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  رامین هِصق

ولی از ته . الی که گذشت یک کمی سخت بودخانم ننه، ویدای عزیزم س"
با هزاران عشق و  .خوشی پیش رومان باشد کنم سال خوب و قلبم آرزو می

  "…عالقه

 رامین
 4132دسامبر  /3131 ماهدی

 ،میالدی 2151 سالِ آغاز ۀهدی تقویمِاول  ۀبرصفح ،رامین آرزویاین 
ساعت  ،5930 بهشتاردی 22 در سال نگذشته، آغازپنج ماه از . واقعیت نیافت

هزاران عشق و  با، Beaujeunبیمارستان پاریس،  یازده و نیمِ روز سه شنبه، در
 .با زندگی بدرود گفت در پنجاه و پنج سالگی برلب یلبخند عالقه و

انگار دنیای من  در شهر مریدا، ،5993 فروردین 9با بدنیا آمدنش در 
را بوجود آورد که عامل کشف حضور او فضای پُرنویدی . سامان دیگری یافت

 دار شدن وای بر من اگر بر سر پرهیز از بچه. هایم بود پرورش بسیاری از حس
کم پزش. رامین حتی پیش از تولد در این ماجرا نقش داشت. بودمسماجت کرده 

شکم دارم سخت قصد  ای که در داد، بچه تذکر در دوران بارداری بارها به من
  .بارتو حاجبی رامین فلیپِ با نام، ا پا بدنیا آمدبیخود نبود که ب. زندگی دارد

 همتای و بی صفاهمراه و یار با گذاشت به این دنیا پا که  از همان لحظه
یچگاه گریه او را م هیاز بیمارستان به خانه بازگشت که اولی جز سه شب .شد من

 .حتی در بدترین و سختترین شرایط ندیدم و نشنیدم،
ها با دقت و لذتی  رتمان کوچکمان در کاراکاس شبدر آپاساله بود که  دو

ها که بیرون  صبح. سپرد خواندم گوش می هایی که برایش می اپذیر به قصهن فوص
اش را که از شب برایش آماده  آمدن از رختخواب برایم سخت بود، صبحانه

چه . آمد سراغ من بعد می و خورد آورد و به تنهایی می کردم از یخچال درمی می
های تُپل و کوچکش مشت و مال  هایم را با دست خش بود وقتی شانهب تلذ

دم به سراغم نیامد و روی تختش هم یک روز صبح هرچه منتظرش مان. داد می
دارد با  ش گذاشته ویجلو بزرگ ۀبه آشپزخانه که سر زدم دیدم یک کاس. نبود
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آرد  ماست با ه پر از آب بود و شیر وکاس. خورد چیزی می لذت فراوان تند و تند
 :مرا که دید گفت. دستش رسیده بود به ذرت، نمک، فلفل و هر چه

 !ست اینو درست کردم، خیلی خوشمزهخودم  !یداو -
ونزوئال را  دست در دست هم با اعتمادی دوجانبه سال و نیمه بود که دو

سالی  دو .و به سمت سرنوشتی نوین به پرواز درآمدیم برای همیشه ترک کردیم
سال  دو. خواندن و نوشتن به زبان فارسی را حسابی یاد گرفتان ماندیم و در ایر

  .گذراندیم هیردر پاریس و الجز هم ای و خرده
دفاع از  در مورد من ۀتذکر چندبار پاسخ به در که بود چهار سال و نیمه

 :داد مهشداربا لحن همیشه آرام و مهربانش  ،های بزرگتر بچه در برابر خودش

  !ننک ه رو این طوری تربیت نمیا، بچوید -
داییم  که روزی .شدم شکنجه و زندان گرفتار در ایران که یازده ساله بود

به  خانواده به کانونعفو و بازگشت  درخواست نوشتن بهتشویق من بقصد  او را
با لحنی  و داییم حواسشان به ما نبود، که رئیس نیآ ،دیداری حضوری آورد

 : از من خواست اعتماد پُر از هر وپُرم
 .ه بکننظر خودت درستهرچه ب! ها نکنی برای من هیچ کاریویدا  -

 ۀرشت در فرانسه پناهندگی سیاسی پیبیست و پنج ساله بود که در 
و سپس  ای رایانه علوم آموختن به و وانهاد مالی مشکالت بخاطر را پزشکی

هم با شعبده بازی را  در میان تحصیل و کار،و . پرداختی عهوش مصنو
 همراهِ یافت فرصتی که می روزهای تعطیل و هردر  ،از آن پس. پیگیری آموخت

 ها ستانبیماربستری در برای کودکان  پُرگویشطوطی بزرگ پالستیکی و 
پرشور ی دنیایجادویی و  فضایی شگرف، همزبان با کودکان .کرد شعبده بازی می

ودلی برای پیوندی مدتی داز  پسساله بود که سی و یک  .فریدآ می و شوق
در . به ونزوئال رفت اش خانواده ۀختنابخش ناشوباره با زادگاهش و دیدار با د

 : هایش از این سفر نوشت ها و دریافت ای به من از حس نامه

هستم و فکر میکنم کار خوبی کردم که آمدم، زبان بلد  از سفرم راضی"
اده فکر میکردم قبال از وقتی میرفتم مریدا توی ج. نیستم اما مشکلی هم ندارم

 "...آیا تصور است یا واقعا اینطور است؟. آمد ها یادم می پرتگاه. ام اینجا رد شده
 اوسوالدو ، پدرششیناف پسر عزیزش همراه در پی سفر دومش به ونزوئال

 در پی ترک ما اینبار نیز" :توصیف کرد چنین را آن دوحضور در چند سطر 
آنچه مربوط . ای نی، امید و دلتنگی باقی گذاشتهمهربا بار ردی ازرهمچون دیگ
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 همه روی افشین که باوریم این بر همگی شود، می فلوریدا ۀبه ساکنین محل
 ".در قلب ما جا داریدهمواره  شما دوی هر. گذاشته خوبی تأثیر

 های دونفره ، هنگام گشت و گذارها و کوهنوردیبود کهساله  چهارو  سی
 اختالف نظرهای سیاسی بااز  من مداوم های گزاری هسرخوردگی و گلدر مقابل 

 :پرسید میاز من  مانندی بی با شکیبایی ،در مجله آغازی نو رفقا و همکارانم

 خودت چه کاره بودی؟ پس خودت چی؟ -
روندهای سیاسی  به فکراو  و شکیبای فاصله نگاه با تحت تأثیر سرانجام
به را  تین زندان سیاسی زناننخس/ داد داد بیتدوین کتاب  .گذشته افتادم

 ادعا و بی یو آموزگار باصفا یاری اکنون .مدیونمرامین  پسرم هشدارهای
 که  سختی ماجراهای و ها جابجایی ۀرغم هم به ،ام که را از دست داده ییهمتا بی
 :وجودش تحقق این آرزوی حکیمانه بود شد، تحمیل و کردم تحمیل او بر

 از و ،دپذیرب ادتغییر د شود نمی آنچه را بود تا فایی برخوردارصتوان پُر از
دستیافته بود تا  به خردی و ،تغییر دهد تغییر داد شود می آنچه را شجاعتی تا

 .دو را از هم تشخیص دهد این
و در  5های این مجموعه، رامین را با زبان خودش باشد که در البالی برگ

 .نگاه برخی از خویشان و دوستانش بازیابیم آیینهِ
 ویدا حاجبی تبریزی

 5930پاریس، مهر 
 

 

 

 

                                                                 

به " های علی داستان"داستان تحت عنوان  رامین چند نامه به رفیقی مجازی و چندین -3

یک نامه به  اتنه. اما متأسفانه تا کنون موفق به یافتن همه آنها نشدیم. قصد انتشارنوشته بود

اون "به اضافه دو نوشته . از او در دسترس بود" داستان علی"رفیقی مجازی و سه 

 . دهکه پیش از این نیز منتشر ش" بناهای تاریخی پاریس"و " ها وقت
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 یزرامین عز

. قرارمان این بود که در پاییز همدیگر را در پاریس ببینیم رامین عزیز،
پذیرترین فصل  چرا که پاییز با توجه به وضعیت سنی و جسمانی من تحمل

توانست از این دیدار دلخواه ما پیشگیری کند  اکنون تنها چیزی که می. است
فرستم که دلم  آمده است، از طریق خواهرت ملیسا آن پیامی را برایت می پیش

 .خواست خود بگویمت می

دانستم که شرایط آشفته سیاسی  می 2111به هنگام آخرین دیدارمان در 
ای ناگزیر روبروکرد، تجربۀ جدائی از من به  در ونزوئال تو را درکودکیت با تجربه
دانستم که  زندگی آرام و شاد کودکیت؛ میهمراه مادرت، ترک زادگاهت، ترک 

آن تجربۀ هولناک، که تو هیچ مسئولیتی در آن نداشتی، در مسیر زندگیت 
حوادث و رخدادهایی، که تو هیچ نقشی . تکرار شد و سرنوشت تو را تعیین کرد

در پیدایش آن نداشتی، زندگی پدر و مادرت را رقم زد و تو را ناگزیر با مهاجرت 
 . های فراوان درگیر کرد جتعقیب و رن

کند  شناسیم منقلب می آنچه که وجدان آگاه تمامی کسانی که تو را می
سازگاری و مِهر بیکرانی است که تو در مناسباتت، نه تنها با کسانی که 

ای که همنشین تو  داشته ناخواسته موجب رنج تو شدند، بلکه با همۀ کسانی
ها  خوشبختی، نزدیکی به انسان ی شادی،ن شجاعتی است که تو براو آ. اند بوده

 .ای و طبیعت و هر آنچه دوست داری از خود نشان داده

ملیسا به تو بگوید که دربازگشت از آخرین  خواهرت خواهد دلم می
ای گذراندیم، با  همانی که در روستایی در فرانسه چند روزی در شالهدیدارمان، 

یرانی، سپیده دختر خاله عزیزت و تو و ویدا و افشین، همراه دو دختر جوان ا
برای نخستین بار احساس کردم  ،آزاده، هنرمندی که تازه با او آشنا شده بودی

با کسانی در ارتباط هستی که با آنان به هماهنگی و شادی دلخواهت 
  .ای یافته دست
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هایت بُروز  این دریافت جدید از زندگی، که در کارها و فکرها و رویا
دلخواهت باشد، کسی  اندازد که شاید شاعر می روکه دالتونه یاد یافت، مرا ب می

 .که در مهاجرتی طوالنی شریک من و مادرت بود
هایش به عنوان زوال ناپذیر یاد  آنچه که روکه دالتون در مورد سروده

 :تاباند دگی تو را برای ما باز میکند، درخشندگی زن می

 گُل شعر من همواره در پی نسیم
 کود برگ

 رۀ گیاهشی
 خورشید

  و مهر و آرامش است

 .تا دیدار بعدی ، پسرمخُب

 بارتو اوسوالدو
 5930اردیبهشت  کاراکاس،
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 برگی از دفتر یادداشت رامین -2
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 انتقاد و انتقاد از خود

دالیل . ام شود که برایت نامه ننوشته های مدیدی می مدت رفیق گرامی،
مهلت توضیح دادن همه  ،نگاری و حوصله تو این کوتاهی بسیارند و فرصت نامه

 .دهد چیزها رو نمی

شد که به این دیار غربت نقل مکان  دو سه روز پیش شش سالی می
ضرابخانه و یاد سه راه . کردم، خاطرات اون دوران حسابی ذهنم را گرفته بود

های تویوتا، پاسدارهای مسلح و ترس از شناخته شدن توسط آشناهای  ماشین
ند، چه دیگه وضوح شش سال پیش را ندارها بودند، اگر قدیمی که همراه گشتی

صحبت آشناهای قدیم شد، یادم افتاد . دگذارن مان ته مزه تلخ را باقی میاما ه
یتی و اینکه مبادا متوجه بشه ما که ماه رمضانِ آن سال از ترس همسایه اکثر

 ت از خواب بلندچپی هستیم، هر روز صبح موقع سحری با صدای زنگ ساع
کردیم تا حتما صدای  کردیم، شیر آب رو باز می شدیم، چراغ رو روشن می می

 . شرشر آب و دست و رو شستن به گوش همسایه برسه
های  به اعدامسازمان حقوق بشر فرانسه بعنوان اعتراض  ،دو هفته پیش

ها و  ها، کشتگری اکثریتی. دسته جمعی در ایران تظاهراتی به راه انداخته بود
ای از آنها رو هم اعدام  ای که عده حتما شنیده. ها هم آمده بودند ای توده
گرده، شش سال پیش در کوی دانشگاه  دنیا واقعا رو دوتا شاخ گاو می. اند کرده

 .گذاشتند ها بساط می الهی ا با حزبه ها و اکثریتی ای فرانسه توده
یاد دعواهای آخرم با رفیقی که از راه کارگر بریده بود و کشتگری شده 

اگرچه دیگه کلمات و جمالت را به . بود هنوز بعد از شش سال از خاطرم نرفته
اون از . ها زد، من از اعدام اون از زادورُف نامی حرف می. آورم وضوح به خاطر نمی

دادم به  کرد، من فحش می گ ضد امپریالیستی صحبت میحجتیه و جن
 . ای که گفته بود پاسداران را به سالح سنگین مسلح کنید اعالمیه

آد که براش خط و نشون  یادم می. ها جوانتر بودم و جوشی اون موقع
. های بد و بیراه هم دادم کشیدم که فردا سر خودتون باالی داره، حتی فحش

شاید هم . ره شد، ته لبخندش یادم نمی عصبانی نمیاون برعکس من اصال 
ها، با  خواستم با استناد به واقعیت من می. کرد همین بود که من رو کُفری می

اعدام رفیق مشترکمان را . کنه ها اون رو قانع کنم که اشتباه می استناد به اعدام
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اه زد، از اردوگ سوسیالیسم حرف می جهانیآوردم، اون از جنبش  دلیل می
سوسیالیسم و اردوگاه امپریالیسم، از اینکه مبارزه سرآخر به نفع کدوم اردوگاه 

شدم، شاید  من از نظر ایدولوژیک انگشت کوچیکه اون هم نمی. هست و غیره
 .آورد این بود که کُفرم رو در می

گذرد، شاید بخاطر دوری از مردم و  بیش از شش سال از این دعواها می
شاید بخاطر سنگینی این شش سال، شاید هم بخاطر کم شان،  مسائل روزمره

ها گه به این سادگیدی. گی، من هم دیگه از اون تند و تیزی افتادم حافظه
 .عصبانی نمیشم و در بحث لبخند از لبم دور نمیشه

 5917، دیپاریس
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 علی ماند و حوضش

از قیافه خودش خیلی . زد صبح اول وقت بود و علی داشت ریشش را می
شاید اگر . خوش تیپ هم نبود ،بقیافه زشتی نداشت، ولی خُ. ی نبوداضر

. ی استام یک قیافه معمول قیافه گفت؛خودش  به ...دماغش کمی کوچکتر بود
، نه بلند 571قدش بود . دید اصال همه چیزش معمولی است خوب که فکر کرد 

شاگرد . ودبود و نه کوتاه، چاق و گنده نبود ولی عضالنی و خوش هیکل هم نب
فقیر و بدبخت نبودند . و همیشه با معدل متوسط قبول شده بود متوسطی بود

که مثال مزه فقر را چشیده باشد، ولی آنقدر هم پول دار نبودند که هرکاری 
اصال شاید اشکال کار . اش کرده بود این معمولی بودن کالفه .دلش بخواهد بکند

امر معمولی بودن برایش مسجل  ها که دیگر این بعضی وقت. جا بودهمین از
کرد که تا حدی هم  شد، پیش خودش تئوری که ساخته بود تکرار می می

و دوازده کارش یا به قول  تئوریش بر اساس داستان هرکول .داد تسکینش می
به اطلس  رسد یک جای داستان، هرکول می .علی هرکول و دوازده خوانش بود

هرکول از او . همین را بر دوشش گرفتکه از طرف خدایان مغذوب شده و بار ز
خواهد، اطلس به شرطی که هرکول بارسنگین زمین را برای مدتی از  کمک می
کند  هر کول قبول می. شود خواهش هرکول را برآورده کند حاضر می او بگیرد

کند برود پی انجام کارهای بزرگ ولی  شود و قصد می اما بعد از مدتی خسته می
علی معتقد بود که در اینجای . نیستاطلس هم پیدایش دنیا را چه بکند؟ 

شده است و هر کول بار دنیا را روی  داستان یک آدم معمولی از آنجا رد می
رود پی شاهکارهایش و تا دنیا دنیا بوده  گذارد و می می "آدم معمولی"دوش آن 

ه اما حماس. کشند های معمولی هستند که بار دنیا را بدوش می و هست این آدم
سراها و تاریخ نویسان چشمشان بدنبال هرکول و امثالهم است، کاری به کار 

 .های معمولی ندارند آدم

سال آخر دبیرستان بود و چند ماهی بیشتر به امتحان نهایی و بعدش هم 
توی این بحبوحه، فکر دختر مثل خوره بجان علی . امتحان کنکور نمانده بود

از کی مسئله دختر ذهنش را گرفته بود، چند  یادش نبود بطور دقیق. افتاده بود
در اوایل . سال اول دبیرستان بود یا سال دوم؟ این را یادش نبود. شد سالی می

این دختر و آن دختر متلک  گهگاهی توی خیابان به. مسئله آنقدرها حاد نبود
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خودش هم . "قربون قد و باالت برم"یا  "به به، چه موهای قشنگی" ،گفت می
زیاد هم توی این . از این طریق با او دوست نخواهد شدت هیچ دختری دانس می

زنجیر . کرد رفت و زیبایی اندام کار می هر روز صبح پنجاه تا شنا می .باغ نماند
اما انگار . گذاشت انداخت و دو دگمه یخه پیراهنش را باز می طال به گردنش می

ی داشت یا کشتی همه از روی دست او کپی بکنند، هرچه دوست و همکالس
همه هم اهلل به گردنشان بود و بَر و . کردند گرفتند یا وزنه برداری می می

 .بازویشان را بیرون انداخته بودند
فرهنگی  که او را بعنوان آدم فهمیده و باخواست  علی خیلی دلش می

 :کتاب نویسندگان معروف را بخواند کرد کرد و سعی می شعر حفظ می. بشناسند
از طرف ... و داستایوفسکی "برادران کارامازوفِ"نیچه و  "شتِتت زرچنین گف"

دانست  دیگر در خواندن در جستجوی چیزهای دیگری بود و با اینکه می
را  "بر سر دوراهیِ"های زن روز مبتذلند، ولی به هر قیمتی بود مقالهِ  نوشته

پسر شده  هر دفعه هم داستانی الکی، یا دختری بود که عاشق دوتا. خواند می
یا زنی که از معشوقش حامله شده . دانست کدام را انتخاب کند بود و حاال نمی
. دانست این را به شوهرش بگوید یا اینکه از شوهرش جدا شود بود و حاال نمی

علی . کرد های عاشقانهِ امیر عشیری در اطالعات هفتگی را هم دنبال می نوشته
خواندشان و خیلی  ، ولی با اینحال میدانست ها را چرت و پرت می این داستان

داستان عشقبازی با نثری ابتدایی بیشتر ذهنش را  و "زن روز" ی ازاوقات متن
 .گرفت تا نوشته زیبای چخوف می

دبیرستان علی پسرانه بود و تنها جایی که . دوران قبل از انقالب بود
. بود یا توی فامیلتوانست با دخترها رابطه بر قرار کند یا توی راه دبیرستان  می

عید ژاله با  .شد افتاد تا پشت گوشش سرخ می علی هر وقت یاد داستان ژاله می
اول . ژاله یک سالی از علی کوچکتر بود. پدر و مادرش آمده بودند دید و بازدید

قبل از  ."داچه کت و شلوار قشنگی، خیلی بهت می"هم او شروع کرده بود که 
بود، ژاله از سختی درس ریاضی نالیده بود و شده  هناهار وقتی صحبت مدرس

علی بتونه در درس ریاضی به من  چقدر خوب میشه اگه"هم گفته بود،  بعد
علی هم از خدا خواسته شروع کرده بود راجع به اهمیت ریاضی  ".کمک کنه

 ناهار سرِ .و غیره صحبت کردن و اینکه چقدر برای امتحان کنکور مهم است
 ...!قرقی که بپا نشدچه قش. ی ژالهپای علی خورد به پا

