شبها ،بعگ از
حکو نظا ی صگای شلمک تک تمرها ،فریاد اهللاکبر از پش با ها ،هم نشانگهنگۀ
سلطۀ ذهب بود ،هم هابس گی هاصگایی ساکنان شهر را یادآ ر یشگ.
هابس گی با چه کسانی؟ در راه چه آینگهای؟
شور شوقی هاراه با تردیگ دلهره آرا قرار از ن یرف ه بود ،نایتوانس م
به فکرهای پرتناقضم سر سا ان بگهم.
تا د اه پمش از انقالب چریکهای فگایی در خانههای خفی "تمای" زنگیی
یکردنگ به عالمات پراکنگه چریکی ادا ه یدادنگ .ح ی تالش در اشغال
یر یانیمری کار نگان سفارت آ ریکا نمد نخس من بار در  0دی اه سپس در 20
بهان  ،01توسط چریکهای فگایی انجا یرف  .ا ا با خالف قگرتاگاران جگیگ
نایدیر به عقبنشمنی شگنگ.
علی رضا اکبری شانگید از چریکهای فگایی عر ف به جواد را در "قرارهای
خفی" یدیگ  .تحلمل شخصی در ورد سمر رخگادهای ش ابان آن ر زها در سر
در پی
نگاش  .بمش ر از کابود ا کانات نمازهای الی ساز ان فگایمان ییف
جا آ ری کاکهای الی بود .ح ی صگ ر اعال مهای از جانب یکی از سئوالن
ساز ان با عنوان "قما را با ر کنمم" با اع راض بخشی از اعضاء ر بر شگه سکوت
انگه بود .یویی هاۀ آن رخگادهای سماسی تظاهرات خمابانی برای آنها ح ی در
حگ یک"قما " هم پذیرف نی نبود تا چه رسگ به انقالب.
سه چهار سالی از اس قرار جاهوری اسال ی نگذش ه ،جواد نمد چون بسماری
دیگر از "فگایمان اکثری " ،به رغم هاکاری با جاهوری اسال ی ،توسط أ وران
پاسگاران دس گمر ،شکنجه در سال  14اعگا شگ.
حدب توده در پی بازیش از هاجرت  20سالۀ سماسی ،با دنباله ر ی از
سماس ضگا پریالمس ی شور ی با جد انگیشی عاول خود یرانگریها به آتش
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کشمگن غازههای شر ب فر شی ،کابارهها ،سمنااها بانکها را صرانه به أ وران
سا اک نسب یداد.
طرفگاران صگق ،جبهۀ لی نهض آزادی نمد ،تا چنگ اه پمش از سرانجا
انقالب هاچنان بر سر ایگۀ "شاه سلطن کنگ نه حکو " پافشاری داش نگ
ن سریردان در خمابانها ،نه تحلمل ر شنی از رخگادها داش م نه
یخواس م قصگ نهایی سمر پرش اب رخگادها را با ر کنم .چمدی در حال تکوین
بود که نایدانس م یا نایخواس م بگانم چگونه چمدیس ! از سخنرانیهای پُرشنونگۀ
عصرها در "چان دانشگاه" هم چمد درخور توجهی دس گمر نایشگ .بمش ر
سخنرانیها از جانب اس ادان دانشجویان چپ ساز انگهی یشگ سخنرانان نمد
غالباً از یرایشهای چپ زنگانمان رژیم شاه بودنگ .سخنرانیهایی که یشنمگ
نقگهای تنگ تمدی بود به رژیم شاه .بی آنکه علو شود به دنبال چه هس مم با چه
برنا های؟ قصگ نهایی کجاس ؟ پرسشهایی که هاواره سکوت ی انگ .ن هم
چنگان حرفی برای یف ن نگاش م .به رغم دعوت صرانه چنگین باره برای سخنرانی
در "چان دانشگاه" ،از سخنرانی پرهمد داش م .به شکل دردناکی نایدانس م از چه
بگویم! یف ن از یذش ه زنگان به نظر حرفی بمهوده بود .کل ایران را زنگانی بدرگ
یدانس م .در ورد آینگه هم فکر ر شنی نگاش م .نایدانس م قصگ کجاس ! انگار
غافلگمر شگه بود سردریُم.
د س انم در " وسسۀ تحقمقات" ساز ان برنا ه در اع صاب بودنگ .در بمش ر
ادارات کارخانهها "شورا"های نوپایی شکل یرف ه بود که ساز انگهی اع صابها را به
عهگه داش نگ .دیری نپائمگ که اع صابها تظاهرات خمابانی با ش ابی نا ن ظره
هاگانی سراسری شگ .سرانجا شاه در آخرین خطابمه خود ،در ا اسط آبان ،نایدیر با
فر تنی صگایی لرزان اع راف کرد،
 -ن نمد پما انقالب شاا ل ایران را شنمگ ! [ ]...عهگ یشو در اسرع

ق یک د ل لی برای اجرای آزادیهای اساسی اجرای ان خابات آزاد تعممن شود
تا قانون اساسی که خونبهای انقالب شر طم اس به صورت کا ل به رحلۀ اجرا
درآیگ]...[.
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ا ا دیگر دیر شگه بود ،اع رافهای شاه ن وانس بر ر نگ انقالبی که به رهبری
خامنی در حال تکوین بود تأثمری بگذارد .خامنی که بعگ از عراق ،در د ران ریاس
جاهوری ژیسکار دِس ن به فرانسه پناهنگه شگه بود ،از قرش در نوف لو شاتو، 669
کاریران نف را به ادا ۀ اع صاب تشویق یکرد از سربازان یخواس پادیانهای
نظا ی را ترک کننگ .ا که به بگیل بال نازع سماسی در برابر شاه تبگیل شگه بود،
سلاان" را جایگدین "خگا ،شاه،
صام بود قانون اساسی "خگا ،الی فقمه ،اُ
مهن" کنگ .از هاان شورش  60خرداد  ،42خامنی در خالف با اصالحات ارضی
ضگی با حق رأی زنان الیحۀ حاای از خانواده توانس نااینگیی الیههای تح انی
بخش سن ی -ذهبی طبقۀ وسط ،کسبۀ بازار دهقانان حاشمهنشمن شهری،
نمر ی اصلی حدباهلل ،را به دس بگمرد .به یف ۀ خودش ،در سخنرانی  22اسفنگ 01
در قم ،نهض ی که در خرداد  42شر ع شگ به انقالب انجا مگ" ،نهض ی بود اسال ی،

نه د وکراتمک بود نه لی"!
حال آنکه در پاریس ،خامنی به توصمۀ شا رین خود ،در صاحبههای
طبوعاتی هاواره به آزادی عقمگه ،تحدب ،کثرتگرایی سماسی ح ی آزادی زنان در
ان خاب پوشش حجاب اسال ی اشاره داش  .شا رین خامنی در پاریس ،ابوالحسن
بنیصگر ،صادق قطبزاده ابراهمم یددی از طرفگاران صگق جبهۀ لی بودنگ که
در یاری رسانگن به خامنی برای ایجاد ر ابط جهانی شموۀ بریداری صاحبههای
طبوعاتی ا نقش فعالی داش نگ.
نخس من شخصم ِ "سماسیو لی" که رهبری خامنی را آشکارا به رسام
شناخ  ،کریم سنجابی از رهبران سرشنا جبهۀ لی بود که ،در  62آبان ،برای
القات با خامنی به پاریس رف  .در بازیش به ایران توافق شورای جبهۀ لی را هم
در لحق شگن به خامنی جلب کرد .یرچه جبهۀ لی ،خود را جریانی لی ارث
تا آن ز ان با شعار "شاه سلطن کنگ نه حکو " حا ی قانون
صگق یدانس
اساسی شر طه بود.
بسماری از فعاالن کنفگراسمون دانشجویان ایرانی اعضاء یر های سماسی
خارج از کشور در دیگار حاای فعال از خامنی رقاب یکردنگ .از د س ان خواهر
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شنمگه ا که پری از نادر فعاالن سماسی خارج از کشور بود که همچگاه حاای از
خامنی را برن اف  .آنهم در فضایی که نه تنها حدب کاونمس فرانسه ،بلکه پارهای
ر شنفکران فرانسوی از جاله فملسوف سرشناسی چون مشل فوکو نمد در حاای از
خامنی تبلمغ به نف ا دریغی نکردنگ.
ا ا خامنی از هاان آغاز ر د به ایران به همچ یک از قولهایش فا نکرد .در
پی سلطۀ کا ل بر جا عه ،بمش ر حا مان هاکاران سماسی خود از جاله
شا رانش را که هر یک به نوعی در جاانگاخ ن قگرت بال نازع ا نقش ثری
داش نگ ،یکی از پس دیگری از صحنۀ سماسی بمر ن رانگ در صورت لد زنگانی،
شکنجه اعگا کرد.
***
ز انی که در بمس م آذر اه ،هاراه د س م علی ،برادر جوان یکی از هابنگانم،
در تظاهرات عاشورا شرک کرد از آنچه در برابر چشاانم یدیگ در شگف بود  .از
تاا ی کوچههایی که به خمابان شاهرضا صل یشگ جاعم ی بهم فشرده به صف
تظاهرات یپموس  ،هاچون ر دی عظمم از پمچ شامران تا مگان "شهماد"
یجوشمگ یخر شمگ .ا ا نظم به سا ان ،به اب کار به دعوت آی اهلل طالقانی
که تازه از زنگان آزاد شگه بود در مان رد از حبوبم ی یژۀ برخوردار بود .با
اینکه عظا آن جاعم بهم فشرده سمَّال شورانگمد بود نا ن ظره ،ا ا از حضور
ساز انیاف ۀ جااع ی به نا "حدباهلل" با شعارهای از پمش تعممن شگه غافلگمر شگه
بود  .نخس من بار بود که شعار "حدب فقط حدباهلل ،رهبر فقط ر حاهلل"را یشنمگ
که تنها بر زبان اقلم ی جاری بود .از تحکم لحن قاطعم ی خشن در خطوط چهرۀ
آنها دلم فر ریخ  .چنگان راهی در ردههای آخر صف طی نکرده بودیم که یس اخی
آنها در اهان به یرایشهای غمر ذهبی زنان بیحجاب غافلگمر کننگه بود.
چهرۀ خشن لحن اهان بار آن ردی را به یاد آ رد که در خرداد  ،42با
چشاان بس ه اشارۀ انگش ان ،را از مان جا ردانی بمر ن انگاخ که در بازار
شغول خوانگن اطالعمۀ خامنی بودنگ .تنها فکری که در آن لحظات به ذهن ن
د س م علی رسمگ اهام جود رسانه اریانی سماسی ،غمر ذهبی س قل بود
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برای قابله با آن اهان ها خشون ها .فردای آن ر ز ،در نا ۀ کوتاهی پمشنهادِ اریانی
س قل را با رهبران ساز ان فگایمان در مان یذاش م .سرانجا حگ د یک اه پس از
سلطۀ جاهوری اسال ی "حدباهلل" بر جا عه ،نخس من شاارۀ کار ،اریان ساز ان
فگایمان خلق ایران ،در  63اسفنگ ن شر شگ .تا خرداد  02که س اد فگایمان توسط
حدباهلل اشغال شگ در تهمه ان شار آن نشریه شرک داش م.
ا ا آن ر ز ،ا هاچون بمش ر تظاهرکننگیان به قطعنا های که از جانب
ساز اندهنگیان تظاهرات خوانگه شگ توجهی نکردیم .ضاون آن قطعنا ه خواس
نظا جاهوری اسال ی به جای نظا شاهنشاهی بود .یویی تنها کسی که به ح وای
آن قطعنا ه پما گهای فاجعهبار اجرای قوانمن شرع اسال توجه کرد ر شنفکر
صطفی رحمای بود .ح ی از نا ۀ سریشادۀ ا به خامنی نمد
نویسنگۀ سرشنا
گتها بعگ از اس قرار جاهوری اسال ی با خبر شگ  .حال آنکه ا پمش از ر د
خامنی به ایران در نا های سریشاده با عنوان "چرا با جاهوری اسال ی خالفم؟" ،در
 60دی  6901هشگار داده بود:
" شکل هنگا ی آغاز شگ که برخی از طرفگاران سئلۀ جاهوری اسال ی را به
عنوان خواس کلمۀ رد این الک طرح کردنگ ".در ادا ه به صراح نوش ه
بود" :سالهاس به این ن مجه رسمگها که راه رهایی بشر تلفمق د انگیشه اس :