همین جورن، تا بهشون رو بدی ازت  اصال این پسرا همشون -
 !میکننسوءاستفاده 
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چشمش به چشم . ببلعهعلی حاضر بود زمین دهن بازکنه و او را برای ابد 
اصال یادش نیست چه جوابی داد و چه جوری از اون مخمصه در  و دکسی نیفت

دانست تماس پایش با ژاله چندان بی منظور نبود، همه  علی با اینکه می. رفت
 :کرد پیش خودش فکر می. اقی بودهتالشش این بود که توضیح بدهد قضیه اتف

وگرنه چه جوری توجیهش . چه خوب شد که دست ژاله رو نگرفتم -
 کردم؟ می

دید که دو  گشت، دختری را می عصرها با اتوبوس برمی که چند وقتی بود
چندبار هم علی  .و تا آخر خط همسفر بودند شد از او سوار می ایستگاه بعد

خیلی دلش . گاهی هم نگاهشان با هم تالقی کرده بود. جایش را به او داده بود
 :که خواست سر صحبت را باز کند و بعد هم بپرسد می

 خواهید با هم دوست بشویم؟ می! نمخا -

 یا اینکه، 

هر موافقید که پنجشنبه بعد از ظرده، سینما شهر فرنگ فیلم خوبی آو -
 با هم برویم سینما؟

دختری  اینجوری نبود که تا هر. علی دنبال گرمی روابط با یک دختر بود
خواست دست همدیگر را بگیرند،  دلش می. بیفتد "شآنجا"را ببیند فوری بفکر 

اصال بفهمد تو ذهن این دخترها . گرمای بدنش را حس کند، با هم حرف بزنند
 ."آنجا" رفت می البته خواهی نخواهی ذهنش. گذرد چی می

سعی . اتوبوس را ببیند رفت سینما، امیدوار بود که دخترِِ هر وقت می
کرد توی صف پشت یک گروه دختر قرار بگیرد، شاید جایشان پیش هم  می

بخت با علی یار . بیفتد و به هم نگاه کنند و توی تاریکی دست هم را بگیرند
اون تنها . فهمید چرا با دختری دوست شدن اینقدر سخت است علی نمی .نبود

علی کم کم به این نتیجه . هایش همه مشکل او را داشتند همکالسی. هم نبود
و شرایط کار آسونی نیست، چم وخم دارد  که دختر بلند کردن رسیده بود

ر قلق کار کجا بود؟ اگ. ت او از عهده این کار برآیدخواهد و هیچ معلوم نیس می
شد و تمام شعرهای  رفت، معدل امتحان نهایش بیست می روزی صد بار شنا می
 .کرد شد هیچ فرقی در اصل قضیه نمی حافظ را هم از بَر می

ورده بود، علی با همه ها یک عکس سکسی آ کالس یکی از بچهروزی سر
عذاب وجدانی که داشت نتوانست جلوی خودش را بگیرد و آن عکس را نگاه 

 ؟...از دیدن آن عکس بود یا بعد. نکند
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موقعی که احمد و کسری قرار گذاشتند پنجشبه بعد از ظهر بروند 
از یک طرف  ، علی به شدت دو دل شده بود که، با آنها برود یا نه؟"نوشهر"

دانست این جور برده این تمایلش باشد و از طرف دیگر چه  کسرشأن خودش می
 دیک لمس کند؟توانست باالخره دختری را از نز جور می

گویند، چپ  روند و متلک می دید که راه می را می له پسرهاله گُتوی راه گُ
زنند زیر  دهند و بعد هم هری می کنند، بلند بلند فحش می و راست تف می

اما . شد ها دوست نمی اصال بیخود نبود که هیچ دختری با این الت و لوت. خنده
ینها بیرون بکشد و بگوید من خود او چی؟ چه جوری خودش را از میان ا

  :اینجوری نیستم؟ بعد هم بخودش گفت
 ؟ات اینجوری نیستی و میری شهرنو آره ارواح عمه -

تمام نگرانی علی از این . نو شدندهای تو در توی شهر ای از خانه وارد خانه
، همه جا پر شود که علی به شنایی را آنجا ببیند و آبرویش برودکه نکند آ بود

چه جای . کرد سرش را انداخته بود پائین زیر چشمی نگاه می. رفتهشهرنو 
که چرا  صدبار بخودش فحش داد. آمد کثیفی و چه بوی گند و عجیبی می

  :داد زدبعد هم . کرد که بیا دخترک بهش اشاره می آمده؟

  .نکنه تو هم مثل رفیقت تو زرد درآیی؟ و زد زیر خنده  -

وقتی وارد اتاق شدند وحشت علی را  .بواحمد هم قرمز شده بود، عین ل
یک اتاق  بیقواره، یک تخت فنری، بوی گند، کلی دستمال کثیف و . گرفته بود

اصال جرأت اینکه قیافه دختره را نگاه . ی زمین و ترس از آبروریزیومچاله ر
تمام تصاویری که تو ذهنش از این لحظات ساخته بود از یادش . کند نداشت

ل پیراهنش و بعد دامنش را درآورد و دختر او .د آمده بودرفتند و نفسش بن
با دیدن ران سفید و تماس تن دختر، . شروع کرد به پائین کشیدن شلوار علی

بوی گند و تخت فنری که . هرچه شهرنو و خجالت و ترس بود از یادش رفت
نجا شنایی هم او را آتازه اگر آ. ز این رابطه خیلی لذت بردعلی ا .جای خود دارد

وقتی . ته شهرنوکه رفآمد  دیده بود، اول از همه گند کار خودش در می
کرد که پول او باعث بدبختی این دختر  خواست پول بدهد به این فکر می می

طولی نکشید که . مثل او باعث رواج این بازار کثیفند یهای است و اینکه آدم
ن عذاب وجدان آان سفید در حال سرخوردن بود جای روی ر منظره دامنی که

 که،  ررا گرفت و صدای گرم دخت
  .هول نباش، آرام پسر -

 5977 خرداد 20 پاریس،
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 بساط علی

قرار بود فردا کنار پارک بساط . گشت علی پکر از پیش دوستانش برمی
ولی این بار وضع از دفعات . گذاشتند این دفعه اولی نبود که بساط می. بگذارند

سر بساط  کردستان بود و قرار بود درگیری ۀبحبوح. پیش فرق کرده بود
ای که گلوله  عکس بچه .هایی را بگذاریم که نشاندهنده جنایت رژیم باشد عکس

هایی که با گردن کشیده و سربلند در مقابل جوخه  خورده و عکس پیشمرگه
 .اند اعدام ایستاده

 :فایده است یتوی جلسه علی گفته بود به نظرش این کار ب
ای به این حساسی، آنهم با این  تن تو این شرایط تو محلهبساط گذاش -

 .ها و درگیری با آنهاست الهی تنها خاصیتش تحریک حزب !ها عکس
هدف "گفتند،  گیر داستان اینجا بود که در مقابل بحث دوستانش که می

اهلل  از این بساط افشای رژیم است و اگر امروز در تهران همه از ترس حزب
شدند نوبت ما  عدند و حرکتی نکنند فردا که کردها قلع و قمدهانشان را ببن

 .جوابی نداشتعلی ، "خواهد شد
اما در آن . های دیگری هم برای مبارزه هست باالخره راه کرد علی فکر می

در . لحظه هر چه فکر کرده بود راه کم خطرتر و موثرتری بذهنش نرسیده بود
 :میشگی، اما به تمسخر گفته بودمقابل بحث پُرحرارت علی، حسن با آرامش ه

 میتونیم کسی دیگه رو مسئول بساط بخواهی اگه !نکنه میترسیعلی  -
  ؟کنیم

نیش حسن دردش آورده بود و زهرش توی . علی نطقش کور شده بود
چه . ترسد دانست که می شاید چون ته دلش می .دوید تمام بدنش می

ز هجوم اند، بگوید ا وله ایستادهتوانست بگوید؟ موقعی که کردها در مقابل گل می
ها بایستد و  کند در کنار عکس ید که جرأت نمیترسد؟ بگو ها می اللهی حزب

شود پاهایش  اهلل با اون قیافه کریهشان پیدا می وقتی سروکلهِ جماعت حزب
؟ چه جوری توضیح بدهد با اینکه بارها و بارها اعالمیه پرد لرزد و رنگش می می

ها  اللهی اهرات در صف اول ایستاده، فقط فکر اینکه حزبپخش کرده و در تظ
و جرأت داد شود خودش را مثل بره ناتوان ببیند  اش خواهند کرد باعث می دوره

را نداشته باشد؟ دلخوری علی بیش از بقیه از خودش  رداز خلق کُ دفاع زدن و
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س کوچه مهران و خیابان سیرو شاید اگر او هم مثل حسن از بچگی تو. بود
اگر علی  .چرخیده بود، دیگر از دوتا ریشو و برق چاقو اینجوری واهمه نداشت

بود که ترس و واهمه دلیل اصلی مخالفتش با بساط فردا نیست،  میمطمئن 
اما . کرد ترسش را به زبان بیاورد و بتواند بقیه را هم متقاعد کند ت میأشاید جر

تو این  .نشان بدهد ترسو کیستاو قبول کرده بود که فردا پای بساط بایستد و 
آنطرف فکرها بود که صدای فریاد و فحش و ناسزا او را متوجه جماعتی کرد که 

ای را دید با  شد دختر پانزده شانزده ساله که نزدیکتر .خیابان جمع شده بودند
یک . ای مدرسه و یک عالمه کتاب و کاغذ و روزنامه پخش زمین روپوش سرمه

قمه بدستش بود با عمامه قرمز و  از آنها یکی ،کرده بودنداش  شو محاصرهعده ری
 .عکسشان را دیده بود علی هایی که شبیه پیشمرگه هاییلباسسفید کردی و 

. جرأت اینکه خودش را سپر دخترک کند نداشت. کار کند دانست چه علی نمی
یارو با قمه . کرد اهلل به فکرش هم خطور نمی فکر مقابله با این جماعت حزب

علی هم  ،کسی نبود که بداد دخترک برسد و شد عین شمر نزدیک می
با همه ناتوانی و وحشت . کرد باید کاری می. توانست بگذارد و در برود نمی

شن سبز ی بود که ریشش را نزده بود و کاپچند ماه. کرد ذهنش کار می
 :معطل نشد با تمام قوا داد زد. ودسربازی تنش ب

اهلل  شرفها منتظر بهانَن که فردا بگن امت حزبصبرکن، صبر کن این بی -
 .رسه ها می زورش به دختر بچه

خودش را کشید جلو . علی متوجه تزلزل و تردیدِ شمر قمه به دست شد
 :و ادامه داد

خت که جای باین بد. با دست خالی جلوی کالشینکف وامیستیم ما -
 !خود داره

ش یحکم سرجااند متوجه شد که دخترک موقتی صورتش را برگرد
اثری از ترس تو وجود دختر نبود، با اینکه . کند ایستاده و او را با تحقیر نگاه می

 :ترک فریاد زددخ. اش معلوم بود بچه پولداره و اهل کوچه مهران نیست از قیافه
 و نگاهش را دوخت به شمر قمه! لینقات شماها آدمکشین، هاشما -

 .بدست، انگار نه انگار
لحظه شرمش آمد که بجای  یک .کی را نکرده بودلی حساب این یع

سیلی . راه برگشت نبود اما .الهی جا زده ودش را حزبها خ الهی مقابله با حزب
 :محکمی زد تو گوش دختر
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بزرگاشون  ش رو دارن گو اگه خایهبه رفقات ببرو .ه سوسولشو بچ خفه -
 !بفرستن رو

 ،ش بودند گرفتنفری که نزدیک دست دو. طرف جوبدختر را پرت کرد 
کشید، شروع کرد به شعار دادن،  درحالی که آنها را به سمت دیگر خیابان می

 "وشهتو سوراخ م شا کوشپیکاری "، "اهلل اهلل، رهبر فقط روح حزب فقط حزب"
 .بدنبالش هم و جمعیت

فردا صبح تو راه پارک، علی دل و دماغ این را نداشت که به شاهکار 
این بود که اگر شمر قمه بدست دیروزی بیاد جلو  تو فکر. دیروزش فکر کند

دیگه . شد حظه بزرگتر میپارک چی؟ ترس تو دلش النه کرده بود و لحظه به ل
دنبال توجیه مناسبی . کنی حسن اهمیتش را از دست داده بود مسئله روکم

هنوز به پارک  .و در عین حال آبرویش هم نرود گشت که بساط نگذارد می
اند و از دور معلوم نبود آرم کدام  د بساطی کنار در پارک چیدهنرسیده متوجه ش

. پیدا بود سازمان دیگری هم ایده این بساط گذاشتن را داشته. سازمان است
ای نگذشته جلوِ پارک شلوغ شد، ماشین کمیته پیچید جلو در، چندتا  لحظه
 :صدای فریادی در گوش علی پیچید. چیِ مسلح پیاده شدند کمیته

 !کُشین، شماها قاتلینا آدمشماه -

چی پیدا شد که دست دختری را  و کله دوتا کمیته از البالی جمعیت سر
سر و کله . چرخید تو هوا میکتاب و کاغذ پاره . کشیدند گرفته بودند و می

 .ها چی دستبند به دست در چنگ کمیته ،دو نفر دیگر هم پیدا شد خونینِ

انسی آورده که زودتر نرسیده ای پیش خودش فکر کرد، چه ش علی لحظه
حس بیزاری وجودش را . بالفاصله از این فکر شرمش گرفت. و جای آنها نبوده

. زد بیزار بود از حسن که با خونسردی حرف می. از پاسدارها بیزار بود. گرفته بود
و دست  ترسید کردند و از خودش که مثل بقیه می از مردم که دخالت نمی

بدتر . رسید از اینکه هیچ راه حلی بذهنش نمی. کرد نمی خالی به پاسدارها حمله
و از اینکه خوشحال بود که حماقت  "چه شانسی آوردم"از این فکر که  ،از همه

 .نکرده و خودش را جلو نینداخته
 5977پاریس، خرداد 
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 ها اون وقت

کار خیلی . خوام دو سه کالم راجع به پری بنویسم هاست که می مدت
تنبلی و کارهای ! قط بخاطر این که نوشتن برای من کار سختیهنه ف. مشکلیه

از کردن و به نحوی برای طفره رفتن و از سر ب رو های کافی خرده ریز زیاد، بهانه
 .بهم میده فراموش کردن

با این همه، خواهی نخواهی ته ذهنم رو این موضوع گرفته و خیلی 
 .کنم ها ذهنم رو دل مشغولِ پری غافلگیر می وقت

نویسیم که دوستش داشتیم و از  رسم اینه که وقتی در بارۀ کسی می
پیش ما رفته و برگشتنی هم نیست، چیزهای خوب و قشنگ رو بیاد بیاریم با 

مشکل من، اما اینه که وقتی به پری  .ها باشن یکی دوتا خاطره که یاد آور خوبی
تلخ و برخی هم  ها خیلی از اون. های خوب یادم نمیاد کنم فقط خاطره فکر می

 .دردناکند
امروز باالخره تصمیم گرفتم که دل به دریا بزنم و بشینم فکرامو در باره 

پری خالۀ مهربون و ناز من بود که امروز جاش خالیه : در دو جمله. پری بنویسم
 .و تا من هستم جاش برام خالی خواهد ماند

ا اون موقع ای بود متفاوت با همۀ کسانی که ت بچه که بودم پری خاله
آمد و طبق  هایی که شناخته بودم جور در نمی پری با چارچوب. شناخته بودم

؟ وقتی ازش پرسیده بودم حسن کجاست. کرد قواعد و قوانین معمول عمل نمی
تا آن موقع . )«!یک طوطیه که ریش داره اون. حسن عصری میاد»گفته بود، 

. ج ساله اصالً کوتاه نیامددر مقابل وحشت منِ چهار پن(. حسن رو ندیده بودم
شد که به حرف پری شک کنم،  همچین که دلداری ویدا و بقیه باعث می

  :کرد یواشکی در گوشم تکرار می
  !حسن یک طوطیه که ریش داره! رامینرامین،  -

ساله از این  ون موقع هیچکی با منِ چهار پنج تا ا .زیر خندهزد  و می
  :گفتم وقتی بهش می .شوخی ها نکرده بود

 !مه ا تشنه پری، -
  .آب بخوری  ا شنهت -

  .تشنۀ بستنی هستم  -
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برد بهم بستنی  گرفت و نمی هیچکس مثل اون این حرف منو جدی نمی
هیچکس هم مثل اون نبود که برای تنبیه، منو به . بده که تشنگیم بر طرف بشه

، به زور "!تتشنم نیسدیگه "زدم  ده تا بستنی فروشی ببره و با این که جیغ می
گذاشت که من هر روز یکی از  هیچکس هم مثل پری نمی. بهم بستنی بده

هایی را که به زحمت نقاشی کرده بود با چهار تا خط کج و کوله خراب  ابریشم
  :ری، نقاشی رو نگاه کنه و بهم بگهو بجای دعوا و دلخو. کنم

 !این آقا چقدر قشنگه! به به -
کنم،  بعد، تا قبل از آمدن به فرانسه، فکر میهای  های سال وقتی به خاطره

شدن،  ها که فک و فامیل خونۀ ما جمع می جمعه. آد چیزهای زیادی یادم نمی
آوردم،  وقتی از وسط بازی یکهو به هوای خوراکی سر از ناهار خوری در می

شدیم، از سرفۀ  خبر وارد اتاق می یا وقتی با سیاوش بی. شد ها قطع می صحبت
ها و  و از عوض شدن حرف« !آقا بچه ها آمدن»، مادر بزرگم، که مهین جون

ر ست، از جمله در مورد پری که قرافهمیدیم که خبرهایی ه سنگینی فضا می
 .بود من و سیاوش ندانیم

بند چرمی قرمز، کت زمستانی سبز و کلمات جسته کادوی کمر
ب زیاد و شرا»، «!ها حیونکی، در بدر از دست این بیشرف»ای مثل  گریخته
، و اون جوراب شلواری رنگ وارنگی که «مریضی»، «حسن و الجزیره»، «مستی

بابا آبروی ، کردیم که کرد و هر چه ما التماس می به زور پای ما می مهین جون
یا دست کم )راه بجایی نمی بردیم، چرا که کادوی پری بود  !رسه میرهما تو مد

، تکه تکه خاطراتی هستند که الیۀ (دکر مهین جون به این عنوان به ما قالب می
باید بهم وصلشون کنم تا شاید ضمیر  ،لیظی از ابهام روشون رو پوشوندهغ

ای از نگرانی و  ناخودآگاهم بهم بگه که احساس آن موقع من به پری آمیخته
 .ترس و دلسوزی بود، همراه با احترام

ان، از های پری در اون زم بعدها بود که از کنفدراسیون و درگیری
 .هایش با خبر شدم های سیاسی و از باال پایین ایده

اون بچۀ . پانزده شانزده ساله بودم که پری رو دو مرتبه در فرانسه دیدم
زندگی و به « اولیۀ»چهار پنج ساله بزرگ شده بود و به هرحال در گیر مسائل 

ور ، یا دست کم خودم این ط"دادن خوب رو از بد تشخیص "اصطالح آن روزها 
اما به هرحال . آنچه که فرق نکرده بود محبت و مهربانی پری بود. کردم فکر می
داستان تصادفش رو در حومه  .رج از چارچوب و معیارهای من بودپری خا

و این که . ، برایم بارها و بارها تعریف کرده بود21پاریس، در جاده ناسیونال 
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اش و چطور در اثر  وچرخهها با ماشین به عمد زده بودند به د چطور ساواکی
این رو هم برام گفته بود که بعد از . ها درحالت اغما مانده بود ضربۀ مغزی مدت

پرید و روی سر  دید که تو هوا می ها که به خانه برگشته بود، مگسی رو می مدت
اما هیچ کس جز پری، . شد نشست یکی از موهای سر او کنده می هر که می

برام مسلم بود که سر به سرم گفتن و نگاه پری  از نحوه. دید مگس رو نمی
تونم  بدون اغراق می .من، پری بیمار بود، بیمار روانیبا معیارها و عقل . ذاره نمی

بگم که دور و برم مریض زیاد دیده بودم، از زخم معده و سکتۀ قلبی تا چالقی 
بودم و با وقتی که بچه  .مشکالت آدم معتاد هم آشنا بودم با مسائل و. و سرطان
. رفتیم یک زن دهاتی دیده بودم که دیوانه بود ، پدر بزرگم به ده میعلی جون
های دری  شدیم چون خطرناک بود و حرف آد که نباید نزدیکش می یادم می
بره  دزده می ها رو می گفتن که بچه قیافۀ عجیبی داشت، می. زد وری می

ند کتاب هم در بارۀ دیوانگی توی چ. ده تا بترکند اش انقدر بهشون غذا می خونه
 .بود مش قاسمیا داستان گاوِ « یلعزاداران ب»ها  از اون بودم، یکیخونده 

ولی بیماریش چی بود؟ . تر بود که پری دیوونه نیستبرام از روز روشن
دو سه ماه بعد که به ایران برگشتم، داستانی رو که پری برام  شد کرد؟ چکار می

سخت به گریه افتاد و از اتاق رفت . ریف کردمتع علی جونگفته بود برای 
 است زمانی اون از بیشتر من ۀخاطر .بعدها دیگه در باره آن حرفی نزدیم. بیرون

 درمان نه و داشت مشخصی اسم نه که بود شده «روانی بیماری» دچار پری که
شد  ای می ش حرفی زد، با چه کس دیگه شد درباره نمی جون علی با اگر. معلومی

ی اش رو ترس و ابهامی پشت این بیماری خوابیده بود که سایه! دل کرد درد
دکتر پری در اون زمان، به او کلی دواهای قوی  .تمام خاطرات آن دورانم افتاده

آن زمان . رسید که دواها برای آرام کردن اعصاب است به نظرم می. داد می
 .شناختم نمی را Dépressionsرایج بود و کلمۀ « ناراحتی عصبی»اصطالح 

ها داشت،  ها و شب خاطره من از پری در اون زمان، حالت گیجی بود که صبح
دل نگران وزنش بود که . کرد ش رو شونه نمی خورد، موهای ژولیده تلو تلو می

انداخت، اما عصر که  هر روز صبح روی ترازو داد و بیداد راه می. رفت باال می
خاطرۀ من از اون . ند مخصوص رژیمخورد با چای و ق شد همش شیرنی می می

خاطرۀ من از پری لجبازی او . های کافه به پری بود زمان نگاه عابرین و گارسون
خواست با لباس آبی و سبزش بیرون بره، خود خدا هم اگر از  بود که وقتی می

گفتن،  چقدر همه بهش می. تونست جلودارش بشه آمد پایین نمی آسمان می
و اون « !زنی ش خطرناکه، خودتو با خونه آتش میشب تو جات سیگار نک»
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شبی در هتلی تو راه اسپانیا هراسان از خواب . خوابید بازهم با سیگار روشن می
پس از اینکه به زحمت آتش رو . گیره پریدم و دیدم موهای پری داره آتش می

 با معیارهای آن زمان. دیگری آتش زد، انگار نه انگار خاموش کردم، پری سیگار
پری صدای خیلی . من، خاله مهربونم حساس و شکننده بود و باید مواظبش بود

رو که پری بی اعتناء  بی حیا پسرآواز . قشنگی داشت و آواز های زیادی بلد بود
/ ندست به پستونم نز: آد خوند، از همه بیشتر یادم می های بقیه می به خنده

که  پری زنگنهانه رو با صدای بارها این تر …و جونُم/ پستونم حریره / جونُم 
اون روزها . شنیده بودم … دستمالم حریره/ دست به دستمالم نزنگفت،  می

ها  کشیدم و از دست مهمان کرد خجالت می گاه از دست پری که زیاده رَوی می
یکی دو سال پیش، یک نفر  .شدم عصبانی می کردن که رعایت حال اون رو نمی

سانسور »: گفت شد می المللی فرانسه پخش می اش از رادیو بین که مصاحبه
ما حتی آوازهای مردمی و . پیش از جمهوری اسالمی هم وجود داشته

بجای پستون  بی حیا پسردادیم، مثالً در  فولکلوریک رو خودمون تغییر می
کاری هم نداشتیم که با این کار، شعر بکلی بی معنی . گذاشتیم دستمال می
بی حیا دست به دستمالم »ئوال کنه آخه یعنی چه یکی نبود از ما س! شه می

 «از کی دست به دستمال زدن حیا الزم داره؟. نزن؟
کردم  گیره که چرا فکر می افتم، دلم از این نمی ها می وقتی یاد اون وقت
جلو « بیماری روانی»گیره که قضیۀ  دلم از این می. پری ادا و اطوار در میاره

دیدم و دنبال  که خیلی چیزها رو در پری نمیاونقدر . چشمم رو گرفته بود
کردم که اون لباس آبی و  وقتی به آرامی از او خواهش می. دیدنش هم نبودم

  :گفت ش رو نپوشه، با اعصبانیت بهم می سبز
کردن  ن آدمو تعیین کنه، فردا نحوۀ فکرخواد لباس پوشید اونی که می -

 !کنه آدم رو هم تعیین می
آمد تا متوجه  گذشت و جمهوری اسالمی سرِ کار می یسالیان سال باید م

، «بیمار»و عصبی بودن لحن پریِ « سالم» بشم که به رغم آرام بودن لحن منِ 
« بیماری روانی»پری بر سر لباس پوشیدن ربطی به « لجبازی»و . حق با او بود

 .ه ناشی از شخصیت و ُحسن پری بودنداشت که هیچ، بلک
کردم،  های فرانسه زندگی می ی از شهرستانها، من در یک اون سال

هر از چند گاهی به پاریس . دانشجو بودم و درگیر مسائل روزمره زندگی
فهمید  دید می او نگران من بود، همین که منو می. دیدم آمدم و پری رو می  می

هر چی . چیزی رو از پری نمی شد پنهان کرد. وضعم روبراه هست یا نیست
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شد که یک جای داستان گیر  کردم، بازهم متوجه می م میدلیل و منطق گَل ه
اهل نصیحت کردن  .تونستـم بـی واهمـه درد دل بـکنـم بــا پــری می. داره

فهمید  مشکالتم رو می. کرد آدم رو حس می. کرد نبود و هیچ وقت سرزنشم نمی
د درس مهم است و تو بای! بابا»و بجای این که مثل بقیه مرتب اندرز بده که 

شد و گاهی هم لوسم  م می ، شریک غم و غصه«! …قدر موقعیتت رو بدونی و
بیماری، اما دست از سر پری بر  .کرد، مثل وقتی که چهار پنج ساله بودم می

آن روزها فکر . شد های شدید می نداشته بود و او هر از چند گاهی دچار بحران
روحی و افسردگی دربیاد و  از بحران تونه که پری با اراده و خواست میکردم  می

تونه  کردم پند و اندرز می ن بودم که راه و چاه رو نشونش بدم، فکر میدنبال ای
 .مؤثر باشه

بعد . خمینی جایش را گرفت ،شاه رفت. عد اتفاقات زیادی افتادب ها سال
ها،  اون سال. هم سرکوب شدید و فرار از ایران و مشکالتی که بدنبالش آمدند

های  برو برگرد و حق به جانب بودن های ایدئولوژیک و منطق بیدوران اعتقاد
پری اما، پری . ها و معیارهای من درهم ریختند ها، چارچوب با گذر سال. من بود

های ایدئولوژی  آزادمنش و لجباز، احساساتش مرعوب منطقِ خشک و قالب. ماند
بی رو و ودنیا رو و شادی رو مثل همیشه دوست داشت، خوب ماند و خ. نشد 

ها رو حس  ها و تناسب میان رنگ ن قدر که رنگهمو. زیبایی رو دوست داشت
هایش  عاشق سفر و گردش و دیدن دوست. کرد، از تنهایی و دروغ متنفر بود می

ها دوستان زیادی داشت، بسیاری از  در اون سال. دید ها رو می بود، ارزش آدم
اما پری، با وجود بیماری  .بود کشان دوستی با پری آنها شاید تنها وجه مشتر

طوالنی و فرسودگی و تنهایی آزار دهنده، تا به آخر هم همان پری آزاده و 
کردم پری حساس و شکننده است، کی  من که خیال می. مهربان ماند که ماند

حتی در بستر بیماری با لبخند ازم . توانستم صبر و تحمل اون رو حدس بزنم        می
. ودمها که چهار پنج ساله ب کرد مثل اون وقت وگاهی لوسم می. کرد پذیرایی می

 . ستخالی جای پری، خاله نازنینم خیلی
 5911پاریس، خرداد 
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 بناهای پاریس

مادرم را به یاد  ۀچهر. اولین باری که پاریس را دیدم چهار سال داشتم
ای  حظهل ها پیش در انتظار چنین از مدت. دارم که در فرودگاه منتظر من بود

 . پاریس مأمن مادرم بود و شهری مهمان نواز .بودم
افتد،  شوم قلبم به تپش می از آن پس، هر بار که وارد پاریس می

کنند و دیوارها و محیط اطرافم را با عالقه نگاه  های پاریس مجذوبم می کوچه
اق گویی تابلوهایی هستند آویخته به دیوار راهروهایی دراز که مرا به ات. کنم می

کلیسای نوتردام زیباست، اما نانوایی قدیمی و کوچک نبش . رسانند مادرم می
خرید بنای با شکوهیست  کوچه هم که مادرم از آنجا شیرینی کُروآسان برایم می

 .با تاریخی جذاب
ای که اتاق پدر و  پاریس را دوست دارم، همچون کودک چهار ساله

 زشت نظرش به دیوار ۀکهنشکافِ بزرگ و تَرَک : مادرش را دوست دارد
 !رسد نمی

 5912فرودین  پاریس،
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 علی در بیمارستان

. مانند در زندگی علی ، اما روزیست بیروزها مثل همهِ ستامروز، روزی
خوب یا بد، قابل . رسند یا یکباره ِ مهمی در پیشند که به تدریج می مسائل

 .انتظار یا غیر منتظره
همه "در انتظار پزشک که قرار بود به او بگوید،  علی در بیمارستان بود،

و آنوقت به نسبت تدبیر و  "...یک چیزی وجود دارد"، یا اینکه "چیزا عادیست
 خیالش راحتعلی . دی حرفش را پایان بِبَردشخصیتش، با رو کردن خبر ب

 . به شِق دیگری فکر کند ستخوا شد، یا اینکه، اَه حتی نمی می
اینکه . کرد ولی این فکر آرامش نمی. ودش خرِ زمان نمیا یک خبرِ بد که آب

از او، با مسائلی بسیار وخیمتر هم او را  بخترکسانی هستند هزار بار بد
 در بیشترصِرف این فکر که مجبور شود یک دقیقه . ردک ر نمیتخوشبخت

 . کرد ، او را افسرده و غمگین میبماند بیمارستان
این فکرهای سیاه ول  هجوماو را زیر شد و  و این دکتر که پیداش نمی

 .کرده بود
. خوشبخت بود، هیچ دلیلی نداشت که غده برگردد. علی عاشق بود

چندین بار روی تختِ عمل رفته بود، قسمتِ خودش را پرداخته بود، عذابش را 
حاال که عشق به او روآورده بود، هیچ دلیلی وجود نداشت که . کشیده بود

او به آرامش دست . ای درونی، مخدوش شود د غدهخوشبختیش، به خاطر رش
ده ، دلپذیر و سرزنزیبابود، دلش برای دختری  او وار عاشق یافته بود و دیوانه

کشد، فکرهای بد را دور  علی نفس بلندی می !چرا تنش بدخواهی کند. تپید می
ه نباید با چیزهای بیهود. کند خوشبینی زبانزدش را بازیابد ریزد و تالش می می

خودمان را  ،دارد یا نه ودوقتی نمیدانیم مشکلی واقعی وج چرا. ادخود را آزار د
  :گفت ؟ علی برای مقابله با فکرهای بد و غمگین به خودش میآزار دهیم

. خیلی چیزای بدتر از این رو دیدی. خودت رو جمع و جور کن! بسه"
 ".حاال برای چیزی که وجود نداره بیخودی خودت رو آزار نده

میکنه؟ چرا نمیاد؟ به جهنم، خبر بد  ه غلطیاَه لعنتی، این دکتر چ
 . دونه چطور از پس مشکل بر بیاد اینطوری، خودش می. دندهبِ ولی، دنبِده
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چشمان دلدارش را مجسم . آورد علی این انتظارِ بدون اراده را تاب نمی
اینها را از  بدتر ازبه او بگوید چیز مهمی نیست، که  کندسعی د، وقتی که رک می

 که هایی و لبپرستد،  اندوه و پریشانی را در چشمانی ببیند که می ،سرگذرانده
 . دیرگ می فرارا ه جا د و اندوهی که همنشوج ک دارد بجای خنده میدوست 

حاال که چی؟ باالخره آخر زمان که نیست، راست است که بدتر از اینها 
 .هخبر بد یید به هرچشاش باید . رو دیده، این یکی که چیزی نیست

 گوید،  می. آید، مردد است پیش می کار سفیدِ دختر جوان با لباسِ
  .نتیجهِ آزمایش شما را دیدم -

 بوخ ،زند ای می اما لبخند ابلهانه !نالخُب، بواهد فریاد بزند، خ علی می
  !است

  :شوند وِل می  اعصابش
 . دده ثابت است و تغییری نشان نمی نتیجه اسکانر شما -

 "بسیار ممنونم"به . خواهد او را ببوسد، ولی کار درستی نیست علی می
 . افتد دهد و راه می رضایت می

کشد، از  بیند که دستگاه تزریق را به دنبال می در آسانسور بیماری را می
افتد که خودش هم در این وضع  یاد زمانی می. رود درد خَم شده و بزور راه می

  :خواهد به او بگوید ود، دلش میش به او خیره می. بود
شوی و عاشق خواهی شد و خواهی دید زندگی  نگران نباش، خوب می -

  !بجُنب، همتت بلند. چه شیرین است
 .دهد ولی به لبخندی رضایت می

 7831مهر  پاریس،
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 آدمی استثنایی

باره رامین بارتو ابراز نظر کردن آسان م، دربرای منی که پزشک هست
 . زرمار امری خصوصی ست، پُر از راز و آبیم -سبات پزشکمنا. نیست

طوالنی او را معالجه کردم هایی  که ساللیکن رامین آدمی بود استثنایی 
نه تنها به دلیل راه طوالنیِ که . و بیش از بسیاری دیگر از بیماران او را شناختم

چون او  بلکه -امری که در مورد بیماری او استثنایی نیست -با هم پیمودیم 
صادق بود، حتی و به . آدمی بسیار دلنشین و بزرگوار بود و همواره بفکر دیگران

قابل اعتماد بود و بیش از خودش نگران سرنوشت . های دشوار ویژه در موقعیت
های دیگری جز بیماریش با من صحبت  داد درباره موضوع ترجیح می. نزدیکانش

به ویژه در سفر دو . هم داشتیمهای زیادی نیز برای گفتگو با  کند، فرصت
ای مربوط به   برای شرکت در کنگره .ماندگار ستای مان به کانادا، که خاطره نفره

انجمن بیماران مبتال به این نوع بیماری رفته بودیم و رامین بیماران فرانسوی را 
این سفر برایش پُر از امید بود به پیشرفت علم پزشکی، به . کرد نمایندگی می

اما بهترین خاطره . داد کرد و دلگرمی می داد، بحث می ا به دقت گوش میه حرف
او پشت رُل . من از فرصت گریزیست که، برای دیدن آبشار نیاگارا، با هم داشتیم

دادم به زندگی گذشته او، به چیزهای  نشسته بود و من در کنارش گوش می
برخوردار بود و فهمیده و  یا  او از فرهنگ گسترده.  ی او، به امیدهامورد عالقه او
 . پُر ذکاوت بود

نظیر از خود نشان داد، به ویژه در پایان  رامین سرانجام نیز شجاعتی بی
بی . توانیم پیروز شویم زندگیش، زمانی که فهمید در مبارزه دراز مدتمان نمی

 .هیچ شکایتی تا آخرین مرز تواناییش مبارزه کرد، همچنان یگانه با خودش
کنم که شایسته  افتخار می. برای همیشه در ذهنم حک شده یاد رامین

 .ام اعتماد او و بیش از آن شایسته دوستی با او بوده

 پروفسور فیلیپ روزنیوفسکی
 5930آبان  ،پاریس
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 5917فونتن بلو، زمستان،
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 ابا رامینب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5917انتالیا،تابستان رکیه، ت  

 

 ین بارتو حاجبیافش
 5930پاریس، بهمن 
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 شعبده باز زندگی من

 که هر شب در عالم خواب به پیکرى بود غول عنکبوت روزى روزگارى
 پدربزرگ صبح روز یک .شد می  ور حمله ،سرزنده و کنجکاو هوشیار، پسرکى
  :به او گفت داشتنیش دوست و مهربان

 نگاهش خوب و دستت بگیر رو گنجه توى بزرگ شکارى تفنگ اون"
 بر رو تفنگ این سراغت، اومد بدجنس عنکبوت وقتى خواب توى امشب ،کن

 "!میبرى بینش از ریت یک با و دارىیم

 برای تیر یک با را پیکر غول عنکبوت شجاع، و ولوکوچ رامین ،شب همان
 .برد بین از همیشه

 شعر رامین، دیدیمبا هم را  "ناپذیر شکست" فیلم د وقتىآی ییادم م
 ای هلحظ در ماندال نلسون که یشعر ناهم کرد، پیدا ار هنلی ارنست امویلی

 :دناخو یم فیلم در لیدیک
 تنگنایش و زندگى مسیر دشوارى

 باشد هرچه دوشم بر بار سنگینى 
 خویشتنم سرنوشت اختیار صاحب من
 ... خویشتنم روح ناخداى من

 ؛کردیم صحبت شعر بیتِ همین مورد در مدتى رامین با
را  خود جهان که ستا باز شعبده جادو، و سحر و شعبده نِجها در

 قواعد در ظریفى تغییرات حاصل، جهان این مختص قواعد و شرایط .فریندآ می
 عادت و شناخت همین .شناسیمشان می که هستند زندگى عادى حقایق و ساده

عادى،  قواعدبا دستکارى در این  دهد یمباز امکان  به شعبده که سته ما
  .بیافریند شیفتگی و شگفتى

گفت اشتیاق و  نم چیزهایی که رامین درباره خودش به اولین از یکی
 کتاب، ازد پر بو که برد یفروشگاه بهرا م .بازى به شعبده بود عالقه فراوانش

 یفروشگاه .تو کلى خرت و پر هاى مخصوص، کارت و سکه و توپ طناب
میدم قدیمیترین فروشگاه که بعدها فه تردستى و بازى شعبده ابزار مخصوص

 !زیستبا هشعبد
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 به اى عالقه چه که داد توضیح برایم مشتاقش و درخشان نگاه نهما با
 نیست،و تردستی فن  فوت و یک صرفای باز شعبده اینکه و ددار بازى شعبده

و انتقال آن به دیگری با آداب و رسوم خاصی انجام . یک دانش و فن است بلکه
 اما ،کند نمی آشکار را خود اسرار باز هرگز شعبده اینکه مهه از مهمتر. گیرد می

و از . دکن انتخاب خودش براىمیان تماشاچیان  در همدست یک است ممکن
 هاى بیمار براى بچهها  کرد که خودش در بیمارستان زمانی برایم تعریف می

 رینتم پشتکار با و همچنان ...برد چه لذتی از اینکار می کرد و بازى می شعبده
  .کرد می

آن  آنقدر و کند باور را خود شعبده باید زبا هشعبد جادو، و سحر جهان در
 .شود اش روزمرهو رفتار  ازحرکات جزیی تا کند تمرینرا 

هایی  فرصتدر  صحنه از خارج که اینست زبا هشعبددیگر  از سنتهاى"
 ".آفریند میبا به کار گرفتن اشیاى روزمره شگفتى و جادو هم دیگر 

 هاى تردستى اجراى به هم رامین جادوى و شعبده که بود اینطور و
بازى بود که هر لحظه زندگى  رامین شعبده .شد ینم محدود بازان شعبده لومعم

 غذاهاى داد، هستم که ترتیب می سفرهایى تمام بیاد .کرد یروزمره را جادویى م
 عادى هایروز حتى و مهمانى و عید براى سلیقه و ظرافت که با آنهمه لذیذى
 دقت با آنچنان که هایى فیلم طوالنی، و مفصّل هاى صبحانه آن و دید می تدارک

 .ساخت می زندگى روزهاى از که جادویى لحظات آن تمام ...کرد و انتخاب می
رویاهای زیبا و شوق زندگى را کنارش  و جادو همه که این مشاد و خوشبخت چه
 .یستمز می

 آزاده نیلچیانی

 5930ر پاریس، آذ
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 چشمهایت

 کردى روشن وجودت به را دنیا چشم

 .شوق و روشنى از بود پر خودت چشمان
 ، دریا و کوه، انسان و عشق دنیا، یافتنِ یافتن، شوقِ