د وکراسی سوسمالمسم که هر د ظاهرا از غرب آ گهانگ ا ا عناً هاۀ ل ها هاۀ
فرهن ها در تکوین آن هر د سهم داش هانگ [".]...
هشگار ا در فضای سماسی آن ر زها کا رین بازتابی نماف .
***

هنگا ی که شاه در  3دی اه ،ناچار برای ایذاری قا نخس زیری به شاپور
بخ مار وسل شگ دیگر ر نگ سقوط رژیم به نقطۀ پایان رسمگه بود .شاپور بخ مار از
رهبران سرشنا جبهۀ لی بود .در طول زنگیی سماسی خود هاواره برای به اجرا در
آ گن قانون اساسی شر طم بارزه کرده بود بنی بر آنکه "شاه سلطن کنگ نه
حکو " "قوای الک ناشی از ل " باشگ .به خاطر هامن خواس قانونی
چنگین بار به زنگان اف اده بود .ح ی یک سال پمش از انقالب ،در  22خرداد ،01
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هاراه کریم سنجابی داریوش فر هر در نا های سریشاده به شاه هشگار داده بود که
ایجاد تنگناهای سماسی،
به خاطر گاخالت شخصی در تاا ی ا ور الک
اج ااعی اق صادی جا عۀ ایران را به لبۀ پرتگاه کشانگه اس  .نا ه با این خواس
پایان یاف ه بود که شاه،
 -با ترک حکو اس بگادی ،تاکمن طلق به اصول شر طم  ،احما حقوق

ل اس قرار حکو ی کی بر اکثری نااینگیان ن خب را از طرف ل بپذیرد".
شاه که ن وانس ه بود به رغم هاۀ ا مازها رضای خامنی پمر انش را جلب
کنگ در آخرین لحظاتِ سقوط به یاد طالبات قانونی "جبهۀ لی" بخ مار اف اده بود.
ا ا دیگر کار از کار یذش ه بود شاپور بخ مار را هم با طناب خود به پرتگاه کشانگ.
پذیرش نخس زیری از جانب شاپور بخ مار را دل پُر کمن خامنی هرید
نبخشمگ .هرچنگ در ز ان حماتش أ وری انمس نقاش در تر ر بخ مار به ن مجه
نرسمگ .ا ا سرانجا  ،در  2اه ا ت  ،6910 /6336أ وران جاهوری اسال ی توانس نگ،
در شهرک سُورن در حو ۀ پاریس ،شاپور بخ مار نشمش سر ش ک مبه را با کارد
آشپدخانه با شقا ت سالخی کننگ.
چنگ سال بعگ که ن هم در وقعم پناهنگۀ سماسی در فرانسه بود در
جلسات دادیاه سه نفر از قاتلهای بخ مار شرک کرد  .در آخرین جلسۀ دادیاه،
کملی راد به زنگان ابگ حکو شگ (با  62سال قطعم ) 664هنگی به  60سال
زنگان .ا ا هنگا ی که حکم تبرئه زینالعابگین سرحگی ،کار نگ سفارت جاهوری
اسال ی که نقش اصلی را بعهگه داش  ،توسط قاضی صادر شگ چنان حمرت کرده
بود که نابا رانه از اطرافمانم یپرسمگ ،