 .اى زنده هر و طبیعت
 .کرد یم برازنده راا ه ترین ساده نگاهت کیمیاى

 و ممدا ،وقفىت و توقعى هیچ بى ،کوه تن بر آبشار جریان چون همراهیت
 ها، برگ ،ها سنگ تخته ا را،ه هسنگریزآب  قطرات ی کهظرافت همان با، بخشنده

 .شوند مى بازجارى و کنند میاب سیر ...را تنومند های ریشه
 .جان از پر و جارى و زالل و آرام وجودت
 .زندگى و اکنون و حال از پر کنارتدر  زیستن

 آزاده
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 نمیرا عزیزترینم به

 .دانى نمی را کالم آخرینرسیدن  گاههیچ

 .نیست بیش اى ثانیه
 سکوت و چشیدن و بوییدنو  دیدار بین

 .رفتن و آمدنهمزمانی 
 ، ایستاد خورشید تابش در غبار که لحظه آن

 ،اى ذرّه بر سوار چشمانت برق
  آفتاب مسیر در
 .وزید پنجره از نسیمى همراه نفستو 

 سکونو  سکوت و سکوت
 ...بعد اى هلحظ و

 تابد می که خورشید باز
 خواند یم که پرنده باز
 وزد یم که باد باز

  ...تپد یم که قلبى خواندباز مى که بازآوایى

 ات آزاده دلداده
 5930 اردیبهشت 21پاریس، 
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 برادرم

رامین . لی دو طرف در چوبی بزرگ قدیمی نشسته بودیمروی سکوهای گِ
. گرمای تابستان خفه کننده بود. روی سکوی دوم مقابلشسکو و من  روی یک

ای داشتیم که همون سال بعد از پایان مدرسه، پدر  تفنگ ساچمه هر کدوم یک
رامین چون از من دو سال بزرگتر بود، . جون برامون خریده بود بزرگمون علی

کردم  گاهی با اصرار ازش خواهش می. هم براش گرفته بودن تفنگ بزرگتری
کوچکتری داشتم  من که جثه. کرد کنیم و اون قبول می هامون رو عوضتفنگ

تر تعادل تفنگ رو حفظ موقع شلیک راحت بدم تا مجبور بودم خودم رو به عقب
 . کنم

هامون  رفته بودیم دنبال همبازی. بعد از ظهر بود ساعت حدودا یک یا دو
که اون  ،ار رودخونهرفتیم  کن ها می با بچه .روزمون بود کار هر. که بریم شکار

و  یا توی دشت سرسبز. ازاینکه کامال خشک بشه پیش ،ها پرآب بود سال
عصرها پر از سار و گنجشک و  که ،های بلند بین دو ده خانقاه و یاتان جنگل

ولی . گیرمون بیاد بستگی به شانسمون داشت که چی. کفتر چاهی میشدن
 .گشتیم یبیشتر اوقات با ده پونزده تا سار و گنجشک برم

زده به ما  هتگاهی اوقات هم یه روباه از یکی از جنگل ها بیرون میامد و بُ
ولی با کوچکترین حرکت هر کدوممون دوباره البالی درختها . خیره میشد

ا سرک میکشیدن ولی ما ه هیا یکی دو تا خرگوش از میان یونج. یشدمناپدید 
هیچ شانسی  ای هم چمهبا تفنگ سا. هیچ وقت به گرد پاشون هم نمیرسیدیم

مون یه روز تفنگش رو به ما قرض بده تا ها آرزو داشتیم یکی از دایی. نداشتیم
ولی هنوز خیلی . یک خرگوش یا روباه شکار کنیم و پیروزمندانه به ده برگردیم

 .کوچیک بودیم

 یا کنار ها همیشه پر خروش بود ای کنار آب قنات که اون زمان یه گوشه
 افتاد صدای موج دریا که وقتی باد توشون می ٬های تبریزی ترودخانه زیر درخ
شکمشون رو  ٬کندیم ها رو می پرهای سارها و گنجشک ٬شد ازشون بلند می

های ده هم  از مزرعه. کشیدیم تا کباب کنیم کردیم و به شاخه می می خالی
 با چند تا کلوخ یک کوره. دزدیدیم با هندونه یا خربزه سیب زمینی می یواشکی

ر ها خوب گُ وقتی چوب. کردیم می کردیم و توش آتیش برپا درست می خاکی
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ها رو از دهنه پایین کوره  سیب زمینی ٬شدن تبدیل به زغال می گرفتن و می
کردیم  های آتشین و بعد کوره کلوخی رو با پا خراب می میون زغال انداختیم می

که علی  ٬تابستوندر تمام طول سه ماه . تا خوب بپزن ٬ها زمینی روی سیب
معموال حتی یکبار هم به تهران  ،بردن خانقاه جون ما رو می جون و مهین

با . شد به شکار و بازی و مشق خط اجباری صه میالدنیای ما خ .گشتیم برنمی
 .زدیم خندیدیم و تو سرو کله هم می گفتیم و می ها می بچه

 مورد عالقه ن ساوه و همدان دهیدویست کیلومتری تهران ب خانقاه در
تقریبا هر  5913از زمان عروسیشون در سال  .دجون و مهین جون بوعلی 

  .برای ما مثل بهشت بود خانقاه. تابستان رو اونجا میگذروندن

 جبی در ده خانقاهحاباغ 

اون روز رامین قنداق تفنگ رو گذاشته بود روی زمین خاکی و کف 
های کوچولو با  ن پر از بچهاطرافمو. داده بود روی سر لوله دستش رو تکیه

دفعه صدای شلیک   یک. یک سری مرغ و خروس و سگ بود های دهاتی و لباس
گردوندم، دیدم یک دختر بچه چهار پنج رو که بر سرم. خفیف تفنگ بلند شد
ایستاده و رامین دست راستش رو با دست چپش فشار  ساله کنار تفنگ رامین

اون دخترک ماشه تفنگ رو فشار داده بود . اتفاقی افتاده فورا فهمیدم چه. میده
از روى سکو پریدم طرف رامین تا . رامین فرورفته بود و ساچمه به دست

ساچمه از کف دست وارد شده بود و توی گوشت . کنم دستش رو از نزدیک نگاه
اومد، رامین هم چیزی  خونی نمى. کرده بود بین انگشت شست و سبابه گیر
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هشت یا نه سال داشتم و  من تقریبا. هیچی .نه فریادیای،  نه گریه. گفت نمی
 .سریع رفتیم قلعه. رامین ده یا یازده سال

اون تابستون چندمین باری بود که علی جون و مهین جون ما رو برای 
 .رها به حال خودمون. رفتن تهران ذاشتن خانقاه و می تنها می چند روزی

 .خبری نبود  و مادرامون هم پدر از. حتما کار مهمی داشتن. م چراستیدون نمی
علی . دنبال کار خودشون یک ور دنیا هر کدوم. ودن که باال سرمون باشننب

جون بما گفته بود که ویدا مادر رامین که تازه دو سال و چندی بود به ایران 
گیر کردن و تا بعد هم فهمیدیم که ویدا رو دست. برگشته دوباره رفته خارج

 .ن موندهفت سال بعد در زندا
بزرگ  جون تا برادر با على جون و مهین رامین از بچگی مثل دو ن وم

دو  بهتر از. دو تا برادر بیشتر از .خیلی دوست داشتیم همدیگر رو. شده بودیم
چی  یکی دونستیم اون می .دونستیم می ،الزم نبود چیزی بهم بگیم. تا برادر

داشتن پیر  دیگه علی جون و مهین جون که. خواد یا چه حسی داره می
رامین گفت بهتره علی جون و مهین جون  .پدر و مادرمون بودنشدن مثل  می

که حتما . ترسید که دعواش کنن شاید هم می. ناراحت نشن نفهمن که
کرد که وقتی از تفنگ استفاده  همیشه به ما تاکید مى علی جون. کردن می

ا جفتمون رو کلی سرزنش مهین جون هم حتم. نگه نداریم راون رو پُ ٬کنیم نمى
وقتى به خونه بزرگ کاهگلی، که یک طرف قلعه عظیم هفت هکتاری  .کرد می

دونستیم  شد، رسیدیم نمی جوب بزرگ قنات از جلوش رد می قرارداشت و
. وردیمآ تو دست رامین گیر کرده بود، باید درش مى ساچمه. چیکار باید کرد

باالخره یک موچین کوچیک . جونسراغ وسایل مهین  بعد از کمى فکر، رفتیم
ولی هنوز درد . نیمکت دراز توی اطاق وسط نشسته بود رامین روی. پیدا کردم

آتیش گرفتم تا ضدعفونی بشه بعد باهاش افتادم به  موچین رو روی. نداشت
تونستم  کردم نمى موچین رو فرو و این ور اون ور مى هر چی. جون دست رامین
حسی دست رامین، که بخاطر ورود ساچمه  واش بیی یواش. ساچمه رو دربیارم

رامین بیشتر و  و روی رفت و با شروع درد، رنگ می بوجود اومده بود، از بین
قضیه رو به خسرو آشپزمون که  تصمیم گرفتیم. شد می سفید مثل گچ بیشتر

. و داستان رو بهش گفتم بدو بدو رفتم سراغش. کردیم بگیم بابا صداش می
ماشین . درمانگاه داشت سوار ماشین شدیم بریم یاتان که یک .سراسیمه اومد

به درمانگاه که رسیدیم  .خاک عجیبی به راه انداخته بود تو جاده خاکی گرد و
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باید بریم ساوه که از  مرد کشیک گفت کاری از دستش ساخته نیست و پرستار
 . به ساوه برسیم دو ساعت طول کشید تا. کیلومتر فاصله داشت 11خانقاه 

فقط . گفت نمی شد، ولی رامین چیزی درد همینطور بیشتر و بیشتر می
من و رامین عقب . داد  دست زخمیش رو با دست دیگرش با شدت فشار می

 :گفتم. کرد گاهی خسرو از تو آیینه با نگرانی به سمت ما نگاه می. نشسته بودیم
 رامین خوبی؟ -

 .خوبمنرم و آروم گفت، 
بیمارستان ساوه ساچمه رو  باالخره در. دارهولی من میدونستم درد 

 .شبونه برگشتیم خانقاه .وردن و دستش رو بخیه زدنآدر

 انگار از بچگی تصمیم. اینجوری بود. ای کرد نه فریادی زد رامین نه گریه
 نه اینکه ناراحتی و دردی. گرفته بود که ناراحتی و دردش رو به زبون نیاره

که  وقتی گاهی. فته بود که همه رو بریزه تو دلشانگار تصمیم گر. نداشته باشه
 شد فقط چمشهاش رو تا اونجایی که میتونست باز خیلی ناراحت و عصبانی می

ولی هر چی . بهت منتقل کنهزد که احساسش رو  هت زل میکرد و بِ می
 .زد تر حرف می شد و شمرده تر میبود صداش آروم تر ناراحت تر و عصبانی
و به زمین و  زدم میفریاد  رفتم و از کوره در میزود  ر عکس من کهب

ریخت تو  هاشو می کرد و غصه می رامین فقط سکوت. مفتگ میزمان بد و بیراه 
  …وجودش

که بعدها از درون مثل خوره به  ها بودن ها و ناراحتی شاید همین غصه
 حتی روزهای آخر در بیمارستان، که تمام بدنش از درون از بین .جونش افتادن

به . کرد مبادا کسی ناراحت بشه ش رو بیان نمیدرد و ناراحتیرفته بود، بازهم 
ویدا با . وارد اتاق شدم. پاریس که رسیدم مستقیم با چمدان رفتم بیمارستان

  :گفت نمیدونم کدومشون. گذاشتن یآزاده یک لحظه تنهاش نم
 .ببین سیا از تهرون آمده -

 :بعد از کمی مکث گفت. خندید

 !طلبتیکی  -
ام رو فرو دادم تو  غصه. انگار این جمله مستقیم از دوران بچگیمون میامد

دومین باری بود . ندانی نموندهمیدونستم که دیگه وقت چ. م خندیدمدلم و منه
و من کار . آزاده زنگ میزدن و میگفتن خودتو برسونویدا یا ظرف چند ماه که 

کسی بگم خودم رو میرسوندم  و زندگیم رو ول میکردم و بدون اینکه چیزی به
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نجره آسمان رو نگاه پبیشتر اوقات از . بدنش ضعیفتر از هربار شده بود. بهش
  :یه لحظه که تنها بودیم ازش پرسیدم. کرد می

 رامین خوبی؟ -
صاف . سرش رو بدون اینکه از روی بالش بلند کنه به طرف من برگردوند

  :نگاهم کرد و گفت
  .خوبم -

درد که دونستم  ولی من می. رو برگردوند به طرف پنجرهو دوباره سرش 
ای  مد با خنده خاطرهآ گرفت و سرحال می می گاهی یک ذره که جون. داره

با  کرد تا حواس ما رو پرت کنه و یا با یک لبخند روی لبهاش و تعریف می
چیز رو  کرد بقیه رو متقاعد کنه که همه بستن محکم چشمهاش سعی می

 .افته دونست چه اتفاقی داره می که بهتر از هر کس میبا این. براهه

 سیاوش قاضی
 5930تهران، بهمن 
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 رامین بازی را برد

 «.این بازی را پایانی نیست. میان زندگی و مرگ باخت نهایی وجود ندارد»
 گارسیا باک

 دختر جوانی با چشمانی عسلی وارد فرودگاه مایکتیاِ. است 5311
. شود تا به مردی بپیوندد که در پاریس هنگام تحصیل شناخته بود کاراکاس می

ناگزیر باید نه تنها راهی برای ارتباط با خانواده . کالمی اسپانیایی بلد نیست
ها هم خارج شود، چرا که در ونزوئال جز او  جدیدش پیدا کند، بلکه از ردۀ الل

ها   به معنی زندگی، عالقه ونزوئالیی نام ویدا،. هیچ ایرانی دیگری وجود نداشت
هنگامی که . ای برقرار کرد انگیخت و طولی نکشید که روابط گسترده را برمی

همسرش به استادی در دانشگاه قدیمی و معروف مریدا انتخاب شد، او برای 
اما در . ادامه تحصیل معماری در کاراکاس پیش گراسیال خواهر همسرش ماند

، در مریدا بدنیا آورد با 5311ایران، فرزندش را، در مارس بازگشت از سفری به 
 .نام پدر بزرگش فلیپه و رامین

نه برای . ای هستی رامین را رقم زد این دنیایِ دوگانه، همچون زره
های محیط زندگیش، بلکه برای آنکه بتواند  حفاظت از او در برابر چندگانگی

ن زندگی کند، برای دیگران مایه ، با دیگراتنبه یگانگی با خویش رسیدندرعین 
و لذت   ساز را بازشناسد، حس کند و از آن بهره های سرنوشت بگذارد، لحظه

 .ببرد یا آن را تحمل کند
هایی  ساعت. رامین چند ماهه بود که با مادرش از مریدا به کاراکاس آمد

 رفت، دختر جوانی مهربان، دقیق و درستکار که مادرش به دانشکده معماری می
نشین و فقیرِ کاراکاس، به نام اِوا از او نگهداری  اما بیسواد، از محلۀ حاشیه

های تغذیه و کارهای الزم برای رامین توجه  با دقت و نظم به ساعت. کرد می
های ساعت  مشکل آنجا بود که اِوا بلد نبود زمان را از روی عقربه. داشت

وجود داشت، نه تلفن  در آن دوران هم نه وسائل الکترونیکی. تشخیص دهد
تا مقوای جداگانه کشیده   این بود که ویدا سه تا ساعت بزرگ روی سه! همراه

های مربوط به تغذیه و غیره  های هرکدام از آنها را روی زمان بود، و عقربه
در کنار این سه تا نقاشی یک ساعت بزرگ واقعی هم . مشخص کرده بود
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های نقاشی شده و ساعت واقعی، زمان  ق عقربهگذاشته بود تا اِوا بتواند، با انطبا
برای تشخیص زمان آفتاب گرفتن رامین، در . انجام هر کاری را تشخیص دهد

بطریِ  یک دوم  نوک عقربه یک خورشید نورانی کشیده بود و در مقابل عقربه
اِوا با . آب پرتقال نقاشی کرده بود و مقابل عقربه سوم یک کودک در حال خواب

اگر یکی از اعضاء خانواده، به قصد . کرد ها توجه می به این نشانهدقت تمام 
روی ساعت آفتاب گرفتن قرار  هرسید که عقرب دیداری از رامین، زمانی سر می

رامین . ای پس و پیش کند اش را لحظه گرفت، امکان نداشت که اِوا وظیفه می
آمیز به هم، با آن سن کمش، انگار از سر همدستی با اِوا، لبخندی طنز

 .داد خویشانش تحویل می
که ویدا تصمیم گرفت بازگردد به  ای بیشتر نداشت رامین دو سال و خرده

تازه شروع کرده بود به حرف زدن با داوید فلیپه، پسر عمه و همبازیش، . ایران
 .کرد که چند ماهی پیش از سفر به ایران، در خانه آنها زندگی می

ه و رسمی بکُلی متفاوت در اآسیایی، با ردر ایران، دنیای دیگری، کشوری 
توان تصور کرد که هنگام رسیدن به تهران او با زبانِ نا مفهوم  می. انتظارش بود

خویشان مادریش روبرو شده که با ادا و اشارهِ سر و دست از او استقبال 
هایش تازه یاد گرفته بود  البد رامین کوچولو، که در بازی با پسر عمه. کنند می

پرسد چه اتفاقی  کالمی به زبان اسپانیولی رد و بدل کند، از خودش می چند
از آنجا که هر آنچه وجود . کند به ساختن زره محافظش افتاده؟ پس شروع می

کرد برای سردرآوردن از  داشت، دیگر وجود نداشت، باید خودش را آماده می
این . ک شدنواقعیتی جدید، آن را دریافتن، آن را زندگی کردن، با آن شری

آن را . چنین بود که شناختش از زبان اسپانیولی در ذهنش ته نشین شد
های کودکیش در ژرفترین بخش  آن را در کنار نخستین تجربه. فراموش نکرد

ها و فکرهایش  تر در حس خصوصی وجودش جا داد تا بعدها آن را سرزنده
های  با آن تجربه .بازیابد، هرچند گفتار شفاهی آن را دیگر از دست داده بود

جان سخت که با عالقه حفظ شده بود، رامین توانست بعدها با خویشان 
رابطه او با بخش دیگرِ خویشانش،  .ای تنگاتنگ بر قرار کند ونزوئالیی خود رابطه

یافت، و  مانندی بود از خودانگیختگی که در دلشادیش بروزمی ترکیب بی
ز کودکی در عمق وجودش حفاظت هایی بودکه ا اندیشی که ناشی از حس ژرف

 : به گفته ویدا. شده بود
وقتی با او . رامین پس از دو ماه سکوت شروع کرد به فارسی حرف زدن"

زبان فارسی را آنقدر زود یاد گرفت که . داد زدم پاسخ نمی اسپانیولی حرف می
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، ولی در آن زمان، به توانست وارد سال اول ابتدایی بشود  در چهارسالگی می
 ".عوت پدرش اوسوالدو، همراه او به الجزایر رفتیمد

، زمانی که در ونزوئال خبر ناگوار از 2151پنجاه سال بعد، در ماه می 
های  دست دادن رامین به گوش ما رسید، پدرش پریشان و اندوهبار، جدا شدن

آورد، جدا شدن از زادگاهش و هرآنچه که  رامین را بیاد می  دردناک و چند باره
به ویژه سفرِ الجزایر را بیاد . شروع کرده بود به شناختن و هستی یافتن تازه
شاید به این خاطر . آورد، جایی که تازه از استعمار فرانسه رهایی یافته بود می

هق هق گریه . که آنجا، از دوران کودکی به بعد، نخستین دیدار با پسرش بود
 : گفت کرد و می می

 !بوده برای رامین کوچولوی چهار ساله آن جدایی دوباره عجب دشوار.-
به گردن او،  دردآن  بارزد که انگار  با چنان احساس گناهی حرف می

ر اما رامین در تمام دوران زندگیش، هنگام دیدارمان در ایتالیا، د. پدرش بوده
رامین در برابر . پدرش بر زبان نرانداز  یو شکایت  گله فرانسه و ونزوئال، هیچگاه

برخوردار   ی زندگی از مقاومتی و از نیرویی درونی و استعدادی ویژهپیشامدها
تا بتواند زندگی را تجربه کند و در هر شرایطی مسئولیت خودش را به  شده بود

 .عهده بگیرد، بدون آنکه پیشامدها را به گردن دیگری بیندازد
یژه د، بپذیرد، درونی کند و به وآی پیش میبَلد بود آنچه را که در زندگی 
اش آنچه که  و از ورای زره. دیگری بگذارد با دیگری تقسیم کند، خود را جای

های زندگی را، چه  داده. کند بدون هیچ قضاوتی حس  دهد در دیگری رخ می
و مانند یک . بپذیرد تلخ و چه شیرین، همچون امری جداناپذیر از پیشامدها 

 .ت کند یا قابل تحملشعبده باز سختترین شرایط را با تردستی راست و ریس
شکل دادند و از  ها، به هستی رامین ها و موقعیت  این چندگانگی سرزمین

 . پذیرای همه رویدادهای تازه و نامنتظره نداو شخصیتی ساخت

 ایرما بارتو
 5930 یکاراکاس، د
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 برادرمان رامین

ما . باشیمدانستیم رامین کیست، پیش از آنکه خود او را دیده  همه می
از کودکی  اریوُ و مند ننتای، اَنیبال، الوُرا، ایوااهر و برادرهایش، اویاخو
دانستیم برادری داریم که ایرانیست و تبعیدی در فرانسه و مادرش ویدا  می

پدر ما . حاجبی چندین سال زندانی بوده بخاطر مبارزه سیاسی در ایران
هایی  ایمان قصهدیم، برش های خانوادگی جمع می هسفر اوسوالدو هنگامی که سرِِِِِ

در . دادیم مانند همه کودکان با عالقه به آن ماجراها گوش می کرد که تعریف می
دیدیم که  می  هایی ناشناخته ها و درکنار آدم ، خودمان را در مکان آن لحظات

پدرمان از فکرهای خودش در دهه . دیگر برایمان آشنا و خودمانی شده بودند
. کرد و از آشناییش با ویدا و خواهرش پری در آن زمان یپنجاه برایمان تعریف م

گفت که  از آشناییش با پدر ویدا در ایران، از انگشتان نازک کودکانی می
بافتند؛ از زندگی خودشان در ونزوئال و به دنیا آمدن رامین،  های ایرانی می قالی

 بویابس از دیدارشان در شهر سِت و حظ بردن از سوپ معروف ماهی
(bouillabaisse.)  کرد،  برایمان تعریف می "های معرکه قصه"هنگامی که از این

پوشاند، همان کاری که  ای می درِ قابلمه برنج را هم برای دم کشیدن با پارچه
 .بعدها بارها در خانه رامین دیدم

برادرهایم این بود که خانواده عجیب و خواهر و بنظرم، برداشت من و 
برای من، بخصوص در . حال برایمان طبیعی هم بودغریبی داریم، با این 

توانم برای  نوجوانی و حتی بعدها، هم جالب بود و هم غیر معمول که می
کیفِ بیشتری . دیگران تعریف کنم از طرف پدری یک خواهر دارم و چهار برادر

توانستم وارد جزییات هم بشوم و تعریف کنم که برادر بزرگم  کردم وقتی می می
کند، که دوتا برادر کوچکتر از او تقریبا اهل  ت اما در پاریس زندگی میایرانیس

اند،  های طوالنی کودکی و نوجوانی در پرو زندگی کرده رو هستند چون سالپِ
در حالی که )خواهرم مثل پدرم اهل منطقه آند است اما مثل شیر سفید است 

او در روز بدنیا  گفتم کردم می وقتی او را معرفی می( منِ دورگه سیاه هستم
خیلی جدی و  ،سِنَش به نسبتِ ،و کوچکترین برادرم که. و من در شبآمده 

که او را در سالخوردگی بدست  به این علت، به گفته پدرم رسید معقول بنظر می
 .همه این چیزها معمولی نبود، اما چقدر طبیعی بود و خودمانی! بله. آورده بود
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وقتی با پدر و . اله که او را شناختمدوازده ساله بودم و رامین سی س
متخصص شنیده بودم که . مادرم رفته بودم پاریس زندگی کنم او را دیدم

انفورماتیک است اما دوست داشته پزشک بشود، استعداد نوشتن دارد، به قله 
در . کند و قواصی نوردی می است؛ اسکی و کوه مند ها و اعماق دریاها عالقه کوه

از لحظه . کرد و به تماشای نمایشگاه ترُون هم بُرد عبده بازی آن روزها برایم ش
بعدها فهمیدم بخاطر . ورود به منزلش با حمیده، حس خوشایندی داشتم

بیش از هرچیز تحت . کرد آرامش و اعتمادی بود که رامین به من منتقل می
ا ه رابطه طبیعی و خوشایندش با پدرمان، به رغم سال. تأثیر مهربانی او بودم

 . جدایی، برایم تحسین برانگیز بود
های تلفنی یا مستقیم با رامین  رفتم در صحبت هربار که به پاریس می

شدیم، انگار شب قبل درباره آن موضوع صحبت کرده  فوری وارد اصل مطلب می
فهمید چه چیزی در آن زمان  با رد و بدل چند کالم، رامین فوری می. بودیم

با دانایی تحلیل و شک و آن موضوع را کرده و  برایم اهمیت بیشتری پیدا
گفتم  همیشه به او می. کرد تردیدهای مرا برطرف و راه حلی برای آن توصیه می

آن فضای آرام و مثبتی که در کنار . کنم ای پُرتفاهم می در خانه او حس کاشانه
که همین یکسال پیش بود . آمد برایم سحرآمیز بود او و با حضور او به وجود می

به او گفتم، زمانی که دخترم الیزا در دوماهگی برای نخستین بار در خانه او 
 . توانست تمام شب را یکسره بخوابد، هیچ تعجب نکردم

صحبت از رامین در خانه پدرم معمول بود، و بنظرم همانقدر او برای ما 
ش تردید بازگشت او به کشور زادگاه بی. خودمانی و نزدیک بود که ما برای او

در آن زمان من . ونزوئال، در آغاز دهه نود، در تحکیم این خویشاوندی مؤثر بود
دانم شناخت او  نمی. دانم که آن سفر چقدر اهمیت داشت پاریس بودم ولی می

از تک تک اعضاء خانواده به اسم و نسبت خویشاوندی با خودش مربوط به آن 
نی نبود، چونکه مادربزرگش این کارِ آسادر هر صورت . زمان است یا قبل از آن

اینطور . های فراوان بزرگش فلیپه یازده فرزند داشتند و نوهِ نتیجهکامیال و پدر
با پدرش و با خواهرها  های مختلف در ونزوئال، در فرانسهبود که از طریق دیدار

گرمای  ،ها خالهبا دختر عموها و دختر ها، خالهو برادرهایش، با پسرعموها و پسر
اینکه رامین به فرهنگ . و نزدیکی از راه دور را امکان پذیر کردند خویشاوندی

نشد که او را  دیگری تعلق داشت و زبان اسپانیولی را خوب بلد نبود، مانع از آن 
. بعنوان برادر بزرگ برسمیت بشناسیم و همگی خودمان را فرزند یک پدر بدانیم

ما از . آمد ا به حساب میرامین بعنوان برادر بزرگ، حلقه اصلی اتحاد میان م
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آزادانه بهمدیگر منتقل  -شد یا نمی-شد  طریق آموزشی مشترک آنچه را که می
های پدرم و  داستان. عشق، اعتماد و همبستگی میان خواهرها و برادرها: کردیم

بیاد دارم که . شاید هم پیوند خونی. تمایل و عالقه ما کار خودشان را کردند
هنگام کار در آشپزخانه درست مثل  داریوُ ایوانه بود که رامین برایم تعریف کرد

 .گذارد ودش یکی از پاهایش را کج میخ
بخت با ما بود که شریک لحظات پُرشوری باشیم همچون ورود افشین به 

چند سال بعد، افشین چهار ساله بود که رامین به قصد حضور در . زندگیشان
من همچنین با . اه خود به ونزوئال آوردنتای، او را همراویابرادرم مراسم ازدواج 

چه لحظات . ، شریک خوشبختی او بودم2113شناختن آزاده و سپیده در 
صحبت از لبخند رامین . با آن لبخند باشکوهش! زیبایی با هم شریک بودیم

ناپذیر  شاید حرف بکری نباشد، اما یاد رامین و عشقش به زندگی بطور اجتناب
همچنین با آن لبخند واگیرش همیشه با . ه اوستآمیخته به لبخند با شکو

شان بیاد  ها و کارهای روزمره هیم با توانایی د عزیزانی را که از دست می. ماست
خواهد در برابر  کنم دلم می وقتی من به برادرم رامین فکر می. آوریم می

. از توانش در زندگی ...های او برخوردار باشم ها از قابلیت ها و دشواری خوشی
گفت، چه واکنشی داشت در  کنم اگر او بود چه می ها فکر می بیشتر وقت

کنم و تالشم اینست که از  به این چیزها فکر می. های عادی یا پیچیده موقعیت
 .او بیاموزم

 ملیسا بارتو آسانسیو
 5930 دیلندن، 
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 !بارون! بارون

ر بغض گلویم باره رامین چیزی بنویسم، هرباخواهم در مدتی است که می
باالخره توانستم چند خاطره از . کنم گیرد و نیمه کاره همه چیز را رها می را می

 .کودکی رامین را یاداشت کنم
خیلی . فارسی بلد نبود. رامین دوسال و نیمه بود که آمد پیش ما ایران

دوید و دست  داد دور استخر می دوستداشتنی بود، هر وقت فرصتی دست می
آن تابستان مثل . اشتم با او بازی کنم و فارسی یادش بدهمدوست د. زد می

توی باغ و دشت و صحرا با . هرسال همه فامیل با رامین رفتیم به ده خانقاه
 ... گفتم این درخت است، این سنگ است و کردم و می رامین گردش می

یک روز که باران تندی گرفت، . گفت رامین ساکت بود و چیزی نمی
این . و شروع کرد به رقصیدن و دست زدن! بارون! داد زد بارونرامین یکمرتبه 

کم کم بزرگ شد، فارسی یاد گرفت و . اولین کلمه ای بود که از او شنیدم
صبور و بردبار بود، . کرد گفت و شوخی می اش مشخصتر شد، طنز می روحیه

ده یازده سالش بود که برای پدرم . دوستان و خویشانش را دوست داشت
ن، که خیلی دوستش داشت، دستگاهی ساخته بود که یک سر سیم آن جو علی

های رنگی سبز و قرمز  جون بود و سر دیگر تو اتاق خودش، با دگمه  تو اتاق علی
 . شنید داد، رامین صدایش را می جون دگمه را که فشار می و زرد، علی

دانست که از مار، حتی از عکس مار  می. کرد با من هم شوخی زیاد می
رامین و سیاوش هروقت فرصتی داشتند عکس مار . ترسم هم خیلی می

روزهای اول داد و بیداد راه . انداختند تو اتاق من کشیدند و از زیر در می می
اما . زدم رسید کتکی هم می کردم و اگر دستم می انداختم، دنبالشان می می

هم از مار . آنقدر به این کار ادامه دادند که تبدیل شد به شوخی و بازی
  .ام ترسیدم، هم بهانه خوبی بود برای بازی با دو خواهرزاده می

. روزهای مالقات خیلی سخت بود. یازده سالش بود که ویدا را دستگیر کردند
برایش کمپوت یا مرباهای . مهین جون مادرم در طول هفته همش به فکر ویدا بود

. رفتیم مالقات و رامین می کرد، آخر هفته با مادر و پدرم رنگ به رنگ درست می
با مشت . کردند احترامی می ها بی مأمورهای پشت در زندان خیلی به خانواده

با چوب کثیف بلندی مرباهای دست . کوفتند به سینه مرد محترمی چون پدرم می
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مادرم . ریختند دور زدند و گاهی جلوی خود ما مرباها را می پخت مادرم را بهم می
با اینهمه، . فضای غمگین و خشنی بود. شد کرد تراضی نمیکرد اما اع بغض می

با . کرد ما را هم آرام کند زد و سعی می لبخند می. باخت اش را نمی رامین روحیه
آوردند تا از ویدا بخواهد ندامت کند و بخانه بازگردد،  وجود فشارهایی که به او می

ها و مدرسه و  ز درسها برای ویدا ا در مالقات. هرگز چنین کاری را نپذیرفت
 .شکایتی نداشت و  گفت و هیچ گله دوستانش می

ای بود که  یک سال و خرده. هفت سال گذشت، انقالب شد و ویدا آزاد
خواند، به محض شنیدن آزادی ویدا درسش را   رامین در فرانسه پزشکی می

 نای ۀتازه فهمیدم هم. نیمه کاره رها کرد و خودش را شتابان رساند به ایران
در دوران انقالب، ازدواج . داد نمی نشان اصال حالیکه در بوده، ویدا منتظر ها سال

رامین هم بیست ساله شده بود و در . کردم و دو تا دختر پشت سرهم پیدا کردم
. گشت همسرم دیر وقت شب از کار بازمی. نگهداری فرزندانم کمک بزرگی بود

توانستم از  ن چگونه میهای رامین م دانم بدون حضور و کمک هیچ نمی
نشست و چرخ کالسکه را  ها در آشپزخانه می ساعت! نگهداری دوفرزندم برآیم

عصرها سپیده دختر کوچکترم را با همان . کرد که خراب شده بود تعمیر می
 ....های دیگر برد و بسیاری کمک کالسکه به پارک نزدیک خانه می

ون مادرش و بسیاری دیگر در تنگنای دوران بعد از انقالب، رامین هم چ
نه فقط به خاطر . جایش خیلی خالی شد .ناگزیر ایران را برای همیشه ترک کرد

بلکه حضوری آرام و با صفا . کرد هایی که بدون هیچ منتی به همه ما می کمک
 .کردیم می آرامش احساس کنارش در ما ۀهم. داشت

. م و نخواهم دیدرامین را چگونه میتوان توصیف کرد؟ همانند او را ندید
انگار رامین . اما تابستان امسال با دیدن افشین پسر رامین قلبم فرو ریخت

. ها ها و حیوان اش و رفتارش با انسان اش، توجه قیافه. نوجوان به ایران بازگشته
چه زود جای . هایش با من، انگار همان رامین نوجوان است طنزش و شوخی

چه زود متوجه . م با او صمیمی و دوست شومبزرگی در قلبم پیدا کرد و توانست
درآن درد و ! ها را با من از سرگرفت ترسم و همان شوخی شد که از مار می

آیا افشین به ایران . انگیخت اندوه، باردیگر کسی مرا به خنده و شوخی برمی
ها و صفای رامین در وجود  دانم خنده آمده بود تا از غم ما بکاهد؟ امروز می

 .دار خواهد ماندافشین پای
 واله حاجبی 

 5930تهران، مهر 
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 خوشایندترین برادر

فراموش ( در تهران و خانقاه)توانم دوران نوجوانیمان را  من هیچگاه نمی
من هیچ . کنم، البته دورانی که رامین زورش محشر بود، چابکتر بود و سریعتر

. سیا قصد داشت زمان و در هیچ موردی حتی قصد مقابله با او را نداشتم، اما
 از کارهایش ۀاما او هم. ترسیدم آمد می من از اینکه رامین از پس هرکاری برمی

برخورد سنجیده را به ما  و میماند بیطرف موقعیتی هر در و بود محبت روی
توانست به سادگی از پس هرکاری برآید، اما از توانایی  اگر چه می .آموخت می

 .دداری برخوردار بو خویشتن فراترِ

دانم این  گویم رامین خوشایندترین بود و مهربانترین، چون می اگر می
 آسانی به و است پذیرفتنی شناسند می را او که کسانی ۀحرف برای هم

گویم قویترین آدم بود،  ر میاگ. توانستند این را در وجود رامین ببینند می
نه . جنگید  دانم که خوب می ولی این را می. دانم که این پذیرفتنی نیست می

های جدی  اینکه دستش را روی کسی بلند کرده باشد، بلکه او در همه مسابقه
که تمام اعضاء بدنش جراحی شده بود بازهم  حتی وقتی. شد میان ما برنده می

 . بهترین وضع بودم، برنده او بود در مسابقه با من، که در
 .او داور ما بود، صدای وجدان ما بود، بهترین دوست و برادر ما بود

 کیوان حاجبی
 5930ماه آنجلس، مهر لوس
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 رامین و من

. رامین رفت. رامین نان داد. رامین آب داد 
رامین . رامین دوید. رامین عاشق شد. رامین اومد

. رامین یاد داد. رامین گرفت. دادرامین . گریه کرد
 .رامین گفت و رامین خندید. رفترامین یاد گ
تو خیلیها . تو من هستش. هستش. رامین هست

رامینی که من شناختم  .حتی تو توهم هست که داری اینو میخونی... هستش 
. انسانی بود که وقتی به خوبی تو این دنیا فکر میکنم، اسمش به فکرم میاد

! آره. یگانگی. عشق. مثبت. ق تو چشمابر. لبخند
 .چقدر خوبه بگم رامین. فکرم میاد همیهِ اینا تو
ازش . ش داشتم چون پسر عمم بودتدوس

خوشم میومد چون باهاش یه جورایی تو ابرا، اون 
از دیدنش لذت . باال باالها ارتباط برقرار کرده بودم

میبردم چون وقتی میدیدمش یاد تمام رازهایه 
بدونه مرور، . فامیلم داشت میفتادم خوبی که

 .رامین هست. رامین بود. میتونستیم بگیمُ بخندیم
حیووناش . آدماش رو دوست داشت. و زندگی رو دوست داشت. زنده بود

. و سازگار بود. سنگها و آبها و آسمونهاش رو دوست داشت. رو دوست داشت
 .امین هستر. رامین بود. با باال و پایین زندگی میساخت. میساخت

. نرم بود. رامین طبیعتی داشت مثل حریر
 .حقیقت بود .حقیقت بود. زیبا بود. خوب بود

توی باغ پدر . پنج سالم بودش
بزرگمون مثل نخودی دنبال رامین و سیا 

اون دوتا ده یازده سال از من . میپلکیدم
اگه . دنبال چیزای دیگه بودن. بزرگتر بودن
و بَر بچه جزقلی  منو بِپان، دور مجبور نبودن

 .نمیرفتن
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رامین پشت باغ، . اما برا من خدا بودن 
خودش بارفیکس  بینِ شاخهای درخت برا

ها اِفه میومد که یعنی  جلو بچه. زده بود
خیلی . در ضمن مهربون بود! ورزشکاره

. مون بود برادرِ همه. برادر بود. مهربون بود
ولی فکر میکنم  سیا رو از همه دنیا بیشتر 

 .ست داشتدو
یادم میاد وسطِ خر توخری انقالب، 

حرفِ اینکه بزودی . حرف مادرش زیاد بود
من . خیلی جوون بود. یک کت سربازی هم داشت که میپوشید. آزاد میشه

اما وقتی رامین میومد، از . کوچیک بودم اونوقتا نمیفهمیدم دقیقن چه خبره
! دم عجب شجاعستاونوقت من فکر میکر. خبرای خیابون و انقالب میگفت

با چیزایی که دور ورش بودن و میتونست خیلی . خیلی شجاع بود. شجاع بود
 .رامین بود و رامین شهامت داشت. خیلی زندگیش رو دگرگون کنه، قاتی نشد

مطمئن نیستم اسب سواری رو . موتور سواری رو خیلی دوست داشت
ر اسب میشد بخاطر دوست داشت یا نه؟ حقیقتن فکر میکنم تنها دلیلی که سوا

 .که مثلن فکر کنه اینست و اونست. پدر بزرگمون بود
 . دوتا همدیگه رو خیلی دوست داشتن اون. با پدرم خیلی نزدیک بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5911 مین و خویشان مادری، ده خانقاه،را
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اون موقعها قدر . آسون، نرم، مهربون و راستگو. ون عینه همدیگه بودنشباط
 .اونا ولی نیستن همه مثل. فکر میکردیم همه مثل اونان. میشناختیمراستگویی رو ن

فصلها عوض شدن و بعدش . ابرها اومدن، بارانها اومدن. سالها گذشت
. اما رامین، رامین موند. مون از آب و خاکمون رفتیم همه. رامین بزرگ شد
 .رامین عزیزِ دنیا موند. رامین مهربون موند. رامین خوب موند

وقتی میومد آمریکا، پیش من . رو هر چند وقت یه بار میدیدیمهمدیگه 
راجع به . حرف راجع به خانواده عجیبمون. اونوقت حرف میزدیم. میموند
 .راجع به بزرگ شدن. هامون تجربه