 قاضی چی یف ؟ قاضی چی یف ؟ح ی ق ی در راهر ساخ اان قگیای پُراُبه دادیس ری ،هاسر جوانِ
بخ مار بم اب پریشان در قابل د ربمن خبرنگاران اعال کرد،
 ا شب جاهوری اسال ی به ریش دادیس ری فرانسه یخنگد. -00وکیلی راد نیز ،قبل از  01سال ،در دوران رياست جمهوری سرکوزی در معاملهای
سیاسی آزاد شد.
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بازهم حکم دادیاه را با ر نکرد  .با ر نایکرد که د ل فرانسه به ا مگ اهی
ایجاد ناسبات د س انه با جاهوری اسال ی در حکم دادیاه گاخله کرده اس
هاان شب نمد سملۀ بازیردانگن سرحگی قاتل را به جاهوری اسال ی فراهم آ رده
اس  .یویا سرحگی از بس گان هاشای رفسنجانی ،شخصم پر نفوذ پر قگرت آن
د ران ،بود .د رانی که با خاطرۀ خوفانگمدِ ق لهای خشون بارِ عر ف به "ق لهای
زنجمرهایِ" چنگین نویسنگه ر شنفکر داریوش فر هر ،زیر کار در د ل هگی
بازریان هاسرش پر انه اسکنگری در ایران به ق ل رسمگنگ سالخی شگنگ .نددیک
به  900پناهنگۀ سماسی نمد در ار پا به شکلهای خ لف تر ر شگنگ.
***
بود که شاه ایران را ترک
ر ز  21دی  ،01ندل د س انم هری سمر
کرد شوق زده خود ان را به خمابان رسانگیم .جاعم زیادی در خمابانها جشن
یرف ه بودنگ .با صامام ی بیسابقه به هاگیگر تبریک ییف نگ .بعضیها شمرینی
پخش یکردنگ .برخی صفحۀ ا ل کمهان اطالعات را با عنوان درش "شاه رف "
باال برده بودنگ برخی اسکنا هایی را که جای تصویر شاه سوراخ بود.
انگار فضای شهر یکباره سبک هربان شگه بود؛ نویگ دهنگۀ "بهار آزادی"!
برای نخس من بار حس خوشاینگ آزادی را با تاا جود لاس یکرد  .جسم جانم
ز ریویی از د شم برداش ه شگه
سبک شگه بود .حس یکرد بار سنگمن اهان
دلهره رهایی یاف ه .شک تردیگهایم یکباره از مان رف ه بود .ذ قزده،
دلم از تر
سبکبال بود آزاد.
به رغم تگا حکو نظا ی در د ران زارت شاپور بخ مار ،چهرۀ شهر عوض
شگه بود .ک ابهای "ضاله" با جلگ سفمگ از "بساط" دس فر شهای جوان جلو
دانشگاه سر درآ رده بودنگ هر ر ز تعگادشان بمش ر بمش ر یشگ .آزادی قلم،
ر زنا هها را پُراع بار پرخواننگه کرده بود 23 .دی ،سه ر ز بعگ از رف ن شاه آخرین
زنگانمان سماسی با ارج قُربی خاص آزاد شگنگ .جساههای شاه یکی در پی دیگری
توسط رد فر غلطمگنگ .هر کس به طور خودانگمخ ه اب کار نوینی از خود بر ز
یداد .بعضی با کمسههای شن ر ی پش با ها سنگربنگی یکردنگ .برخی نظم
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راننگیی در چهار راهها را به عهگه یرف ه بودنگ .تا ا اخر بهان در بمش ر حلهها
کام ههای خودانگمخ های برای حفظ نظم به جود آ گه بود .برادر کا ران با اینکه
اهل سماس نبود به همچ یر هی تعلق نگاش هر شب تفن به دس با شوری
بیسابقه راهی کام ۀ تخ جاشمگ یشگ.
سگهای خفقان فر ریخ ه بود .ن در لحظات کوتاه شادیآ ر آن بهار
آزادی غوطه ر بود  .چشام را بر خشون ها فر بس ه بود  .رف ارهای کمنهتوزانه
تن نظرانه را نادیگه ییرف م از کنار جد انگیشانی که در هاه جا حضور داش نگ
به آسانی ییذش م.
کریم سنجابی اعضاء شورای جبهۀ لی که به خامنی لحق شگه بودنگ
شاپور بخ مار را از جبهۀ لی اخراج کردنگ .حدب توده براسا سماس خارجی
شور ی هنوز پای خامنی به ایران نرسمگه ایرج اسکنگری را ،در  24دی ،از دبمرکلی
حدب برکنار کرد .تا نورالگین کمانوری ب وانگ در رأ حدب ،در راه " بارزۀ علمه
ا پریالمسم" ،رسااً از رهبری "ا ا خامنی" حاای کنگ.
بخش عاگهای از یرایشهای پمر چمن انگیشۀ ائو تسهد ن نمد در داخل
خارج از کشور حاای از خامنی را در پمش یرف نگ .بر اسا سماس خارجی
چمن نظریۀ عر ف به "تد سه جهان" ،ا ا خامنی را سابول بارزۀ هاد ان با
"سوسمال ا پریالمسم شور ی" ا پریالمسم آ ریکا یدانس نگ.
خامنی که برای رسمگن به قگرت از هر سملهای برای جلب حاای
قگرتاگاران آ ریکا ار پا اس فاده کرده بود ،با رسمگن به قگرت به "سابول بارزۀ
ضگ ا پریالمس ی" تبگیل شگ .این چنمن ،توانس بمش ر جریانهای سماسی پمر
چمن شور ی ،هاچنانکه یرایشهای لی ،جاهگین اسال یرایان تجگد س مد
کمنهتوز را زیر پرچم " حگت کال ِ" به حاای از خود یردآ رد.
در چنمن فضای سماسی بود که شعار "بخ مار نوکر بیاخ مار" بر سراسر جا عه
طنمن افکنگ.
برنا ۀ فوری د ل بخ مار در  61اده با تأکمگ بر "تأ من آزادی فردی ،آزادی
عقمگه ،آزادی بمان آزادی قلم" که در ر زنا ۀ اطالعات به چاپ رسمگ کا رین
بازتاب اج ااعی نماف  .ح ی صاحبۀ طبوعاتی ا با ر زنا ۀ آینگیان ،در  60بهان
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 ،01با تأکمگ بر اینکه آن برنا ه" ،یک برنا ۀ فوری کوتاه گت بود برای ان قال یک
رژیم دیک اتوری به یک رژیم سوسمال د وکرات" ،همچ توجهی را جلب نکرد.
هر چه بود ،با یذش سی سال از انقالب هنوز رد ایران به رغم هاۀ
تالشها ،جانفشانیها شکنجه اعگا ن وانس هانگ ح ی به یک اده از آن برنا ۀ
"کوتاه گت فوری" بخ مار دس مابنگ .در فضای سماسی آن ر زها ،خواس
"اس قالل" رهایی از رژیم دیک اتوری شاهِ ابس ه به آ ریکا چنان فرایمر بود که
توجه به آن برنا ۀ "کوتاه گت" بخ مار ز منهای اج ااعی نگاش  .نقگی هم بر آن
نوش ه نشگ .آن تعگاد کای هم که در چنگ تظاهرات کوچک پراکنگه در حاای از
بخ مار شرک کردنگ به "طاغوتی" هم شگنگ .اژهای ذهبی که از آن پس در
در عرض د سه اه به حکو م قضایی تبگیل شگ
ادبمات سماسی اشاعه یاف
هاه چمد رن ذهبی به خود یرف .
یویی خواس آزادی بمان عقمگه ،حق ان خاب حقوق گنی هنوز در جا عۀ
ایران ریشه نگا نگه بود .تبلور خود را بر یک پایگاه اج ااعی سماسی نسجم
آشکار نساخ ه بود .شایگ سی سال سلطۀ اس بگاد فاسگ ذهبی برجا عۀ ایران
نایدیری تاریخ بود برای آزاد شگن برخی نمر های اج ااعی از تنگناهای فرهنگی
ایگئولوژیک! تا سرانجا ا ر ز قولۀ بنمادین حق آزادی بمان آزادی ان خاب را به
ضر رتی اج ااعی فرایمر تبگیل کنگ .جنبشی به پا خمدد که دیگر یریدی
خواس
از آزادی حق ان خاب حق حاکام ل بر سرنوش خویش نباشگ .هرچنگ در ا ایل
انقالب ،پارهای قابلهها با انحصاریری جاهوری اسال ی ،گاخله در ا ور خصوصی
آزادی گنی شکل یرف  .خامنی ح ی هنگا ی که برای نخس من بار ،در ا اسط
اع راض یس ردۀ
اسفنگ ،حجاب اجباری را طرح کرد جبور شگ در برابر قا
زنان عقب نشمنی کنگ.
در آن ر زها ،چنگ ر شنفکر نویسنگه نمد از تالشهایی در جه هشگار به
جا عه کوتاهی نکردنگ .از جاله شاهرخ سکوب که در  90فر ردین  ،02در قالهای
در آینگیان زیر عنوان " گر اکن نمس ا ا اش باه کنگ؟" ،هشگار داد:

تهگیگ سخن خود را
"جا عه ای آزاد اس که در آن اقلم فار از تر
بگویگ این حرف زدن به اجازۀ اکثری نباشگ ]...[ .قگرت تحال اکثراً نسب
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عکو دارنگ ،قگرت اشخاص که زیاد شود تحال آنها کم یشود .در اس بگاد لجا
یسمخ ه همچکس حق نگارد صاحب نظر باشگ"
ا ا دیگر کار از کار یذش ه بود ،جایگاه بال نازع خامنی در انقالب ،قابله با
سماس های ا را بیاثر کرده بود .هشگار شاهرخ سکوب ز دتر از تصور به اقعم
پموس  .از هاان فر ردین اه ،در پی به تصویب رسمگن "جاهوری اسال ی" در هاه
پرسی ،سلطۀ انحصاری اس بگاد ذهبی بر جا عه حاکم شگ سرکوب دیرانگیشان به
راه اف اد .در عرض چنگ اه ،کانونها جاعم های نوپای گنی حقوق بشری
کارشان به تعطملی توقمف کشمگ .سرکوب اقلم های ذهبی قو ی در دس ور قرار
یرف  ،تبعمضهای جنسی حجاب اسال ی اجباری شگ ،گاخله در ا ور خصوصی
خالفان ع رضانی که به رد هشگار داده بودنگ تح تعقمب قرار
رسام یاف
یرف نگ.
در  26رداد  ،02خامنی اعال کرد که دیگر ر زنا ۀ آینگیان را نایخوانگ.
هامن یف ه برای توقمف این ر زنا ه که بازتاب دهنگۀ نظرات اقلم ی ع رض بود
کفای کرد .با یف ۀ خامنی دس ور هجو حدباهلل به بسماری ر زنا هها صادر شگ.
هاد ان با توقمف آینگیان ر زنا ۀ نگای آزادی ،پمغا ا ر ز ر زنا ۀ فکاهی چلنگر
نمد کارشان به تعطملی کشمگ .بار دیگر سانسور د ل ی بر طبوعات حاکم شگ .کمهان
اطالعات هم بار دیگر به ر زنا ههای رسای د ل تبگیل شگنگ.
تظاهرات ملمونی در حاای از ر زنا ۀ آینگیان از جانب چااقگاران
"حدباهلل" به خاک خون کشمگه شگ صگها زخای برجای یذاش  .در آن
تظاهرات که توسط "جبهۀ د وکراتمک لی" بریدار شگ هاراه را من سما ش
ا سوالگ که برای یکی د هف ه به ایران آ گه بود شرک داش مم .هر چنگ رهبران
فگایمان شرک اعضاء ساز ان را در آن تظاهرات ن کرده بودنگ.
شکراهلل پاکنژاد پایهیذار اصلی "جبهۀ د وکراتمک لی" با آرا ش لبخنگ
هامشگمش جلو صف تظاهر کننگیان پمش یرف  .نایهان چااقگاران حدباهلل با
آجر پاره حاله کردنگ سر صورت دهها نفر را شکاف نگ .ا سوالگ که
پرتاب سن
از آن هاه خشون نا ن ظره یکه خورده بود یکبنگ یپرسمگ" ،پس برای چی انقالب
کردیگ؟" تا آخر شب که برای پمگا کردن را من سما ش به این بماارس ان آن
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بماارس ان سرک کشمگیم ،از تکرار آن پرسش دس برنگاش  .تا ز انی که ایران را
ترک کرد هاچنان از حاای ر شنفکران جریانهای "چپ" از آن انقالب سردر
نما رد .انقالبی که سرانجا در  26آذر  ،02توسط جلس خبریان یژۀ تصویب قانون
اساسی ،قگرت انحصاری بال نازع " الی فقمه" را بر جا عه حاکم کرد.
عظا اس قبال هاگانی از ر د خامنی به ایران در  62بهان ،با شرک
تاا ی جریانهای "چپ" "راس " سماسی ،نشانۀ بارزی بود در شکس ایگۀ
دس مابی به حق ان خاب حاکام رد  ،آزادی سماسی ،آزادی بمان حقوق گنی.
شکس در دعوایی که ر شنفکران آزادانگیش د ران انقالب شر طه در قابله با
شر عه" آغاز کرده بودنگ طی یک قرن هرچنگ به صورتی سر د بریگه
"حکو
در جا عۀ جاری بود .یاری رسانگن ،دانس ه یا نگانس ه ،به پمر زی جاهوری اسال ی
چمدی نبود جد از دس دادن دس ا ردهای یک قرن بارزه ،از دس دادن حگاقلهای
حقوق گنی ،رسام یاف ن سرکوب تبعمضهای جنسی ،ذهبی اقلم های
اج ااعی.
هگی بازریان ز انی که خامنی در پی بازیش به ایران ا را به نخس
زیری بریدیگ هنوز بر این با ر بود که خامنی براسا قولی که در پاریس داده بود
در ا ور سماسی دخال نخواهگ کرد .پس از پذیرش
به قم خواهگ رف
نخس زیری ،س أصل از ا ضاع بهم ریخ ه آشکارا ییف ،