اگر مریض نمیشد فکر . اسکیباز بود و کوهنورد. عاشق کوه و بیابون بود
پای یه . حتمن همین طوره! رهآ. میکنم شاید پای یه کوهی یه جا پیر میشد

 . کوهی بریم پیشش تا ببینیمش

انرژیش رو . رامین رو جا گذاشت. چیزی رو جا گذاشت یول. رامین رفتش
راز کار اون . هرکی یک چیزیش رو داره. کوچولو کوچولو تاک تاک. جا گذاشت

از اون ! مرسی رامین. اونم از عجایب کاره رامین اِه. رو فقط خودش میدونه
 . یزایی که پیش ما جا گذاشتیچ

 رضا حاجبی
 5930سانفراسیسکو، مهر 
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 لبخند رامین

او درس و مشق . با رامین درتهران آشنا شدم، انقالب درجریان بود
. پزشکی را در فرانسه رها کرده بود و خودش را شتابان به ایران رسانده بود

دویدند، رامین  ادهای سیاسی میدرآن روزهای پرتالطم که همه به دنبال رخد
. خوشرو بود، شفاف و پُراز صفا. را نقطه اتکایی محکم و انسانی یافتم

 .خصوصیاتی که از همان لحظۀ دیدار مرا به طرف او جلب کرد
در یکی . ، من و رامین با اتوبوس عازم اصفهان بودیم13شبی درتابستان 

چند لحظه به ما . ه سمت ماآمدند ب دو بسیجی یکراست  های بازرسی از ایست
و به  "بیا پایین"خیره ماندند و یکی ازآنها با لحنی آمرانه به رامین دستور داد، 

حسابی نگران شده بودم، اما  "!تو بشین"شدم گفت،  من که داشتم بلند می
از پشت پنجره . رامین با لبخندی برلب ازجا بلند شد و به دنبال آنها راه افتاد

کند، چهرۀ  نکه یکی از آن دو با خشونت از رامین پرس و جو میدیدم با ای می 
 :پرسیدم. گشتبعد از مدتی رامین باز. آرام و خندان او هیچ تغییری نکرده است

 قضیه چه بود؟ -
و همچنان لبخند پرسیدند خودتی، مگه نه؟  اولش خیلی تند بودند، می -

 . اش جاری بود در چهره
ام آن را با خود  صتی که رامین را دیدهلبخندی که همیشه و در هر فر

های ذهن  لبخندی که ناشی از تیز هوشی و آگاهی او از پیچیدگی. داشت
 . های زیرین زندگی بود ها و شناخت الیه انسان

مدتی هم درکار تولیدی همکار . سفرهای دیگری را با هم تجربه کردیم
نی شاهد بودم که ها گذشت و در همه این دوران طوال بودیم، روزها و سال

زندگی را با همان . کند ها گذر می ها و رنج رامین با چه قدرت و شوری از سختی
. هایش تجربه کرد ها و پستی بلندی ها، در زیبایی لبخند در همه ابعاد، در تلخی

با نگاهی هوشمندانه با هر . گذاشت و عاشق ساده طبیعت بود ها احترام  به انسان
: کرد شد و آن را با عالقه موشکافی می ا و طبیعت، روبرو میه ای، باانسان پدیده

  ...با یک تازه آشنا، یک شعر خوب، یک فیلم، یک منظره و 
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توانم بگویم؟ جز آنکه این روزها، انگار دوباره  و امروز در نبود او چه می
با همان خصوصیات ! اینبار درقامت پسرش افشین. بینم رامین را در تهران می

دو باره با ! رامین، پُرمهر، کنجکاو و تیزهوش، شوخ طبع و عاشق زندگیبرجستۀ 
، اینبار رامین عزیز چابکتر از همیشه است... کنیم و خندیم، بازی می هم می

  .سرزنده، پُرشور و پُر از زندگی
 حسن شیرزاد

 5930تهران، تابستان 
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 ... عاشق زندگی بود

رامین پُر بود از زندگی، پُر بود از عشق، پُر ! و ژله بود رامین عاشق بستنی
 ... بود از صمیمیت و دوستی

زمان جنگ ایران و عراق، برای من و  ٬های رامین ها و نامه کارت پستال
کردیم که پسرخاله مهربون  من و سپیده افتخار می. خواهرم هدیه بزرگی بودند

هم بفکر ماست و ما را از ته قلبش و خوبی داریم که حتی از راه به اون دوری 
شد برای شغل، تحصیل  برادری که می. رامین برای ما یک برادر بود. دوست داره

اون بود که . گی باهاش همفکری کردمهم دیگه زند های و همه تصمیم
ها رو  پسرخاله ٬ریزی بکنه و دختر خاله های فامیلی برنامه تونست برای دوره می

تا برای اولین بار همدیگر رو مالقات  ٬یا دور هم جمع کنهاز اینور و اونور دن
 .های جدید شکل بگیره دوستیتا  ٬کنند

 ...اون بود که من رو با شعرهای خیام آشنا کرد

 و نوردی کوه. بود هم اسکی عاشق بود، مهمونی و جشن عاشق رامین
 یمهربون هم ما خواد می دلم. داشت دوست خیلی هم رو سفر و آشپزی و رقص

 مثل و داریم نگه قلبمون تو اونو بگیریم، جشن رو رامین عشق از پُر زندگی و
 خوبی کتاب یا میریم، خوب سفرهای که وقتیو . بگیریم یاد ازش همیشه

و . کنیم می تماشا خوب فیلم یک وقتیهمینطور  و باشیم؛ یادش به خونیم می
 ...بود زندگی عاشق رامین که نکنیم فراموش هیچوقت

 شیرزادسارا 
 5930 واشنگتن، مهر
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 دوست عزیزم

کرد که  ای می هر کس توصیه. برای دانشگاه هنرهای زیبا مصاحبه داشتم
رامین تنها کسی بود که چیزی . حسابی نگران شده بودم. این را بگو و آن را نگو

 :باالخره یک روز ازش پرسیدم. گفت نمی

 شم؟ رامین به نظرت من قبول می -
بگو که هنرهای . ام هم هنرمنده یادت نره بگی پسرخالهی که بشرطآره  -

 .و زد زیر خنده !نهفته داره
صدایی که مثل چشمه از دل . اش را همیشه به یاد دارم صدایش و خنده

همان خنده و صدایی که از دوران . شود تراود و آرام و روان جاری می زمین می
  .کودکی می شناسم

صدای خاله و . پاریس. هواپیما به زمین نشست، نه ساله بودم، 5913سال 
کرد  هایش امضا می ام زیر نامه خاله. پسر خاله را بارها از پشت تلفن شنیده بودم

. صدای رامین را هم شنیده بودم. پشت تلفن هم صدای بمی داشت. خاله گرگه
 وقتی  از مادرم شنیده بودم که. پرسید از درس و مشقمان می. گرم بود و مهربان

 . کرد از من مراقبت می مدتی رامین ،به دنیا آمدم
الخره خاله اب. زد می تند قلبم تند. هر دو در فرودگاه منتظرمان بودند

های سیاهی داشت و من از او خجالت  رامین سبیل. گرگه و رامین را دیدم
های  عطر و بوی جدید، زن .راه افتادیم تاکسی گرفتیم و به. کشیدم می
آید دقیقا چه شد که  یادم نمی. همه چیز تازگی داشت... ابانحجاب در خی بی

شروع کردم به . های رامین خجالت نکشیدم بعد از چند ساعت، دیگر از سبیل
هایش دیده  هایی بود که از زیر سبیل شاید به خاطر خنده. آواز خواندن برایش

 .بودند ولی رامین دوستم شد "آدم بزرگ"ها برایم  همه آدم. شد می
زدیم، شعر  ز همان روز دوم با خواهرم سارا همراه رامین در شهر قدم میا

رامین . رفتیم و به پارک و سینما خوردیم، به استخر می خواندیم و بستنی می می
از خاطرات مدرسه  برایش .کرد آهسته در گوشمان همه فیلم را ترجمه می

با منهم . پرسید می هایمان را اسم همکالسی .کرد او با دقت گوش می ،گفتیم می
او به این موضوع . گفتم که مبصر کالسم و مسئول تخته پاکن افتخار به او می
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 خیام ،از سعدی ،خواند برایمان شعر می. گرفت و جدی می داد خیلی اهمیت می
 ... از نیما یوشیج و

من و سارا گریه . باید به تهران برمی گشتیم ،گذشتزود بیست روز 
جدا  سختترتعطیالت تمام شده بود ولی از همه  .ت بودخداحافظی سخ ،کردیم

های دلنشینش به  از آن پس نامه. شدن از رامین بود، از دوست عزیزمان
هایش نقاشی  در نامه. یمخواند میها بار  هایی که ده نامه. رسید دستمان می

 "ای در خارج پسرخاله"رامین دیگر . کرد نوشت و شوخی می شعر می ،کرد می
 .ها، تا همین لحظه یکی از بهترین و نزدیکترین دوست. دوست بود ،نبود

ها را نشانم داد  زیباترین کوه. ها را به من داد خوشمزه ترین بستنی رامین
و همیشه . های این دنیا را نشانم داد رامین زیبایی. ها را و سرسبزترین دشت

 خواند، می
 گر/ جاستزندگی آتشگهی دیرنده پابر /آری آری زندگی زیباست

ور نه خاموش است و خاموشی  /اش در هر کران پیداست بیفروزیش رقص شعله
 /...گناه ماست

 سپیده شیرزاد
 5930پاریس، دی 
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 8!ای الماس شوریده! بتاب، هان
 .به یاد رامین

 .دادم به یادش ای بود که مدام گوش می طعهقدر روزهای پایانی، 
به کار مشغول  "ایست ریور"ر کرانه شرقی آن سحرگاه بروکلین که د

ای در هم ریخت، اطلس  بودم و خبر را شنیدم، عشق سرحدّات وجود را به اشاره
آن  .نیلگون را یک نفس طی کرد و زخم مغموم فراغ از دور بر تار دلم زد

برگردانی از آن را  .صبحگاه نیز واژگان این شعر در گوش و دلم طنین انداز بود
 : کنم یم میبه او تقد

 !به یاد آر، بهار زندگانی را، هان
 .درخشیدی پرنور و بی دریغ، به سان آفتاب که می

 .ای الماس شوریده -! بتاب! بدرخش
 .هزاران خورشید است ۀدر نگاهت جذب

 .ای الماس شوریده -! بتاب! بدرخش
 .عنان با باد گذشتی در کشاکش کودکی و ستاره بودن، هم

 ی دور دست، رآ، ای قهقهکنون فرودآی و به د
 ای غریب،
 ای افسانه،
 ای شهید،

 !و بتاب
 سر انگشتانت از ازل پی اسرار کون و مکان جاری،

- چشمان تو، لبریز ز آب حسرت، نگران ماه 
 .ای الماس شوریده -! بتاب! بدرخش

 ند و نور،اَ ها، نه سزاوار تو سایه
 .وانست کشیدننتبار جلوه کردنت 

 .ی الماس شوریدها -! بتاب! بدرخش

                                                                 
 مانی نیچلیانی : اقتباس و ترجمه( پینک فلوید)راجر واترز، دیوید گیلمور، ریچارد رایت  -9
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 مقدمت وامدار اتفاق و بایستگی بود و تو

 .عنان با باد گذشتی هم
 کنون فرودآی و به درآ، 

 :ای دیده به منظر ناپیدا گشودهای شوریده حال، 
 گشای،خویشتن بُبند ز 

 !ای الحان تو موسیقی! زن ای نقش
 !بتاب

 مانی نیلچیانی
 5930آذر  بروکلین، نیویورک،
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 5971 فونتن بلو، اسفند
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 رامین 

 که آب روان بود و سرو خندان باغ

 افسانه ای بود و گذشت
 که چگونه

  بلند مهربانباال 
 با لبخندی گرم

 اش که در دردناکترین خاطره
 صفایی بود و امیدی

 مند زندگیآرزو
 شرف طبیعت
 دریغ که رفت

 احسرتیست برای م و
 زندگی رنگی دیگر داشت که با او

 محبت حجمی بزرگ و
 فکر میکنمزمان  مانای شبیخون ببه 

 روزها و شبها گذشت
 اش هنوز وخاطره

 بهانه طلوع خورشید 
 به او فکر میکنم

 که جایی دیگر
 شاید

 به تماشا نشسته
 میگوید

  ویدا نگران نباش
  چیزی نیست

 نسترن اسدیان
 5930 ماهدینزا، آرکا، هلنا
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 !روز چه سخت و تلخ گذشت آن

خسته و  2151صبح دوازدهم ماه می  1روز سه شنبه حدود ساعت 
. دانم چرا، آشوبی در دل داشتم نمی. دلمرده، با اوقاتی تلخ از خواب بیدار شدم

 .توانستم روی هیچکدام متمرکز شوم بودم، اما نمی  از مشکالت متعددی کالفه
 تلختر را اوقاتم و شده قوز باال قوز ،مدستی تلفن کردن فراموش. شدم کار عازم
 حوالی. نداشتم پاسخ حوصله اما زد، زنگ بار چند کارم محل تلفن. بود کرده
  ،شنیدم تلفن پیامگیر در را حبیبی فرنگیس صدای ظهر

 !بگیر تماس من با سریعتر چه هر سهراب -
هیچگاه چنین . لحن خشک و شتابزده فرنگیس، بنظرم عجیب رسید

 سخن لطیف و نرم و سنجیده همیشه او. بودم ندیده فرنگیس برخوردی از
 روی که بودم غمگین و کالفه چنان است؟ افتاده شده، اتفاقی چه. گفت می

 لرزش شنیدن و او با تماس محض به. گذشتم آن از و نکردم مکث او لحن
 :گفت که صدایش
 !دارم برایت بدی خبر سهراب -

کمرم سست شد و بی اراده . دلم فرو ریخت. به رامین رفت مذهن سریع
 قطع را اش جمله دهد، ادامه را شنشستم روی صندلی و قبل از آنکه سخن

 :گفتم و کردم

 رامین؟ -
 :گفت و داد مثبت پاسخ آلود بغض صدای با 
 .میرم دارم من و بیمارستانه ویدا -

. و چشمم ظاهر شدلج ویدا چهره دانم می. گفتم چه او به دانم نمی
 و ویداست دیرینه و خوب یاران جمله از فرنگیس. کرد باید چه دانستم نمی

 که است شده فراموشم. گرفتم تماس فخری با. او کنار غم و شادی در همیشه
 گفتگومان دانم نمی. دارم یاد به را، او ی"ویدا...آخ" گرفته صدای. گفتم چه او به

 ... شد تمام چطور
اما امروز که خاطره . کنش اولیه خودم و فخری، مکث نکردمروی وا آنروز

 رامین، جای به نخست، واکنش در چرا پرسم می خود از نویسم، آنروز را می
 دیگر رامین که دلیل این به شاید شد؟ مجسم برابرمان در بیتاب ویدای
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ویران  رامین همراه جانش و جسم که ما، ویدای اما. باشد فشار زیر توانست نمی
شده و روح و روانش پریشان، زنده مانده تا بار تمام فشارهای عاطفی پس از 

 .رامین را با تن رنجور و خسته خود حمل کند
هدف به  گیج و منگ و بی. آنکه نشانی بیمارستان را بدانم به راه افتادم بی

 و ویدا که افتادم فکر این به تازه رانندگی مدتی از بعد .طرف پاریس راندم
در کدام بیمارستانند؟ برای دسترسی به تلفن همراهم، رفتم به سمت امین ر

 روی به دوباره رانندگی حال در .خانه و زمانی طوالنی گیر راهبندان افتادم
 ندیشم،بی رامین به اینکه از پیش .شدم متمرکز بود، داده رخ که ناگواری اتفاق
چند . ظاهر شد چشمانم جلو او دشوار بس شرایط و ویدا شکسته درهم قیافه
یک پا در . ای بود که ویدا و آزاده همسر رامین، شب و روز نداشتند هفته

گاه، ویدا تلفنی مرا . بیمارستان و پای دیگر در منزل و تدارک برای بیمارستان
خواست، خواست ما را هم  نه تنها هیچ کمکی نمی. کرد از وضع رامین مطلع می

روز پیش، برخالف هفته قبل، که چند . پنداشت نتیجه می برای کمک بی
اش کرده بود، صدای امیدوارش را  وضعیت بحرانی رامین آشفته و درمانده

 ویدا های اما گفته. شنیدم، که از تغییر مثبت حال رامین، کمی جان گرفته بود
 شنیده روزبه، پزشکم، بستگان از یکی طریق از چون. نکرد برطرف مرا دلنگرانی

به رغم اینکه روزبه را عمیقا دوست دارم، اما از . الجی نداردراه ع رامین که بودم
بیهوده  آزردگی دلچندین روز گذشت تا این . صراحت بیانش بسیار رنجیدم

از اینرو، امیدواری آنروز . بپذیرم ند و حرف او را به عنوان یک پزشکرهایم ک
واهمه . نکردمپس از آن نیز، دیگر به ویدا تلفن . ویدا، مرا چندان خوشحال نکرد

 .گریختم از گرفتن خبر می ،شنیدن همین خبر را داشتم
به دلیل تصادف . کیلومتر بود 91فاصله محل کار تا محل زندگیم، 

تمام حواسم روی رامین و ویدا متمرکز . رانندگی، در راهبندان گرفتار شده بودم
را در بروجرد  اولین بار او....  به یاد نخستین دیدار با رامین افتادم. شده بود

 به سرزنده و جوان رامین. گذشت درست چند ماهی از انقالب می. دیده بودم
 و پاک. آمد زندگی تبلور چشمم به که بود سالم و شاد آنچنان. بود رسیده نظرم

 .بود بحث و گفتگو اهل. داشتنی دوست و جذاب نگر، مثبت و شفاف بود، صادق
 و مسلحانه مشی پیرامون بحث شغولم من از ترالس و سن کم کسان با بیشتر

. دانستم چگونه و در چه محیطی پرورش یافته است نمی زمان آن. بود چریکی
شاید بتوان گفت که از سرشت . اما با جوانان همسن و سالش متفاوت بود
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بعدها پس از آشنائی با محیط پرورشی او متوجه شدم که این . دیگری بود
 .نواده با فرهنگ حاجبی آموخته استپاکی، شفافیت و صداقت را از خا

کشید و  در آنزمان تفاوت سنی ده ساله من و رامین، دیواری بینمان می
امروز که بیش از سی و پنج سال از آن . گذاشت چندان به او نزدیک شوم نمی

گذرد، یاد برق چشمان نجیب و لب خندانش را در خاطر دارم و طعم  دیدار می
 .کنم را حس میعطر شیرین نگاه پر مهرش 

با . غرق این خیاالت بودم که با صدای بوق ماشینِ پشتِ سرم بخود آمدم
های دور، به امروز پرتاب شدم و دوباره به  پاره شدن رشته خیاالتم از گذشته

 هر مثل ویدا .فکر حال و روز ویدا افتادم و از دست دادن فرزندی چون رامین
. بود داشتنی دوست ما همه برای ن،رامی اما. داشت می دوست را پسرش مادری

 افتادم ام پناهنده دوستان از یکی قضیه یاد به .داشت می پاس را انسان گوهر او
 بود هرکاری یافتن به محتاج زندگی گذران برای و نداشت رسمی کار اجازه که
کارگر  به شخصی امری برای اینکه با رامین اما. روز قیمت از کمتر دستمزدی با

، چون پول کافی نداشت از خیر نیازش گذشت و حاضر نشد دوست نیاز داشت
چون پول کافی "با این استدالل که، . محتاج مرا با مبلغ کمتری به کار گیرد

 "!ندارم حاضر نیستم از هیچ کس برای کاری شخصی سوء استفاده کنم
این سرسختی او هر چند در عمل، به ضرر دوست ما تمام شد و چندان 

های واالئی است که بدان باور  نبود، اما نشانۀ پایبندی رامین به ارزش واقعگرایانه
کوشید اطرافیان را  می. دیگران بفکر بسیار و بود متعادلی انسان رامین .داشت

کوشید او را  پذیرفت، با نرمشی دلپذیر می دریابد و هرگاه کسی را بدوستی می
این مرحله گذر کرده و اما فقط در دوستی منعطف نبود، بلکه از . درک کند

در اوایل نظرات تند . هر چند او نیز در دوران انقالب چنین نبود. روادار شده بود
در اوایل مهاجرت به فرانسه نیز . و تیزی داشت و نسبت به آن متعصب هم بود

اما به تدریج نظرات . توان در نظرات او ردیابی کرد سایه این تعصب را می
هماهنگ شد و بعد هم روادار و در  ی و اجتماعیشسی او با رفتار عمومسیا

رامین که در دامان خانواده حاجبی و مادرش ویدا . هائی آموزگار ویدا زمینه
پرورده شده و آموزش دیده بود، چنان خود را باال کشید که مادرش را در 

 . کرد مواردی اصالح می
. ت اوستشناسم سرکشی و یاغیگری از خصوصیا از زمانی که ویدا را می

با اینهمه به تدریج تحت تأثیر صالحیت . ام همواره او را اتوریته گریز دیده
هایش چیرگی  از البالی صحبت. ام با ویدا زیاد بوده. معنوی پسرش قرار گرفت



73 

 

رامین از نادر افرادی بود که تیزی زبان و . ام اعتبار معنوی رامین را دریافته
و این را ویدا . گذراند نرم و لطیفش می کالم مادرش را از صافی روحیه  زبری

در . کرد این اواخر ویدا کمتر مطلبی را بدون نظر رامین منتشر می. پذیرفته بود
تا بدانجا که اگر ویدا . های مهم ویدا، اثر انگشت رامین محسوس بود تصمیم

خواست خیال طرف مقابل را در یک گفتگو و یا یک چالش نظری آسوده  می
  :گفت کند می
  .رامین هم همین را گفته است -

این اعتبار معنوی در جریان زندگی بر . و این حرف یعنی کفایت مذاکره
گفت که در اوایل ورود به فرانسه،  ویدا خود می. شخصیت ویدا چیره شده بود

اما ویدا . شده و رامین مخالف این کار بوده بدون خرید بلیط وارد مترو می
 متوجه شرمندگی و ناباوری کمال در که روزی تا کرده، همچنان کار خود می

 و او بجای هم دیگر بلیط یک خودش، بلیط بر عالوه رامین بار هر که شود می
 .است داشته زیاد برخوردها اینگونه از رامین. زده می دستگاه به او چشم از بدور

کنم؟ کدام  اعالم را همدردیم تسلیت؟ بگویم؟ چه ویدا به کردم فکر می
در پی مهاجرت، بیش از سی و پنج . تواند از بار درد و رنج او کم کند می کالم

 در او با فرانسه به وروداوایل . سال است که تقریبا با رامین زندگی کرده است
 هم با بار چندین ای هفته شرایط بدترین در حتی پس، آن از بوده، منزل یک
، در سفرها با هم بودند و کمتر ید بیماری رامینتشد با اخیر ساله ده در. اند بوده

این تنیدگی عاطفی مادر با تنها فرزندش را، با . روزی بود که یکدیگر را نبینند
 چهل نزدیک ویدا با بخشید؟ التیام کمی توان کدام کالم و با چه رفتاری می

 روبرو. دارد خاصی جایگاه برایم. دارم خانوادگی و فردی رابطه که است سال
. هنگام از دست دادن عزیزترین موجود زندگیش، برایم سخت بودشدن با او، به 

 تمام با. رسید نمی ذهنم به حلی راه هیچ اش، اندوه عظیم باربرای کاستن از 
بیش . شد درد و اندوه را تقسیم کرد می داشتم کاش آرزو خیال عالم در و وجود

 خیاالت و با این تصورات و در این .از سهم و توانم آمادگی مشارکت داشتم
 به دادن اطالع در را رنج دامنه از کاستن راه تنها راهبندان، آن در گرفتار

 و فخری رسیدم که بیمارستان به  .دیدم ویدا دوستان نزدیکترین از تعدادی
 اند، آماده یارانشان به کمک در همیشهکه  همسرش، پرویز با پزشکی ژینوس

آرامیده بود و در کنارش، ویدا،  خود برای همیشه اتاق در رامین. بودند آنجا
 .من اما نتوانستم به اتاق وارد شوم. آزاده، سپیده و حمیده، همسر سابق رامین

 فاطی، ثریا، فرنگیس، رامین، پسر افشین. بودم ایستاده انتظار به راهرو در
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 کندی به زمان. بودند آنجا رامین فرانسوی دوست چند و فخری ژینوس،
... دافتادم و ذهنم غرق آن مراسم ش "یادها"ی کتاب به یاد معرف. شتگذ می

برق . رامین در آن روز حال و هوای دیگری داشت، شاداب بود و سرزنده و جوان
صورت ویدا هم از شادی گل انداخته بود و . کرد نگاهش نظرها را جلب می
هیچگاه این دو را چنین شاداب و سرزنده ندیده . زد چشمانش از شوق برق می

شوق نگاه پر از مهر این دو به یکدیگر، فضا را چنان شاد کرده بود که  .بودم
رامین از جمله کسانی بود که در آن مراسم صحبت . همه به وجد آمده بودند

  :و طنزی دلنشین، اینگونه شروع کردبا افتادگی . کرد
کیه؟  رامینگفتم این . کتاب یادها رو که خوندم خیلی خوشم آمد -

  !خیلی با حاله
ویدا را به خاطر . کرد و قدرشناسی با کارهای ویدا برخورد می چقدر با مهر 

ستود و تالش او را در  داد، می در کتاب داد بی ،نگاه انتقادیش به راه طی شده
های متفاوت زنان زندانی، قابل ارج  آوری چهل مصاحبه با دیدگاه جمع

 نه به این خاطر است که،لُب کالمش این بود که احترامش به ویدا، . دانست می
ها تالش و مبارزه در  ، بلکه ارزش او برایم سالهستیم از هستی اوست" 

 "... راه آزادیست

موج  "یادها"نگاه قدرشناسانه ویدا به رامین هم در البالی صفحات کتاب 
شود و با نام رامین و  کرانش آغاز می شکیبایی بی با نام رامین و "یادها". زند می

  ،یابد او و با این جمله پایان می راظهار نظ
اندیشم و از خود  و من در سایه شکیبای پسرم به معنای رسیدن می"

 "ام یا هنوز در راهم؟ پرسم آیا به این مساله رسیده می
و رابطهِ میان رامین و ویدا بود که  "یادها"هنوز افکارم در مراسم کتاب 

او را که از . رفته بود، بیرون آمد ویدا از اتاقی که رامین برای همیشه به خواب
. مانست، در آغوش گرفتم های چند هفته اخیر به اسکلتی متحرک می خواب بی

 .زبانم دوخته شده بود و کالمی از لبانم بیرون نیامد
آن شب، در حلقه دوستان نزدیکی که از ماجرا باخبر شده بودند، منزل 

. ویدا و آزاده و سپیده بودیمژینوس و پرویز جمع شدیم و تا دیر وقت شب با 
نزدیک صبح، بدون تصمیم از پیش، خبر آرامیدن همیشگی رامین را در فیس 

 :بوک منعکس کردم
 مبارزه ها ظهر رامین حاجبی، پس از سال 52دیروز صبح حدود ساعت "

 لطافت به طال، پاکی به رامین. گذاشت تنها را ما باالخره بیماری، با سخت
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غنی "سپیده دم بهار است که مهری بیکران و صداقتی  های نو رسته لبرگگ
ویم دارد چون برایم و برایمان حضورش ملموس و گ می. داشته و دارد "شده

ام اما مهرش در تن و جانم چنان منتشر  به رغم اینکه کم با او بوده. زنده است
 .های وجودم را نیز تسخیر کرده و جزئی از هستیم شده شده است که سلول

شود با ویدای عزیزم و آزاده  توان گفت و با چه کلماتی می دانم چه می نمی
کلمه و . سخن گفت -که عاشقانه به او عشق داشت-دوست داشتنیم همسرش

 و آزاده و ویدا همراه به را هایم کنم جز اینکه بگویم شانه ای پیدا نمی جمله
ام تا  گرفته ر بار این اندوه و دردزی یارانش و دوستان همه و پسرش افشین

من نیز از دیروز روز سختی را . آنرا تحمل و هضم کنیم یبتوانیم جمع
 ".گذرانم می

 محمد اعظمی
 5930پاریس، دیماه 
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 شجاعتی ذاتی

وجود دارند که گویی به کمال برای خوشبخت کردن دیگران  هایی انسان
اموشیشان افق یکسره یابد که با خ حضورشان چنان ضرورتی می. شوند زاده می

 .گراید در اندوه بازماندگان به تاریکی می
تر از افق، برای گشایش  این واقعیت رامین بود، با بازوانی زاده شد گسترده

همچون خورشیدی عظیم که مرگ . و زیباتر کردن زندگی با حضوری سبکبال
ویدا، آزاده و  کران کند از رنج بی ما را لبریز می های کند، دل را از نظر پنهان می

. اند شده مند اند و از دوستی با او بهره افشین و همۀ کسانی که او را شناخته
 .همچنان که برای دخترهایم ویدا و نوشین، برای جهان و من

آنچه که از دوران کودکی در وجود رامین مرا تحت تاثیر قرار داده نوعی 
هایی را دریافته بود  تخاباو خیلی زود واقعیت گریزناپذیر ان. شجاعت ذاتی است

گشت  به یاد دارم هنگامی که از ونزوئال بازمی. کند که زندگی را قابلِ زیستن می
کرد و  کردم با چشمانی درشت مرا نگاه می و من در پاریس از او نگهداری می

و  دنیا را نگاه کن! گوید نگاه کن گویی می "! Mira, mira "گفت  مرتب می
چیزی که از اوایل نوجوانی، با حمایت از ویدا در مبارزه همان . آنرا بهتر کن

بزرگواری عمیقی که . آنکه بخودش بیندیشد کوشید بکارگیرد بی علیه ظلم، می
 . ای برای ما تا آخرین نفس در وجود او پایدار ماند، نمونه آموزنده

ای که برایم باقی گذاشته محبت است و  ام، اما خاطره او را زیاد ندیده
من هیچگاه فراموش نخواهم کرد نوری را که در چشمان او وجود . تشجاع

 .توانست سکوت را و فضا را مأنوس کند داشت و می

 اِلن اوده
 5930شهریور مونترِال، 
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 !جو زیبا یزیبا پسند

چیزی در آن تکرار و ماندگار . بی بازگشت است ی دائمزندگی وداع
، با سهمی که در تداوم و بقای حیات ایفا که ستها این رد و اثر انسان. شود نمی
ها  و خاطره، ردی که فرد فرد انسان. گذارند خود را در بشریت باقی می ،کنند می

 ایست از تصویر، کالم و مجموعهمرز،  گذارند، دنیائی است بی از خود بجا می
تصاویری از این مجموعه . گنجند هایی که به سختی در تصویر و کالم می حس
رجستگی و ماندگاری بیشتری دارند، تصویرهایی زیبا که با مرگ اما، ب

آیند و  مانند و با هر تداعی، به یاد می شوند، سرزنده می مان محو نمی نزدیکان
 .آفرینند وجد می

او ما را ترک کرده است ولی ما او را . در این دفتر سخن از رامین است
مرز و پهناور  ند در دنیای بیک کنیم، او زنده است و با ما زندگی می ترک نمی

که بسیاری از  ستزیبا ا یآئینه زنده جهان"ش که شخصیتانسانی . امانه هخاطر
رامین زندگی را ارج  .ها، رویای دیدنش را در فرداهای دور داشته و دارند انسان

با . داشت خندیدن و شاد بودن را دوست و زیبائی را پاس می. گذاشت می
اش درسی  هستی. مد و با تندگوئی و خشونت بیگانه بودآ ها کنار نمی بینی کج

است که پس از او همچون سرودی در گوش کسانی که او را از دور و نزدیک 
  ".ها زمزمه خواهد شد شناختند، سال می

 ( از نامه همدلی با ویدا حاجبی در سوگ پسرش رامین)
ی اندک ول ،رامین من هم تصویرهائی دارم "جهان زیبای"از این 

او یک آشنای نزدیک . هایم، ماندگار هستند در آرشیو فیلم خاطره ،درخشان که
بود، یک دوست صمیمی، فرزند دوستم ویدا، عضوی از خانواده بزرگ ما، نسلی 

 .که انتظارات دیگری از انقالب داشت و برایش بهای سنگینی پرداخت
سر اضطرار  از. که رامین در فرانکفورت میهمان ما شد شبی را بیاد دارم

 2111ماه آوریلِ . بود تا ویدا را که در بیمارستان بستری بود، مالقات کند آمده 
بود و من آنقدر از زیبائی بهار در اینجا گفته بودم که ویدا دعوت ما را پذیرفته 

هامان غنیمت شمرده بودیم، او ناگهان  گویی شبی که فرصت را برای خاطره. بود
جدی نگرفت، . حیه پیشانی و گردن احساس کرددردی شدید و گذرا در نا

از گردش روز بعد هم نگذشتیم و بیحالی ویدا را به حساب خستگی و . نگرفتیم
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روز سوم فقط اصرار ناهید، همبندی سابق ویدا، سبب شد ویدا . پیری گذاشتیم
با این شرط که در هر حال فردای آن . بپذیرد سری به اورژانس بیمارستان بزنیم

با اولین معاینه و آزمایش پزشکی معلوم شد که او . واند به پاریس بازگرددروز بت
های  بعد از چک و چانه. سکته مغزی کرده و باید بستری شود و استراحت مطلق

فراوان با پزشک که خطر مرگ ویدا برایش جدی بود و مسئولیت مرخص کردن 
دو روز دیگر یک عمل پذیرفت، باالخره ویدا به ما فهماند که رامین  او را نمی

ها دست به  بد بیاری. جراحی مهمی در پیش دارد و او باید نزد پسرش باشد
سرانجام ویدا در حالیکه . و ما را در وضعیت استیصال قرار داده بود  داده دست

اشک در چشمانش حلقه زده بود، تسلیم شد و گذاشت او را روی تخت برانکارد 
 .به بخش منتقل کنند

رسد این است که رامین نباید از قضیه سکته  که بفکرش میتنها راهی 
به دنبال داستانی برای . مطلع شود، باید عملش در روز تعیین شده صورت گیرد

 :ستاین بایدها
 . به رامین و بقیه بگین پام شکسته -

بهتره به همه واقعیت رو " حرف ویدا یکی است و استدالل ما را که
رامین فردای آن روزِ سه شنبه، همان . افتد بکار میها  تلفن. پذیرد نمی "بگیم

 . رسد روزی که قرار بود جراحی شود، سر می
مادر و پسری . رامین هم باور نکرد. آمیز ویدا کارساز نشد دروغ مصلحت

 .شناسند که گوشه و کنار روحیه همدیگر را خوب می
ط و آن شب، رامین فق. شب است و او فردا به دیدن مادرش خواهد رفت

ماجرا را  شکستگی پا را باور نکرده و کم و بیش. فقط از آن ما، اصغر و من، است
  :گوید می. شویم سبک می. داند می

پیش  چه خوب که این اتفاق برای ویدا اینجا در آلمان و درکنار شما -
 .کرد ریس بود به پزشک مراجعه میآمده و گرنه معلوم نبود اگر در پا

گرچه ویدا هم مدام . گوید کی پاریس چیزهایی میاز وضعیت افتضاح پزش
گفت ولی نتوانسته بودم با حس عذابی که در این دو روز به جانم  همین را می

رامین این کوه . کردم سرزنش می  توجهی خودم را بابت بی. افتاده بود کنار آیم
. ستهمتا این صدای مهربان، این حضورِ پرصفا بی. دارد عذاب را از دوشم برمی

زداید و جایش آرامش و نشاط  با چه ظرافتی غبار و نگرانی را از فضا می
کنم از عمل جراحی  ت نمیسرحال و سرزنده است که جرأ چنان. نشاند می

شماریم و این شب دیدار را که رامین  غنیمت میرا دم. خودش چیزی بپرسم
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رایمان آورده، داده بود ولی عملی نشده بود، با شراب نابی که او ب  همیشه وعده
ای  دهکند، عکس پرن کیفش را که برای درآوردن شراب باز می. داریم خوش می

کردم،  آن را باید چند بار زیرورو می. دهد مان میکشد و نشان را هم بیرون می
های گسترده در حال  ای با بال بردم تا متوجه شوم که پرنده عقب و جلو می

رامین آن را از اعجایب . لت پروازش بودعظمت و شکوه غریبی در حا. پرواز است
 .یافته یکی از مجالت داخل هواپیما در آن را گوید داند و می هنر عکاسی می

 . دهنر تصویری عالقه خاصی دار زنم به حدس می! جو زیبا یپسندزیبا
های  گوید، از فعالیت ها می شراب سرمان را گرم کرده، رامین از گذشته

در ایران داشته و به دستور تشکیالت  "سازمان راه کارگر"ای که در  ماجراجویانه
این کاره . کارگر ساده و مدتی هم دستفروش شده بود. به کارگری پرداخته بود

توانست او را لو دهد؛ از خطرهایی گفت که  می  هایش به راحتی نبود و ناشیگری
 آن. خندیم کند و می طنز و شوخی را چاشنی صحبت می. قسر دررفته بود

اش شدم، اگر بالئی سرش  نگران گذشته. بودیم  روزها را پشت سرگذاشته
. در رامینِ سرشار از زندگی نشانی از بیماری نبود. اش نبودم نگران آینده! آمد می

 داد؟  نبود یا بُروز نمی
در یک روز زیبای آفتابیِ . رامین را دوباره دیدم دو سال و نیم بعد،

نام افشین  یع در اطراف باغی که کنار درِ ورودیدشتی وس. "شاله"سپتامبر در 
ها رنگ  درخشش خورشید به مزرعه. حک شده است بر روی کاشی آبی زیبائی

شان،  در جمع خانوادگی. این بار اما، رامین تنها از آن من نیست. پاشیده است
ام از  های خاطره یکی از زیباترین فیلم. ای هستم بدون حس غریبگی من غریبه

کمترین اثری از جراحی سختِ کبد در وجود سرشار از : است ز گرفته شدهآن رو
های ذرت،  در میانه گردش در البالی مزرعه .خورد زندگی رامین به چشم نمی

کنند به دویدن و  کنند و شروع می ها را تندتر و تندتر می رامین و آزاده گام
هایی گاه  گامبا . است سه پرندهِ سبکبال، عشق آواز سرداده. افشین به دنبالشان
. هاشان کمتر و کمتر شوند و صدای خنده دور و کوچک می آهسته و گاه تند،

هم شروع  ذرت صبور و ساکت های ساقه کند و نسیمی شروع به وزیدن می
 . کنند به رقصیدن می

 منیره برادران
 5930فرانکفورت، مهر 
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 جدا از مادر برادری

این  .شکفد ام به لبخندی می هرهکنم، چ رامین فکر می وقت به هر
از  سف و غمگینممتأ ال،با این ح. که او بود بزرگداشتی ست بر انسان و مردی

اما  ؛جزییات دوران کودکیمان را روشن و دقیق بیاد بیاورمتوانم  اینکه نمی
، بُتی، کاوه، سیاوش فرانک، کتایون) نماهمیشگی  جمع دردانم در آن دوران  می

خنده و دقایق  روزهامان پر بود از قصه، ،گذشت ه خوش میهمیش( و دیگران
 هم با چه زمانی که به سادگی. خیال بیهمگی شاد بودند، سالمت و  .خوب

 رفتیم کنار مان می معی همراه خانوادهکردیم، چه زمانی که دسته ج معاشرت می
نمونه بارز این  آمیز فرانک کار محبت. جمعی بودیم صمیمی .دریای خزر

از جانب  با گلدان گلی ، یاد او رارامین گرامیداشت مراسم در که یت استصمیم
 . گرامی داشت تک تک ما

هیچ چیزی . رامین را در پاریس دیدم آخرین بار، چند سال پیش بود که
زه جدیدی وم. خورد در او بچشم نمی او را از عزیزانش بگیرداز آنچه قرار بود 

از خاورمیانه، از چندتایی آفریقا و  نری ازکه آثار هدرپاریس افتتاح شده بود 
، که البته با استقبال چندانی هم بود اثر از ایران به نمایش گذاشته دوجمله 

سری به آن فکرکردیم  با اینحال .بنظرم نزدیک برج ایفل بود. روبرو نشده بود
خاطرم هست که از روی پلی . سیمزیادی رفتیم تا به مقصد برراه  .موزه بزنیم

دو سه تا  .های زیادی در آن به نمایش گذاشته شده بود رد شدیم که عکس هم
از موزه . از دور پیدا بودگرفتیم که محکم و استوار از آن برج معروف هم   عکس

در راه بازگشت حالم خیلی متأسفم که . ناهار خوبی هم خوردیم لذت بردیم،
دلش  حالم خوب شده، رد تا مطمئن شود کهب اش رامین مرا به خانه. ودخوش نب