 در پی باران بودیم ا ا سمل سرازیر شگ!باالخره هم اشغال سفارت آ ریکا توسط "دانشجویان خط ا ا " ،در  69آبان
ناسبی فراهم آ رد برای وقعم بال نازع خامنی ،تحکمم قگرت
 ،02فرص
هم به "لمبرال" ا .
برکناری هگی بازریان از نخس زیری د ل
ر حانم
سال  03به خواس خامنی با نخس من ان خابات ریاس جاهوری آغاز شگ.
ابوالحسن بنی صگر ،یکی از سه شا ر خامنی در فرانسه ،با اکثری آرا بعنوان
نخس من ریمس جاهور بریدیگه شگ .د اه پس از ان خابات ،خامنی بگ ن رضای ا
دس ور بس ه شگن دانشگاهها "انقالب فرهنگی" را صادر کرد که سه سال به درازا
دانشجویان با حالۀ خشون بار حدباهلل ر بر شگ به
کشمگ .اع راض قا
دس گمری ،شکنجه اعگا صگها دانشجو با احکا اسال ی انجا مگ .ساز انهای
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سماسی س قل جاعم های حقوق بشری نوپا انوع غمر قانونی اعال شگنگ.
ک اب سوزیهای علنی شکس ن ابدار وسمقی در انظار عاو ی ظمفۀ هر ر زۀ
حدباهلل بود .ن نمد هاچون بسماری دیگر از تر یورش نا ن ظرۀ حدباهلل به
خلوت خانها  ،هر ر ز کار شگه بود از مان بردن یا بگ ر ریخ ن قگاری ک اب
نشریه .چنگتایی ک اب نشریه در زیر شلوار خفی یکرد  ،با یک دس به چادر
یچسبمگ  ،با دس دیگر به شلوار خود را بدحا یرسانگ به نهری یا یودالی
در فرص ناسبی به د ر از چشم دیگران
خالی ،این ر آن ر را یپائمگ
ک ابها نشریات را یریخ م د ر .سرافکنگه انگ هگمن باز ییش م به خانه ،تا
فردا هامن کار را از سربگمر  .طولی نکشمگ که نهرها یودالهای شهر تهران پر شگ
از ک اب نشریه اعال مه.
در پایمد هاان سال ،سرنوش بنیصگر با جن ایران-عراق یره خورد که
هش سال والی یرانی ببار آ رد .یکسال از قا ریمس جاهوری ا نگذش ه در پی
غضوب شگن از جانب خامنی ،خفمانه هاراه سعود رجوی ،رهبر جاهگین ،به
فرانسه پناهنگه شگ .سرکوب خالفان اقلم ها ابعادی بیسابقه یاف  .کا رین ابراز
خالف با رژیم به دس گمری ،شکنجه اعگا یانجا مگ .گاخلۀ اس بگاد ذهبی در
ا ور شخصی گنی به ا ری فرایمر رسای تبگیل شگ .دیگر جای همچ نوع توجمه
سماسی در حاای از جاهوری اسال ی باقی ناانگه بود .لمکن نشریۀ کار ،اریان
ساز ان فگایمان ،بمش از پمش در حاای از جاهوری اسال ی پافشاری داش  .رهبران
این ساز ان با پمر ی از حدب توده ،تح تأثمر تئوری عر ف به "راه رشگ غمر
سر ایهداری" ،ارثمه نظریه پردازان شور ی ،به توجمه سرکوبها تبعمضها در
جاهوری اسال ی پرداخ نگ .سرانجا نمد آشکارا سماس هاکاری هاگس ی با
جاهوری اسال ی را در پمش یرف نگ .ا ری که به انشعاب "اقلم " سپس انشعاب ا
با نا "جناح چپ" ،انجا مگ.
در اق این نوع ضگی با ا پریالمسم غرب خواس "اس قالل" ،از ا ایل
سلطن رضا شاه ،بر فضای سماسی اپوزیسمون چپِ پمر سماس های شور ی چمره
بود .در حالمکه از هاان ا ایل قرن ،د وکراسی ،آزادی بمان به یژه حق "برابری
زنان" از جانب آنان ا ری ثانوی تلقی یشگ .گتی بعگ از انقالب شر طه ،با شکل
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یمری فرقۀ د وکرات سپس حدب توده این طرز فکر سماسی هاواره در وقعم های
سرنوش ساز به هاسویی ح ی حاای از سماس های بنمادیراهای ذهبی
انجا مگ 660.از جاله یکی از عوا ل هم شکس صگق در د ران لی شگن نف نمد
هاسو شگن حدب توده با آی اهلل کاشانی در عگ حاای از صگق بود.
در خالف با حاای از جاهوری اسال ی بود که ن چنگ رفمق دیگر
حساب خود را از "فگایمان اکثری " جگا کردیم ،در حالمکه با تحلمل افکار سماسی
بخش انشعابی "فگایمان اقلم " هم توافقی نگاش مم .نقگی در ورد اهم جاهوری
اسال ی در سه جد ه تهمه کردیم .توجمههای تئوریک در حاای از جاهوری اسال ی
را که به تگریج داش بر سماس های ساز ان غالب یشگ در آن سه جد ه افشا
کردیم .نخس من جد ه به نا " خشاگمن از ا پریالمسم ترسان از انقالب" تحلملی
بود در ورد اهم اپسگرا اس بگادی نظا جاهوری اسال ی .جد ۀ د تحلملی
بود در ورد جن ایران -عراق پما گهای یرانگر آن .سو من جد ه در نقگ هاان
نظریۀ کذایی "راه رشگ غمر سر ایهداری" بود که به دیگۀ ا توجمه تئوریک کاذبی بود
در حاای از رژیم ذهبی ،تجگدس مد زنس مدی نظمر جاهوری اسال ی.
ز انی که در ا ایل  ،03آن سه جد ه را به قصگ دا ن زدن به بحث یف گو در
مان اعضاء ،به رهبران ساز ان فگایمان ارائه دادیم اقگا ا به اتها "فراکسمونمسم"
اخراج ن صطفی گنی حامگ نعمای انجا مگ .این نخس من سرخوردیمم از تعلق
اش ریدان پایان یاف  .ا ا دیری نگذش که هاراه با
به یر هی سماسی با یأ
حفلی به نا "جناح چپ" از "ساز ان فگایمان خلق ،اکثری " جگا شگیم .لمکن بعگ
از یکسال زیر فشار سرکوب ،تشکمالت را نحل کردیم .د سال بعگ از ا ،ساز ان
حدب توده ،که اعضاء ا را بعنوان ضگ انقالب لو یدادنگ ،به نوبۀ
فگایمان اکثری
خود در پی دس گمری شکنجه از هم پاشمگنگ.
***
00

 رجوع شود  -6به ک اب "هگف ها بارزۀ زن ایرانی از انقالب شر طم تا سلطن پهلوی"،حاگ حسمن خسر پناه ،یدارش نشریۀ ایران ،اریان فرقۀ د وکرات در خالف با حق رأی زنان از
ذاکرات د رۀ د جلس شورای لی -2 .بریی از تاریخ ،جلۀ جنس د  ،شااره  ،0ز س ان .6912
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 61هر اه  ،02پگر نمد در پی سک های قلبی در آغوش پسر جان سپرد .ا
آن شرایط خشون بار ،اعگا های بگ ن حاکاه ،فشارهای ر انی فرار به خطر اف ادن
جان خویشان بس گان نددیکش را تاب نما رد .تنها در کنار پسر احسا آرا ش
ی کرد که با رها کردن تحصمالتش در رش ۀ پدشکی به ایران بازیش ه بود .پمش از
پگر  ،چنگ اهی از انقالب نگذش ه عاویم حسمن تصامم یرف در آن شرایط به
زنگیمش پایان دهگ .تصاماش را هم از گتی پمش به ر شنی درکاال خونسردی
ان با هاۀ ا در مان یذاش ه بود.
با خودکشی عاویم از دس دادن پگر  ،اهالی اُزیُل که هنگا آزادی به
اس قبالم آ گه بودنگ حاال ر ی از ن بر یتاف نگ برخی هر شب ر ی دیوار با
ینوش نگ" ،یاشو کاونمس !" ناچار به کاک برادر کا ران با اُزیل را به قما
ناچمد یک ملمون تو ان به یک حاجی بازاری فر خ مم .خانواده بس گان ا نمد ثل
بسماری از خانوادهها ازهم پاشمگ در چهار یوشۀ جهان پراکنگه شگ .ر زی که حاجی
بازاری هاراه زنان عگدِ " حجبه" چنگین فرزنگ رید درش ارد با شگنگ،
د س دیرینها فریگه با طند عاولش با تعظمم غرا صگایی بلنگ اعال کرد،
 ر د خرده بورژ ازی خر ج اریس وکراسی!ر به ن به تلخی یف ،

 تا به ا ر ز جابجایی قگرت را اینقگر لاو حس نکرده بود ! بازاریها،کسبۀ ذهبی تازه به قگرت رسمگۀ ساکنان جنوب شهر یکباره به حلههای شاال
ر ی آ ردهانگ!
از آن پس ،هاچون بسماری از فعاالن زنگانمان سماسی سابق نایدیر به
زنگیی خفی ر آ رد  ،هاراه پسر حامگه هابنگ جوانم .با اس فاده از شناسنا ۀ
خواهر پری .نا حامگه را به عنوان دخ ر ناشمانه در آن شناسنا ۀ جعل کرد  ،در
اقعم هم حامگه را هاچون فرزنگ عدید یداش م .ا در پی خفی شگن خواهر
برادران جاهگش دیگر نایتوانس به خانهشان که زیر نظر بود پا بگذارد.
پس از گتی در به دری از این خفمگاه به آن خفمگاه زنگیی د س ان را به
خطر انگاخ ن ،سرانجا با سهای که به ن رسمگه بود آپارتاانی در دَر خریگ که
سع ش به یس ردیی شاخ برگ درخ پُربار شاه توت با اُزیل هم نبود .لمکن
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کان ا نی بود برای زنگیی ا بریداری جلسات سه نفرۀ اجرایی حفل "جناح
چپ" که از ا اسط  02شکل یرف ه بود .به رغم شرایط نا ا ن خاطره انگمد آن
ر زها حضور د رفمق صامای پرصفایم رتضی ُحبی تابان رتضی کریای
آرا ش ا نم به ار غان یآ رد .ح ی یاه سپمگه فرزنگ نوزاد اله را هم در حاشمۀ
آن جلسات نگهگاری یکردیم .خواهر اله از نظر ر حی در رنج بود ر زهایی که
پُر هرش،
پسر فرص نگهگاری از نوزاد ا را نگاش  ،حسن هاسر پُر سئولم
پمش از رف نِ سرِکار ،سپمگه را به ا تحویل یداد.
با این حال ،دائم از رتضی تابان یخواس م یک کپسول سمانور برایم تهمه
کنگ .ا که سئولم رسمگیی به نمازهای اعضاء حفل"جناح چپ" را در ا ور
پنهانکاری یاف ن پناهگاه غمره با دل جان به عهگه یرف ه بود خالف خودکشی
اس فاده از سمانور بود .ا ا ن که شکنجه را در زنگان شاه آز وده بود اس فاده از
سمانور را ضر ری یدانس م .با کلنجار بحثهای فرا ان ،سرانجا حاضر شگ یک
کپسول شمشهای سمانور برایم تهمه کنگ .کپسول برای دهانم بدرگ بود چشاگمر .به
خمابان که پا ییذاش م نایدیر دائم آن را با زبانم این ر آن ر یبرد تا بلکه آن را
از دیگۀ یش یهای کام ه پاسگاران پنهان نگهدار  .هرچنگ طائن نبود ایر یمر
بمف م جرأت جویگن آن را داش ه باشم.
چنگین اه بعگ ،ز انی که رتضی ُحبی تابان دس گمر شگ شکنجههای
سخ ی را از سریذرانگ ،در القات با ادرش سال یژهای برای ن فرس اد .ا ا دیگر
نخواهم دانس آیا "سالم" ا اشارهای بود به ضر رت یا عگ ضر رتِ اس فاده از
سمانور؟ خود ا چنگ سال زیر شکنجه فشارهای زنگان تاب آ رد لی ،در  29دی
 ،6919د ر ز انگه به سالگردِ  92سالگیِ تولگش ،ا را اعگا کردنگ.
***
را هم از تر در هاسایه به ناچار فر خ م .در نقش بموۀ
آپارتاان دَر
یک حاجی بازاری هاراه پسر حامگه به اجاره نشمنی در خفمگاهی دلهره انگمد
ر ی آ رد  .ر زها را ،زیر نگاه کنجکا زن هاسایه که جاسوسی لو دادن را به دس ور
خامنی "تکلمف شرعی" خود یدانس  ،با چادر سماه در چاردیواری خانه
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ییذرانگ  .از آن پس ،پسر که از کودکی را یگا ینا مگ ،نایدیر شگ را "خانم
ننه" بنا گ .نا ی که تا به ا ر ز نمد در ذهن ا برجای انگه اس  .از ا ل صبح ،در
ان ظار بازیش را من حامگه ،که در یک تولمگی پوشاک کار یکردنگ ،لحظه
شااری یکرد  .پریشان نگران از شناسایی آنها توسط یش یهای کام ه ،یکبنگ
د ر اتاقها یچرخمگ  .زنگیی خفی هاچون زنگان بود با نگرانیها دلهرههایش.
فد ن بر چادر سماه ،نگاه کنجکا زن هاسایه لحظههای پایان ناپذیر ان ظار .حس
غریب تنهایی بود تهگیگی گا  .از خانه که بمر ن یرف م ،با کپسول سمانور در
دهانم چادر سماه که دائم از سر ملغدیگ ،به یف ۀ یکی از د س انم شبمه بوقلاونی
بود مان ر ها از د ر قابل شناسایی.
شبها اخبار تلویدیون ناایشی بود از انسانهای تکمگه درهم شکس ۀ به
اصطالح "ناد ی" که به خمان  ،جاسوسی فاحشگی اع راف یکردنگ .ح ی آنهایی
که سابقۀ قا شان در زنگانهای رژیم شاه زباندد بود شکنجههای جاهوری اسال ی
را تاب نایآ ردنگ به رغم "نگا "  ،دس ه دس ه یا تک تک به پمشواز رگ
یرف نگ .ادری که پسرش را لو داده بود ،در دیگاری ناایشی در زنگان ،با غمض
خشون دس عطوف پسرش حاود طریق االسال  ،از اعضاء "ساز ان راه کاریر" را
کنار یزد .یغریگ حکم اعگا پسرش را آرز یکرد تا از طرف خامنی به اف خار
" ادر ناونه" نائل آیگ.
هداران هدار نوجوان کودک با دس ار سبدِ آراس ه به ُهر اهللُاکبر بر پمشانی
"کلمگ بهش " در دس راهی جن بودنگ .به جای "ف ح قگ " سر از حجلههایی در
یُلهای صنوعی در یذریاههای شهر،
یآ ردنگ که با ال پهای رنگمن
"شهادتشان" را با "تبریک" به ناایش ییذاش نگ.
***
س أجر

سریردان در به در ،آن خفمگاه دلهرهانگمد را هم ناچار در پی طرح الک
رها کردیم .غافل از اینکه آن طرح بمش ر جنبۀ ناایشی داش دا ی بود که اسگاهلل
الجوردی ،رئمس زنگانها ،به قصگ ایجاد رعب دس گمری یس ردۀ خالفان به اجرا
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یذاش ه بود .ر د خر ج از شهر تهران تح نظر کام هها پاسگاران قرار یرف ه بود
اشمنهای اسبابکشی در خمابانها بازرسی یشگنگ.
ایر چه جان سالم از آن اسبابکشی به در بردیم لی بازهم جد پناه بردن د باره
به خانۀ د س ان به خطر انگاخ ن جان آنان چارۀ دیگری نگاش مم.
یکی از ر زهایی که در خانۀ د س صامای هاگلم فریگه به سر یبرد  ،ا
با کارد تمد بدرگ آشپدخانه در دس ارد اتاق شگ .رنگش پریگه بود دس ش
یلرزیگ ،با لحنی ضطرب یف ،
 -ایر غافلگمر بشمم با هامن کارد یکشا !

 با این دس لرزان؟ آره! تاا شب راههای فرار ر د باره سنجمگزنگه به دس شان بمف ی!

تصامام ر یرف م .نبایگ

دیگر به یاف ن راهی برای فرار ن با ر نگاش  .شبها با هر صگایی یا نور
چراغی درکوچه ،از جا یجهمگیم .انواع راههای فرار از پش با  ،از دیوار بلنگ هاسایه،
پنهان شگن در صنگ قخانه ،پش بوتهها یا بر فراز شاخههای کهنسال رین درخ ِ با
را به عبث ا حان کرده بودیم.
به عمگ نور ز سال  16که نددیک شگیم فریگه هاۀ توان تالش خود را برای
اهان
برپایی نور زی خوشاینگ در خانهاش به کار یرف  .انگار در قابله با خشون
تر  ،تنها راه را در برپایی جشن نور ز یجُس مم .یک اه پمش از عمگ ،هریک از ا
نایف ه پوشمگه در فراهم آ ردن فضایی خوشاینگ در جشن نور ز اب کارهای جگیگی
به کار ییرف مم .خانه را سراپا یرُف مم ،پردهها را یشس مم شمشۀ پنجرهها را
برق یانگاخ مم .لبا نو برای خود ان دیگران یخریگیم .هگیهها را به د ر از
چشم هم در کاغذهای رنگمن یپمچمگیم اینجا آنجا پنهان یکردیم .هر چه به
عمگ نددیک ر یشگیم هف سمن ر ی مد مهاانخانه رنگمنتر زیباتر یشگ .انگار
اهیها هم در تن بلور سرزنگهتر پرتحرک شگه بودنگ .ر زی که قرار بود ساع
هش یا نُه شب تحویل شود ،فریگه از صبح سحر در آشپدخانه در حال تهمۀ د نوع
اهی ،سبدی پلو کوکو بود .ن پسر شغول آخرین تامدکاریها بودیم ،بلها
یلگانها را جابجا یکردیم هگایا را ر ی مد جگایانهای یچمگیم .ساع شش یا
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هف بود که برادرزادۀ فریگه سراسماه از لنگۀ درِ جلو ایوان سرش را آ رد تو
هراسناک پرسمگ،
صگایی کلف

با

 اخبار رادیو را شنمگین؟ تلویدیون را نگاه کردین؟فریگه تلویدیون نگاش  ،حوصلۀ رادیو را هم نگاش مم .بعگ از کثی طوالنی ا
را از دس گمری تعگاد زیادی از "فگایمان اقلم " با خبر کرد .در سکوتی سنگمن چشم
یف ،
به دهان ا د خ ه بودیم .کثی کرد ،سرش را پایمن انگاخ

 یگا ،به یاانم از تو هم نا بردنگ!صح یُاان ا هر چنگ تردیگ برانگمد بود ن عضو "اقلم " نبود ا ا خبر
هاچون آ اری بر سر ان فر ریخ  .فریگه بیاخ مار سرش را مان د دس یرف
نشس  .ن را من هاج اج انگه بودیم .یدانس مم د نفر از رفقای تشکمالت،
خانۀ فریگه را یشناسنگ ن پس از انحالل "جناح چپ" ردشان را یم کرده بود .
بایگ هر چه ز دتر آن خانه را ترک یکردیم .ا ا به کجا بر یم؟ دیگر جایی برای رف ن
شر ع کرد به جس جو.
ناانگه بود .فریگه از جا برخاس  ،یوشی تلفن را برداش
سرانجا د س عدیدی را یاف که پمش از تحویل عمگ سر کلهاش با اتو بمل پمگا
شگ .ش ابان ن را من را به آپارتاانی رسانگ که خالی از سکنه بود .از تر در
هاسایه ،لرزان نگران در تاریکی سکوت طلق تحویل عمگ د ر ز د شب
دیگر را در آن آپارتاان از سریذرانگیم .را من در  63سالگی تاا این لحظات سخ
شکمبایی غریبی هاگل هاراه ن بود.
را با سئولم
آن خویشا نگ ،ایر شرایط را ناسب
از آن پس ،با سرزدن به این د س
ییاف مم ،چنگ ر زی در خانۀ این یا آن ییذرانگیم .ر زی که به خانۀ ساسان
من هامشگی
کاظای ،پسر دایی د س گاش نی هربانم سرزدیم ،پذیرایی پُر هر
ا با اضطرابی پنهان در جودش آ مخ ه بود .با ر حمۀ خوددار شکمبای ا در برابر
نا الیاات آشنا بود  .با حسی ناشناخ ه نگران ا را ترک کرد .
واری
در آخرین هف ههای پمش از ترک ایران ،زری ،هاسر کشا رز د س
سرشناسم ،نایدیر را در پوشش "خگ کار" در خانۀ پُر خاطرهاش پناه داده بود.
شبی که زیر کرسی ،هاراه ا ناایش هولناک انگ هبار "نگا " خسر قشقایی را
یخوانگ ،آشف ه
در تلویدیون دیگیم که با آن چهرۀ تکمگه ح ی خود را جاسو
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نگران بیاخ مار به ساسان یانگیشمگ  .یدانس م که ساسان با یکی از جوانان
آ گ دارد ا ا نایدانس م که
با ا رف
خویشا نگ نددیک قشقایی د س اس
ساسان هم دس گمر شگه اس  .چنگی پس از ر ی آ ردن به وقعم پناهنگیی
سماسی در فرانسه ،خبر اعگا ا را در زنگان عادل آباد شمراز ،در  61آبان ،6912
شنمگ  .هاان ر زهایی که در حال ترک ایران بود  .بعگها از خواهرش بم ا شنمگ
ساسان را در پی شکنجههایی سبُعانه تمرباران کردنگ! تنها به خاطر یاری رسانگن به
د س ش پنهان کردن چنگ اعال مه سنگ در باغچۀ خانهاش .هنگا دس گمری
ساسان ،ادر بدرگ ادریم زیور نمد از هولِ تهاجم کام هچیها سک ه کرده بود زیر
پای آنان جان سپرده بود!
دس
***
در پی اس قرار کا ل نظا جاهوری اسال ی ،خامنی با زبان نا أنو
خود ،در خرداد  16اعال کرد،

عجمب

 ا این طور نمس که هرجا یک کلاهای یف مم دیگیم صالح اسالاینجوری نمس  ،بگویمم سر اش باه خود هس مم .ا دنبال صالح هس مم .سألهی
نمس که آقایان به ا بگوینگ شاا آنر ز اینجوری یف مگ!
از آن پس تبعمضهای جنسی با شگت بمش ری اعاال حجاب زنان اجباری
شگ .دخال در ا ور شخصی ،به یف ۀ خامنی "ح ی در رخ خواب" ا اکن عاو ی
قانونی شگ .تبعمض تعقمب اقلم های ذهبی قو ی ،شکنجه کش ار زنگانمان
یرانی کشور به اقگا ی د ل ی تبگیل شگ...
صاعقۀ جهل رگ از اعااق قر ن سوزان خر شان هاه چمد را در سمر
خود خاکس ر نمس یکرد .شهر در نظارتی دائم ،با زنانی سماهپوش پوشمگه در
حجابی اجباری ،در قعر اهاهای خوفناک در ظلا " صلح نظا " " الی فقمه"
فر رف ه بود .اژههای " حارب" " فسگ فیاالرض" رد ان را به ناایش شو ر ز
حشر فرا یخوانگ .در تجسم دادیاه خگایی قهار ،رعشهای خا وش را در تن ر ح
آد ی بر یانگمخ .
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سرانجا در آبان  ،16با پول فر ش آپارتاان در  ،پسر را با هواپماا به
فرانسه فرس اد  ،با تقبل هاۀ خطراتِ شناسایی توسط کام ه پاسگاران در فر دیاه.
ن نمد گتی بود که ،با از دس دادن هاۀ ا کاناتِ زنگیی خفی ،در تگارک فرار با
حامگه بود  .ا ا پمگا کردن قاچاقچی قابل اطامنان کار آسانی نبود .باالخره ،د س ی
سئول پُر ِهر ا را به یک قاچاقچی طرفگار حدب د وکرات کردس ان عرفی کرد.
آد ی قابل اطامنان که یویا دهها چهرۀ سرشنا سماسی را از رز شاال کردس ان
به ترکمه رسانگه بود .ا ا اطامنان چه دردی د ا یکرد ایر یمر پاسگارها یاف ادیم؟
اتوبو که به سا رضائمه راه اف اد از سوز سر ا یا از تر یلرزیگ یک
بنگ به جاده نگاه یکرد  .با سمانور کذایی در دهان ،چادر سماهم را با یک دس
حکم جلو دهانم چسبمگه بود که از سر سُر نخورد .دس دیگر را بیاخ مار
یذاش ه بود ر ی جمب شلواری که زیر دا نم پوشمگه بود  .شناسنا ۀ خواهر پری
انگار توی جمبم سنگمنی یکرد .پاسپورت قگیای خود پاسپورت جعلی حامگه را
درخود فر رف ه بود.
هم توی جورابهایم پنهان کرده بود  .حامگه ساک
شب را خفمانه در خانۀ د س م یذرانگه بودیم .دلشوره راح م ناییذاش
لحظهای نخوابمگه بود  .داس انی را که شب با حامگه برای توجمه سفر ان سرهم
کرده بودیم رتب در ذهنم باال پایمن یکرد  .عمب نق هایش را برطرف
یکرد آهس ه با حامگه در مان ییذاش م .ا ا ته دلم یدانس م که ایر یمر
بمف مم این توجمهها به همچ دردی نایخورنگ .بخ با ا بود که در توقف کن رل
چنگین بارۀ سافرها ،پاسگارها پرسشی از ا نکردنگ.
در رضائمه ،هاه جا صحب از پمشاریههای حدب د وکرات کو هله بود.
پمشاریه های سلحی که هر از چنگ یاه از ر س اهای کُردنشمن حاشمۀ شهر ارد
یشگنگ علمه پاسگاران یجنگمگنگ .تنها سمله اعاال قگرت رژیم در ر س اهای
کردنشمن ،حاصرۀ اق صادی ر س ایمان فقرزده اس فاده از خبرچمنهای عر ف به
"جاش" بود که به خاطر انگکی پول با رژیم هاکاری یکردنگ.
بعگ از چنگ ر ز که راهی کوهس انهای شاال کردس ان شگیم هاه جا از برف
پوشمگه بود .ناچار پای پماده بگ ن چکاه لبا یر  ،از کوره راههای الر خود ان
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را از این ر س ا به آن ر س ا یرسانگیم .همچ اسب قاطری قادر نبود از آن راههای
پوشمگه از برف یخ یذر کنگ .ارتباط بمن ر س اها قط شگه بود .هر چه از جادۀ
اصلی د رتر ی شگیم فقر شگیگتر ا کانات حگاقل رفاهی کا ر به چشم یخورد .نه
برق جود داش  ،نه جاده ،نه گرسه ،نه چاه آب نه ح ی س راح تا چه رسگ به د ا
در انگاه .کودکان زنان با لبا های ژنگه پای برهنه ناچار بودنگ از ر دخانههایی
به فاصلۀ چنگ صگ ر آب بردارنگ ،آنهم ر زی چنگ بار .در آن سر ای شگیگ در
حاصرۀ اق صادی ،نه نف پمگا یشگ ،نه نان .فقر بمگاد یکرد.
بعگ از یک اه خردهای پمادهر ی در آن کوههای پوشمگه از برف یذر از
این ر س ا به آن ر س ا ،سرانجا به رز ترکمه رسمگیم .از پا درآ گه ،ژ لمگه پراز
شپش .با هدار خفی کاری خود ان را به آنکارا رسانگیم چنگ ر زی در یک ه ل
انگیم.
فکر پناهنگیی سماسی چنان غریب د ر از ذهنم بود که ق ی پسر در
تااسی تلفنی ضر رت در خواس پناهنگیی را پمش کشمگ ،د ر ز تب کرد .
پناهنگیی یاد ضعم نابسا ان پناهنگیان اسپانمایی را در ن زنگه یکرد.
پناهنگیانی که در پی پمر زی ژنرال فرانکو در جن داخلی اسپانما در  ،6393نایدیر
به فرانسه پناهنگه شگه بودنگ از انگیار شگنِ سالهای پایان ناپذیر در غرب
ینالمگنگ.
سرانجا بعگ از گتی سکون در ندل د س انی از اعضاء راه کاریر ،با
تالشهای پسر توانس مم از فرانسه یدا بگمریم خود ان را در ر ز ا ل ژانویه 6329
به پاریس برسانمم .هنوز عرق راه بر تنم خشک نشگه خبر کش ه شگن سو من سئول
"اجرایی جناح چپ" ،رفمق بمباک پُر سئولم م رتضی کریای را زیر شکنجه
شنمگ  .چنگ اه آخری که در ایران بود همچ ارتباطی با رفقای تشکمالت نگاش م ،جد
با رتضی کریای یاه با احاگ رضا شعاعی .رتضی کریای در زنگان رژیم شاه
شکنجههای سخ ی را از سر یذرانگه حکو به ابگ شگه بود .رفمقی بود سئول .در
یاری رسانگن به رفقایش بیپر ا بود از جان یذش ه .ح ی در آن فضای خوفناک ،از
صاما ارتباط با ن برخی دیگر از رفقای تشکمالت هاشهریان
سرِ سئولم
جهر مش را حفظ کرده بود .به ن ییف ،
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 تو بر ! ن بعگ از سر سا ان دادن به زنگیی رفقایم ،یتونم بما خارج!آخر هم در حال کاک رسانگن به نقل ان قال سائل خفی برخی از رفقای
تشکمالت بود که دس گمر در ا اخر سال  16زیر شکنجه کش ه شگ .دیری نگذش
که احاگ رضا شعاعی ،سئول بخش حلههای جنوب تهران ،رفمق پُر ِهر حساسم را
هم اعگا کردنگ .ا نمد در زنگان شاه شکنجههای سخ ی را از سریذرانگه حکو به
هف سال زنگان شگه بود .توانایی غریبی داش در ایجاد ر ابط صامای د س انه از
هاان لحظۀ آشنایی.
به رغم تشگیگ شکنجه ق ل ،پذیرش شکس برایم دشوار بود .ح ی پس از
پناهنگیی سماسی نمد با این خمال به سر یبرد که بد دی با انقالبی دیگر به مهنم
باز خواهم یش .
سرانجا با پذیرش وقعم پناهنگیی سماسی ،در حال سر سا ان دادن
کارهای اداری بود که در یکی از نشریات طرفگاران بخ مار ،از دیگن عکس برادر
سوار بر اسب حمرت کرد  .تا گتی نایتوانس م ح ی عنوان ربوط به آن را بخوانم.
چنگین سال بود که از قهر ان بیخبر انگه بود  .باالخره با َل شر ع کرد به
خوانگن عنوان خبر" :یک قهر ان ایرانی با اسب از لو آنجلس به تهران یر د" در
زیر عنوان نوش ه بود؛ "قهر ان حاجبی تبریدی مخواهگ عشق به مهن ر حمۀ
رزشکاری را به رد ان سه قاره ثاب ناایگ" ن با این عرفی شر ع مشگ که

" یکی از ایرانمان آ اره قمم آ ریکا گیر فنی سابق هواپماایی لی ایران ر ز
یکشنبه هف م نوا بر [ ]6322از لو آنجلس به سوی تهران حرک خواهگ کرد... ".
اثبات عشق به مهن به آن شموۀ عجمب بیسابقه ،ن مجهاش این شگ که
قهر ان اجازۀ ر د به ایران را به دس آ رد .ایران به ر زی اف اده بود که بسماری
نایتوانس نگ از راههای عارف به آنجا ارد شونگ یا از آن خارج.
بعگها از ا شنمگ  ،یذر از صحرا بمابان یس ردۀ آرید نا سرشار از همجان
شگف ی بوده هاراه با خاطراتی ناشناخ ه .در برخی از شهرها نایدیر شب را در
بمر ن از شهر در کنار اسبش یذرانگه بود در برخی دیگر ر د به شهر با اس قبال
پُرهماهوی رد هاراه بود .لمکن هاه ،از شهردار یرف ه تا خبرنگاران س قبالن ،ا
را از ادا ۀ آن راه طوالنی پرخطر برحذر یداش نگ .در یکی از ر زنا ههای حلی ،از
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ا به عنوان "نخس من ایرانی که در ز ان جن
برافراش " یاد کرده بودنگ.

ایرانو عراق پرچم صلح

آش ی

***
هاسرش قاضی که بعگ از انقالب بمش از چنگ اه آن شرایط
خواهر
خشون بار را د ا نما ردنگ ،د باره به زنگیی در پاریس ر ی آ رده بودنگ .به خصوص
که پری در اثر تصادفی شکوک سقوط از د چرخه دچار تر اتمد غدی شگه بود
سخ بماار .به یف ۀ خودش تصادف در پی تعقمب أ وران سا اک رخ داده بود.
کوچک سما ش ،در ون ر ژ،
ن را من حامگه به ناچار در اتاق تن
به زحا خود ان را جا داده بودیم .هدار فرانک پول باقی انگه از فر ش آپارتاان
هم ،که به کار دا نم د خ ه بود در یذر از کوهس انهای کردس ان
دَر
اقا در ترکمه از خود جگا نکرده بود  ،در ر های پاریس به سرق رف  .انگیم
بیهمچ درآ گی .باالخره به یاری یکی از د س ان یویسال  ،شر ع کرد به شمرینی
پخ ن برای یک رس وران نددیک به مگان شاتله .پسر د یا سه شب نگهبان شبانه
در یک ه ل بود .یک بار در هف ه نمد نظاف راه پلۀ یک ساخ اان را به عهگه یرف ه
بود ،حامگه هم یاه ا را هاراهی یکرد .بعگ از گتی ،به یاری د س لهس انی
هنر نگ دکوراتور دانکا ،661ن را من به عنوان پمشخگ در رس وران تئاتر
عر فِ نان ر 661اس خگا شگیم .حامگه نخس من بار بود که به خارج آ گه بود ،نه زبان
بلگ بود نه راه چاه زنگیی در خارج را یشناخ .
ارتمنمکی دیرینها  ،درآ گ ناسب
چنگی بعگ ،به کاک سماون د س
اهمانهای برای را من جور شگ تا در رش ۀ کا پموتر به تحصمل بپردازد .این بار نمد
عگ ا کان تأ من هدینۀ تحصمل در رش ۀ پدشکی را که ورد عالقهاش بود با
شکمبایی پذیرا شگ .در عوض برای حامگه ،که آن ز ان با را من ازد اج کرده بود،
فرص ی فراهم آ گ تا ب وانگ در رش ۀ آز ایشگاهی به تحصمل بپردازد .فرص ی هم برای
ن تا ب وانم هاراه د تن از د س انم در پاریس جلهای فرهنگیو سماسی به نا
-Danka Semenowicz
- Nanterre
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"آغازی نو" را با هاکاری د س انی در آ ریکا ن شر کنمم .ن با نا تبریدی
د س انم با نا س عار سعمگ ناصر هاجر یرداننگیان اصلی آن نشریه بودیم.
چنگ سالی هاچنان یرف ار " الحظات صلح های سماسی" باقی انگ  .در
"سرسخن" نخس من شاارۀ جلۀ "آغازی نو" ،در  ،6320/6914نه تنها "شورای لی
قا " را ،به رغم هاۀ ان قادهایم ،به عنوان آل رناتموی د وکراتمک پذیرف م ،بلکه بر
سوسمالمس بودن نظا شور ی نمد صحه یذاش م ،با اینکه سالها بود آشکارا از
اس المن ر شهای اس بگادی ا ان قاد یکرد  ،ح ی در زنگان که یدانس م با
خالف بسماری از هابنگانم ر بر یشو  .تا آنجا که در پی آزادی از زنگان ،در
یدارش چنگ تن از هابنگانم به سئوالن ساز ان فگایمان ،به عنوان تر تسکمس
عرفی شگه بود  .در یکی از کال های تاریخ ق ی یف ه بود اس المن در راسم
بدریگاش پایان جن جهانی د در "یال ا" لموان شر بش را به سال ی صلح باال
برد ،یکی از رفقای جوان در آن کال  ،با لحنی تنگ خشن اع راض کرد که،

 رفیق چرا دروغ میگی و اس المن را به خوردن شر ب هم یکنی!؟بديده بسیاری از همبندان شر ب خوردن هم عالی غمر انقالبی تلقی یشگ!
در ادا ۀ ان قاد به اس المن ،در شاارۀ  4 9جلۀ "آغازی نو" ،نا های از لوکاچ را با نا
"نقگی بر گ لوژی اس المن" ،ترجاه کرد .
بازهم با اینکه در "سرسخن آغازی نو" برد وکراتمک بودن "شورای لی
قا " صحه یذاش م ،توجمههای هاکارانم چنگ د س قگیایِ عضو "شورای
لی قا " در ورد انحصارطلبیهای جاهگین طرح "جاهوری د وکراتمک
اسال ی" در برنا ۀ آن "شورا" ،برایم ناپذیرف نی بود حمرتآ ر .چرا که یدانس م
ایگۀ "شورا" یا ائ الفی سماسی مان جریانهای خالف جاهوری اسال ی نخس من بار
از جانب شکراهلل پاکنژاد طرح شگه بود .ا از نادر شخصم های سماسی چپ بود که
در زنگان رژیم شاه نمد به اهام ایجاد جبهه ائ الفی سماسی پی برده بود .در پی
آزادی نمد "جبهۀ د وکراتمک لی ایران" را پایهیذاری کرد .به یاانم در ا اسط سال
 10بود که به قصگ ایجاد "شورا"یی د وکراتمک پلورالمس با جریانها حافل
سماسی خالف جاهوری اسال ی تاا یرف  ،از جاله با "جناح چپ" از طریق ن.
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هاچنمن ،قالهای به نا "شورا" در نشریۀ جاهگ ،اریان ساز ان جاهگین ن شر
کرد با تأکمگ یژه بر ضر رت تکثر نظرات سماسی در "ائ الفی شورایی".
حال یدیگ در پی فاجعۀ دس گمری ،شکنجه اعگا پاکنژاد ،در سال ،16
د س ان نددیکم نه تنها به قگرت انحصاری جاهگین در "شورای لی قا " تن
دادهانگ ،بلکه برنا ۀ "شورایی" را پذیرف هانگ که ایگهآلش جاهوری اسال ی دیگری
اس با پسونگ د وکراتمک.
ریم عضگانلو یا به اصطالح خود
لمکن در پی ازد اج سعود رجوی
جاهگین "انقالب ایگئولوژیک" ،ح ی حاای هاکارانم از "شورای لی قا " در
"آغازی نو" نمد برایم تحال ناپذیر شگه بود .به رغم پافشاری د هاکار حاضر نشگ
هاراه آنان در مدیردی شرک کنم که به دیگۀ ن به قصگ توجمه "انقالب
ریم ترتمب داده بودنگ .یک ر حانی نددیک به
ایگئولوژیک" ازد اج سعود
جاهگین به نا ینجی ساز انگهی آن مدیرد را به عهگه داش  .هاکارانم با هاان
نا س عارشان در کنار نوچهر هدارخانی جمگ شریف در آن مد یرد شرک
کردنگ که شر ح آن در نشریهای به نا "داد" ن شر شگ .یکی از آن د ح ی بعگ از
هاجرت جاهگین به عراق نمد به نوش ن قاله در نشریۀ "شورا" ادامه داد .در پی
تگا اخ الف نظرهایم با آن د رفمق تحریریه ،جلۀ "آغازی نو" نمد در  ،6339دچار
بحران شگ کارش به تعطملی کشمگ .ن هم برای نخس من بار در زنگیمم دچار
چنان بحران افسردیی شگ که نایدیر به دار های آرا بخش سوزندر انی ر ی
آ رد  .در آخرین جلسۀ جاعی ،برخوردهای جانبگارانۀ برخی از رفقا در آ ریکا نسب
هاکار با ر
به توجمههای ک بی حرف های کاذب غمر نصفانۀ نددیک رین د س
کردنی نبود .د سالی سرخورده افسرده ،از کار زنگیی اف اد  .تا انگک انگک نگاه
با فاصله شکمبای پسر را من ،در بازانگیشی نسب به خود فکرهایم نقش وثری
داش  .هر بار که با پسر دردِدل یکرد با شکمبایی یپرسمگ،

 پس خودت چی؟ خودت چه کاره بودی؟تا سرانجا پرسشها د دلیهایم نسب به خود  ،به جد انگیشیها،
صلح های سماسی ،الگو برداریها سئولم در ان خابهای شخصی در ذهنم
نسجای یاف  .نادرس ی بسماری از توهمها پنگارهای یذش ه
شکل شخ
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برایم ر شن شگ ،به فکر بازنگری به ر نگهای سماسی یذش ه اف اد  .شر ع کرد به
یادداش برداری از تجربههای شخصمم پرداخ ن به تجربههای زنگان .تگ ین ک اب
"داد بیداد /نخس من زنگان سماسی زنان" را گیون پسر را من هس م.
رگ نا ن ظره هاد ان خواهر پری د س هنر نگ هاگلم دانکا
سانویچ ،در ژ ئن  ،6333ضربهای بود جبران ناپذیر .هاد انی رگ د عدید
سنگمنی بار ناتوانی در برابر رگ آنان را در جود حس یکرد  .ک اب "پری در
خاطرۀ د س انش" تنها کاری بود که برای زنگه نگهگاش ن یاد ا از دس م بر یآ گ.
پُر هری که انگار تنها با رگ ،خاطرهاش زنگه شگه بود.
انسان آزاد انگیش ،بایذش
یرچه در آن سالهایی که ن در زنگان بود  ،زیر فشار جگلها دریمریهای
سماسی رفقای سابقش ند ی شگه بود .تحریم سماسیِ نار ای رفقای سابقش را
نسب به خودش هاسرش ح ی اخراجشان را از "کنفگراسمون دانشجویان"
تحال کرده بود .این در حالی بود که در زنگان بازجویم عضگی به قاح ییف ،

 -چنان بالیی سر خواهرت بمار که تا عار دارین پشماان باونمن!

مگر نه آنکه خود پری هم میگفت دوچرخهاش را سه نفر از پشت هول
داده و موجب آن تصادف شدند؟ همان تصادفی که در اثر تروماتیسم مغزی او را
عمری بیمار کرد .بمش ر سالهای آخر زنگیمش را در بس ر بمااری در تنهایی
یذرانگ .نددیک رین رفقای سماسی سابق د س انش ا را به فرا وشی سپرده بودنگ.
هنوز ک اب "پری در خاطرۀ د س انش" را به پایان نبرده بود که با آغاز  ،2006برادر
کوچک ر هربانم کا ران را هم از دس داد  .سالها از دیگنش حر انگه بود .
یکی د سال بود که جایدۀ "کشا رز ناونه" در پر رش نهال زی ون را دریاف کرده
بود .قرار بود یک نهال زی ون هم برای ن بفرس گ .کا ران از کودکی هربان بود،
خجال ی د س گاش نی .عدیدترین فرزنگ ادر بود .ز انی که کال سو یا چهار
دبس ان ِهر بود خود را حا ی ا یدانس م که تازه ارد کال ا ل شگه بود .بعگ از
آنکه تحصمالتش را در رش ۀ کشا رزی در آ ریکا به پایان برد به ایران بازیش  .در
یاری رسانگن به خانواده نددیکانش از همچ تالشی دریغ نگاش  .در کار کشا رزی
یار یا ر پگر بود.
***
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چنگین سال بود که به عنوان پناهنگۀ سماسی در پاریس زنگیی یکرد  ،ا ا
انگار فضای سماسی وجود فرقهیرایی در مان حافل سماسی خارج از کشور تغممر
ناپذیر بود .تها زدنهای سماسی شخصی ،پراکنگیی انشعابهای کرر ناشی از
عگ تحال نظر خالف را دیگر چون یذش ه تاب نایآ رد  .به دشواری یتوانس م
توجمهها توهم های سماسی د س ان حافل اپوزیسمون خارج از کشور را تحال
کنم .ا واج بحرانی فکری نظری سراسر زنگیمم را در نوردیگه بود.
با آغاز سالِ  2002مالدی ،انگار یر ای حضور عصو انۀ نوها افشمن زنگیی
نوینی را برای ن به ار غان آ رد .کنجکا ی شوق گا ا برای زیس ن ،تالش در
کشف کردن ،شناخ ن فهامگن با آنچه ر بر یشگ ،درهای نوینی را بر ن یشود
یر ای ا مگ به آینگه را د باره بر ن د مگ.
دیگر قادر نبود با الحظات یا صلح های سماسی تر از بمان اقعم ها،
با ر یاهای یذش ه کنار بمایم .طرز فکر خمالبافیهایم از ناسبات یر هیو حدبی
رخگادهای سماسی یذش ه حال دیگر برایم قابل توجمه نبود .همچ تعلقی یر هی یا
اقعم آنچه
اقعم خود
هوی "سماسیو جاعی" دیگر را از دیگن سئولم
زیس ه بود باز نایداش  .انگمدۀ بازنگری به تاریخ عاصر مهنم ،به سمر زنگیی،
ناسبات یر هی طرز فکر سماسی خود آرا م ناییذاش  .نگاهی نقادانه به
ضر ری تبگیل شگ.
یذش ه ،در ذهنم به ا ری پراهام
بازنگری به یذش ه ،برایم به عنای تالشی بود در جه تفکمک فرقهیرایی
سماسی از اقعم رخگادهای اج ااعی .به عنای بازانگیشی آزادانه بیپر ا در فهم
تاریخاان ،آنچه زیس ه در آن سهمم بودها  .از آنجا که در سمر زنگیممم د رۀ زنگان
جایگاه یژهای داش بازنگری به آن د ره را بریدیگ  .در حصارهای تن زنگان از
بیداد نظا یرف ه تا عگ گارا ،تن نظریهای فرهنگی -سماسی خُرده
خشون
بمگادهای شخصی مان هابنگان عریانتر ناایانتر بود با شگت بمش ری بر ز
ییاف  .پس تصامم یرف م نظر هابنگانم را در ورد آنچه در کنار هم تجربه کرده
بودیم بشناسم .تگ ین د جلگ ک اب "دادِ بیداد /نخس من زنگان سماسی زنان" ،چاپ
 5113و  ،5114ن مجۀ صاحبهایی بود که با  91هابنگ تعگادی از خانوادهها
انجا داده بود  :هرچنگ یا ی حگ د در بازنگری به یذش ه.
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پسر پس از خوانگن آن ک اب ،با آرا ش هامشگمش یف ،
 یگا! ق ی از زنگان آزاد شگی فرهنگ خملی عوض شگه بود!شگف زده پرسمگ ،

 چرا پس از  20سال این ر به ن مگی؟ آخه خودت که به این سئله نرسمگه بودی!ن در سایۀ نگاه شکمبای پسر به عنای رسمگن یانگیشم
یپرسم آیا به این سئله رسمگها یا هنوز در راهم؟

از خود