خواست با سرو وضع خوبی به خانه برگردم، خوشبختانه خانه پدرم هم دور  می
 .نبود

 میشا پاکدامن
 5930آذر نیوهامشایر، 
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 درخت رامین

های زیبای فرانسه عبور کردیم، با  دوستانی ایرانی از میان دهکده همراه
در . کنار مزارعشانهای رنگین، همچون تخته رنگ نقاشی، در گوشه و  بیشه
به سمت روستای بودومون راندیم و از راهی خاکی به  ویل نوو سور ایوُنشهر 

 .شاله افشین رسیدیم
های زیادی زیر سایبانِ ایوانِ چسبیده به ساختمانِ شاله، در باالی   آدم

باغی وسیع با . های سرسبزِ کنارۀ درهِ ایوُن باغ، نشسته بودند رو به منظرۀ تپه
های  با درخت. های بلند و درهم تنیدهِ کاج در دو سمت ای از درخت دیواره

ای با لبۀ  و حوضچه... ها در میان چمن و گل سیب و آلو و گردو و دیگر میوه
 . سنگی در سایه درختچه سروی

، از دو روز پیش در حالِ اش ، نزدیکان و دوستان رامین و خانوادهها میزبان
 .تِ سدرِ رامین بودندتدارک مراسمِ کاشتن نهالِ درخ

، روز غمگینی نیست، تالقی لبخندها، 2151ماه می  95این یکشنبهِ 
ها، تبادل خاطرات، متأثر و راضی از باهم بودن بخاطر  پذیرای دیگری و بوسه

،  ناهار آماده است برای پنجاه شصت ایرانی. نوازی کامل است مهمان. رامین
های  روی میز. ر و برادر ونزوئالیی رامینچندتایی فرانسوی و ملیسا و ایوان خواه

های فصل، پنیر بز و میش، عالوه بر  پُراز میوه پراکندۀ چهار نفره، سبدهایی 
نزدیک ایوان چند نفر مشغول افروختن خرماهای ایرانی، شراب فرانسوی و انواع 

کباب بره و مرغ که به دقت  های ی هستند انباشته روی زمین، با سیخهای ذغال
 . کمی دورتر چای روی سماور در حال دَم کشیدن است. اند آماده شده

گذارد روی میز اصلی زیر  یکی از مردها ظرف بزرگ پُراز ساالدی را می
 بخنده زند و بهم میاثیری تمام محتوای ظرف را دو دستی با حرکاتی . سایبان

 .این بهترین شیوه است: گوید می
را  "پخت ایرانی"ه، همسر رامین مراقب همه چیز هست، برنج معطر آزاد

خواهد مزۀ ناهار به شیرینی رفاقتی باشد که ما را بدور  می. کشد برای همه می
های کوچک ژلۀ آب انار  سرآخر سینی بزرگ پر از ظرف. هم گرد آورده

 .نژلۀ مورد عالقۀ رامی: شود رسد، مزۀ باطرواتی که در دهان آب می سرمی
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 . اینجاست و در ذهن ما. رامین آدم دلنشین و شادی بود و صاحب اندیشه
آزاده و . شویم که در باغ آماده شده بعد از ناهار، دور محلی جمع می

افشین، پسر رامین، نهال سدر را با دقت و ظرافت در کنار ظرف خاکستر قرار 
ش دور دست پسرش، دست رفیق زندگیش، دست خویشان و دوستان. دهند می

وار در اطراف نهال  هایی که دایره گل. کنند آن را به نرمی با خاک پر و هموار می
های رنگارنگ دایره را  های سفید گرد به شکل شعاع اند، با تکه سنگ کاشته شده

گیرد که  کنار درخت قرار می لوح مفرقی. گیرد خورشید شکل می: کنند پرُ می
  "تا کنون 5311ه، تولد رامین رویند"آزاده روی آن حک کرده 

. زند های نهال می ای بر شاخه گوید، بوسه ویدا چند کالمی به فارسی می
 ...تپد ها از هیجان می قلب

گیرد، تا رشد کند برای افشین،  در گوشۀ دیگر باغ نهال زیتونی جای می
 ... ویدا، آزاده و

میلی  بیبا . گفتگوها ادامه دارد، جدا شدن از دوستان و رامین سخت است
 .افتیم به راه می

 برنادِت پِرِدِر
 5930مرداد پاریس، 
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 11کالس 

کرده و رکه خاطراتش دوران نوجوانیم رو پُ  چقدر سخته نوشتن از دوستی
خاطراتم  مچنانیادش هاما  .دیگه نیست تا آن خاطرات را با هم زیر و رو کنیم

در ، دیدم 5911در مهر ماه سال رامین را اولین بار . رو زنده نگه میداره
، ی سه یا چهار نفرهاه با نیمکت تنگ و درازدر کالسی  ،دبیرستان شهریار قلهک

  خالی یها گرفته شده بود و جای شدم همه نیمکت که وارد کالس .در طبقه سوم
بودم که دانش آموزی که در   جای خالی یک با نگرانی دنبال. نبود برای نشستن

هایش را به  جابجا شد و بغل دستی  است نشسته بود کمیردیف سوم سمت ر
من  .با دست به من اشاره کرد و برای من باز کند  ییسمت دیوار هل داد تا جا

بعد . بلند شد تا من برم تو و بعد خودش نشست سر میز ،به طرف نیمکت رفتم
  :از چند دقیقه بهش گفتم

و عوض ر امونمن دوست دارم در کالس سر میز بشینم حاضری ج -
 کنیم؟ 

مطمئن بودم قبول نمیکنه اما در کمال ناباوری و بدون جر و بحث قبول 
ی بهش نگاه .با تعجب نشستم سر میز .به منداد بلند شد و جایش را  .کرد

 . ، نه ناراحت شده بود و نه غر زدکردم
  از کسی نیمتیو  مودبانه رفتارچنین  یچگاهدوران تحصیل ه تمامدر 
جایش را با من عوض  خاطر و بحث، با اطمینان  او بدون ناراحتی .دمندیده بو

 . کرد
های  زنگ. شد شروع چندکلمههمین با من و رامین   آشنایی و دوستی

فروخت ساندویچ الویه  تفریح با هم بودیم، از فراش مدرسه که غذا و نوشابه می
من از  .زدیم یچیز و همه جا با هم حرف م خوردیم و از همه خریدیم و می  می

 یتو حرفها. ردک  خودم و او از خودش که با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می
پدر بزرگش  ازتصویری که . پدر بزرگش هم بود مطلبی در موردهمیشه  ،رامین

که همه چیز رو   اگش هرا و فکرمتمردی بود قوی،  ؛بود به من منتقل کرده
ها که با هم  بعد. بود ی رامینمیدونست و تکیه گاهی مطمئن و محکم برا

 رفتیم،  بعد از مدرسه با هم به سمت ایستگاه اتوبوس یروز ،تر شدیم صمیمی
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رامین از من  ه بودیم کهنشست روبروی ایستگاه روی سکوی کتابخانه عمومی
 :پرسید

 کنن که برم؟ می اصد منو صبح  شنبهچهار زهایچرا رو  میدونی -

 .نه، نمیدونمِ -

 . سیاسیه نیِِونه، زندورم زندمادچونکه  -

 . کنهب  ای هیچ وقت ازش نشنیدم از اینکه مادرش کنارش نیست گلهاما 

من و  اما. ه که رسیدیم دوستی و اعتمادمان بیشتر شددوازکالس دبه 
 از اینکه رامین مرتب گرفتار کارهای اداری بود هیچ سر در دوستان دیگر

های  یرش ایرانی نیست گرفتارچون پد که زدم میمن حدس . وردیمآ مین
 بیرون آورد ی، رامین از کیفش  مدرک5911روزی از روزهایِ پاییز . هاداری دار

 . رسید یو چیز خیلی مهمی بنظر م پُر از مهر و امضاء بود که
هفت هشت نفری از دوستان دورش جمع شده بودیم، با تعجب و 

ه به غسل تعمید و یک چیزهایی شبی. کنجکاوی به مدرک چشم دوخته بودیم
که گویا مربوط به خانواده پدری  مان را جلب کرده بود توجه هایی خارجی ماس

تنها هیچ توجهی به مشکل رامین برای گرفتن تبعیت،  بدون. رامین بودند
بود که از رامین  به ذهن ما رسید ایناز اون مدرک عجیب و غریب  چیزی که

باباش مسیحیست و  یم کهکرد ین؟ خیال میا مسلمو بپرسیم مسیحیست
 .باشه مسیحیاز ته دلمون دوست نداشتیم که رامین  اما .نمادرش مسلمو

 :گفتند نفر شتابزدهیکی دو  .سکوت کرد  رامین چند لحظه
 !، رامین مسلمونو انتخاب کنمسلمون، مسلمون -

  :و گفت لبخندی زد هم رامین
  .مسلمون -

 م گرفتیم، هم دَ همه باتا این کلمه از دهنش درآمد 
 ...دَمت گرم، دَمت گرم -

سر جاهامون نشستیم منتظر  رفتیم و با خیال راحت ش ا رو شونهزدیم 
 .معلم

از مسائل رو  دوران، بسیاریاز همان  رامین چند سالی گذشت تا فهمیدم
 . فهمید یبیشتر از ما م

 چنگیز پیشداد
 5930آذر  لوس آنجلس،
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 با صفاهمراهی 

فن از خواب پریدم، گوشی را که برداشتم، صدای صبح زود با زنگ تل
 :پرسید که می بود مضطرب مهین جون، مادر ویدا

 !ویدا شب نیامده، خانۀ شماست؟ خیلی نگرانم -
 : دلم هُری ریخت پایین، مکثی کردم تا بتوانم بگویم

، البد خانۀ یکی از همهین جون، نگران نباشید، شب دیر شده بود -
  .زند خودش به شما زنگ می! تدوستانمان مانده اس

اوایل خرداد . ماند دانستم ویدا به جز خانه ما شب جای دیگری نمی میاما 
که من با دو دخترم فرانک و کتایون همراه ویدا از خانقاه،  بودبود و چند روزی 

رامین و سیاوش هم قرار بود همراه . پدر ویدا، برگشته بودیمعلی جون ده 
ویدا قرار گذاشته بودیم بازهم چند روزی با رامین و  با. جون برگردند علی

صبح این پا و آن  3با دلشوره تا ساعت  .سیاوش و دو دختر من برویم کنار دریا
به برادرم فیروز، مدیر  3سر ساعت . پا کردم تا ببینم ویدا سرکار رفته یا نه

نی طول بعد از مدتی که بنظرم قر. موسسۀ تحقیقات علوم اجتماعی، تلفن کردم
ز ویدا هیچ کار ا کردم با اینکه فکر می. سرکار نرفتهکشید خبر داد که ویدا 

از فیروز . دانم چرا اولین چیزی که بفکرم رسید ساواک بود ، نمیخالفی سر نزده
شتابان رفتم سازمان برنامه و سری زدم به دوستمان . خواستم که تحقیقی بکند

ان رفتم سراغِ فیروز که بدتر از من نگر دل. شاهرخ مسکوب که پیدایش نکردم
 :پریشان حال و مضطرب گفت

ثابتی، مسئول ساواک خبر داده که ویدا فرار کرده، و من باید ویدا را   -
  .پیدا کنم، انگار مسئول فرار منم

به . مطمئن بودم که ثابتی دروغ گفته و خود ساواک ویدا را دستگیر کرده
ظهر با ماشین رفتم  52تم و حدود ساعت توصیه چنگیز از سرکارم اجازه گرف

گریان ماجرا را به علی جون خبر دادم تا از طریق برادرش محمود، از . زگلاُ
آمد با رامین و سیاوش و مهین جون روبرو  دلم نمی. نزدیکان دربار، اقدامی بکند

 . شتابان بازگشتم سازمان برنامهاز دَم در . بشوم
 با گرفتار شدن تصمیم گرفتمبا چنگیز در مشورت  عصر که به خانه رفتم

بعد از تحمل که  ویدا راهی برایم نمانده مگر توجه و رسیدگی به پسرش رامین
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و سامانی  ، حاال که تازه زندگیش با ویدا سر جابجایی و دوری از پدر و مادر  کُلی
 . یافته با چنین ماجرای سختی روبرو شده، آنهم در یازده سالگی

دانم چطور با  نمی .خبر از ویدا ماندیم بکُلی بی رانغمگین و نگ مدتی
را دلداری  کردم دیگران شتم سعی میهای بیهوده که خودم هم باور ندا حرف
آمد اما مثل همیشه با  رامین ساکت بود و کالمی از دهنش بیرون نمی. بدهم

 . کرد مهربانی و لبخند از من پذیرایی می

به . افتادم که قرار بود با ویدا برویم کنار دریا باالخره به فکر رفتن به
ها به آنجا  همان ویالیی که متعلق به یکی از خویشان من بود و گاه با همۀ بچه

اما یک هفته مانده به رفتنمان دختر . رفتیم، اینبار هم استقبال کردند می
. دانند های ویدا را به آنجا ببریم، صالح نمی ام زنگ زد که اجازه ندادند بچه خاله

اولش فکر کردم ساواک اجازه نداده، بعد فهمیدم که تصمیم خود صاحبخانه 
 چرا از اول نگفتند؟  ،شگفتزده پرسیدم. است

در تمام پنج  .پیشنهاد کردهتل نوشهر را بازهم چنگیز به دادم رسید و 
روزی که آنجا ماندیم، رامین نه تنها مثل همیشه خوشرو و تودار به بازی و شنا 

یکی از روزها . ها مشغول بود، بلکه هوای مرا هم داشت که تنها نمانم چهبا بقیه ب
حن پُرمهرش مرا که مثل روزهای دیگر سری هم آمد کنار ساحل پیش من، با ل

 ،داد که دلداری می
 ! ینی حیف که تو تنها موندی، اگه ویدا اینجا بود تو تنها نبودیز -

بازهم از ظرافت و فهم این بچۀ آشنا بودم،  ی اویبا اینکه با صفا و شکیبا
 :گفتم. یازده ساله در شگفت مانده بودم و اندوهبار

رسه که باز همگی دسته جمعی  رامین جون نگران نباش، روزی می -
 . میآییم اینجا

از ساحل  سیا و فرانک و کتیشدم از تعجب و اندوه در نیامده، متوجه 
رفت  به من همچنان جلو میناء اعت سیاوش بی ، اماصداشان کردم .اند  دور شده

 :با لحنی تند فریاد زدم که
  سیا شنیدی چی گفتم؟ -

 داد که، تذکر در این میان، رامین
 زینی میدونی که مهین جون سیا رو خیلی دوست داره؟ -
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بدون  توجه صفایصدایی که مرا م .شنوم رامین را هنوز می بانصدای مهر
های مختلف در رفتار  در موقعیت ساز آن پ خصوصیتی که. رامین کرد قضاوت
 . ما هاو دید

بلکه . آرزوی آن روز من عملی نشداز آن روزها گذشت، نه تنها  پنج سالی
از دست  5911مهین جون را هم در تیرماه  شانمادر بزرگ، رامین و سیاوش

او را به مالقات  هتنها راهی که برای دلداری رامین بفکرم رسید این بود ک. دادند
 مالقاتبعد از مدتی به این در آن در زدن سرانجام اجازه . ویدا ببرم مادرش

انتظار  بعد از مدتی. حضوری با مادرش جور شد و با رامین رفتیم به زندان اوین
در طبقه همکف سرانجام ما را به سمت ساختمانی راهنمایی کردند و پشت در، 

 ،زی نشسته بودباالی سالن پشت میرئیس زندان  .وارد سالن بزرگی شدیم
سالمی کرد و مبلی را برای نشستن به ما نشان داد که میزی پر از میوه و 

اما . رامین مثل همیشه آرام و ساکت کنارم نشسته بود. نی جلوی آن بودیشیر
با چه زبانی خبر ناگوار  کدام یک از ما و دانستم نمیهنوز من دل تو دلم نبود، 

 نگهبانیک  ویدا باتا باالخره  کوت گذشت،در س مدتی .خواهیم گفت را به ویدا
 :دستور داددان رئیس زن. ارد شدو بر چشم چشمبند سیاهی و

 .ارید و بنشینیدتوانید چشمبندتان را برد می -
خشک  ،کنارمان نشست آمد و حالتی متعجبچشم ویدا که به ما افتاد با 
 بودم شده احتویدا نارخشک آنقدر از رفتار  .و جدی شروع کرد به احوال پرسی

رامین  پرسید، من و که از حال پدر و مادرش .بکلی از یاد بردم را مهای حرف که
درست یادم نیست . چندبار سئوالش را تکرار کرد .جا خوردیم و ساکت ماندیم

 که خبر را .هین جون را به ویدا دادیمکدام یک از ما، رامین یا من، خبرمرگ م
. اشگ از جا بلند شد و رفت به طرف درشنید بدون کالمی، با چشمانی پُر

اعتنا به  بی اما ویدا. داد ویدا دستمالی کاغذی بدست رئیستور دسبه  نگهبان
 ، دستور رئیس که

 .قت مالقات تمام نشدهو -

 سرم را از ناراحتی انداخته بودم پایین. رفت داشت از در سالن بیرون می
 :اد زدد  و آرامشی همیشگی مهربانیی که رامین با صدا

  .خواب سرش روبالش بود و راحت مُردمهین جون در ! ویدا -
دیگر جای . سرم را که بلند کردم دیدم ویدا باچشمبند از اتاق بیرون رفت

ناراحت و ساکت تو  .ساختمان بیرون آمدیمآن از  ماندن نبود، با اجازه رییس
  :آمدمود رامین بخ و بدون قضاوت بانمهرِ صدایهمان با  دم که بازفکر بو
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 .نه دیگهوزینت ناراحت نشو، آخه زند -

 با فاصلهقادر بود  با آن سن کم،. حق با رامین بوددانستم که ها بعد،  سال
همچنان که بعدها از خود ویدا  .به رفتار آن روز ویدا نگاه کندبدون قضاوت  و

اک، که زندانبانان ساو هآن روز در تنگنای شرایط زندان تصورش این بود شنیدم،
مخفیانه از آن سالن  قصد دارندبه قصد تبلیغ در مورد شرایط مرفه زندان، 

پیش از آن نیز، یکبار  چنانکه. فیلم برداری کنند با ما پذیرایی و آن دیدار
 .برداری کرده بودند اوین فیلم یواشکی از او در حال قدم زدن در باغ

 زینت توفیق
 5930تهران، مهر
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 یاد رامین با

رامین، من یک دوست، یک رفیق، یک پسر و، از قضای روزگار،  با رفتن
 .را از دست دادم "یک بیمارم"

ی نادر در لوزالمعده ا ، به من تلفن کرد و از عمل جراحیِ غده5977در 
خواست که در مورد بیماریش تحقیق کنم و اسناد مربوط  از من می. باخبرم کرد

شد که پزشک بودم  سال می 91در آن زمان، . رایم فرستادبه عمل و بیماری را ب
شروع کردم به تحقیق و . و یک مورد هم با چنین بیماری روبرو نشده بودم

هایمان  نتیجه تحقیق. چندین بار در بارهِ آن بارامین گفتگو و تبادل نظر کردیم
امدهایی های دیگری را با پی عمل. بیماری نادر دچار شده یکنشان داد که او به 
 . دشوار متحمل شد

نظیر در تاسیس انجمنی به قصد دستیابی به منابع مالی  با شجاعتی بی
 .برای تحقیق در مورد این بیماری، یاری رساند

همتا، پر از مهر و قابل اعتماد برای خویشان  رامین آدمی بود شجاع و بی
او روبرو  رفاقت همۀ کسانی که رامین را شناختند با صمیمیت و. و دوستانش

ام، همواره شجاع  او را در کودکی در تهران و در جوانی در پاریس دیده .اند هبود
دوبار هنگام بستری شدنش در بیمارستان حضور داشتم، او در مورد . و صمیمی

 دهندهآزاربا اطالع از دشواری . کرد بیماریش در کمال خونسردی صحبت می
دوبار همدیگر را . سین برانگیز استکرد، شجاعت او تح درمانی که او تحمل می

. ، نوعی وداع هم بود5939مهر ماه  آخرین سفرش در. در مونترآل دیدیم
 .با هم گذراندیم  لحظاتی پُراز هیجان

رامین برای همیشه در قلب تک تک افراد خانواده من حضور خواهد 
 . داشت

 جهان دردشتی
 3131مونتِرآل٬ آذر 
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 ها تا زیر دریا از قله
 

 . ا که درخت امیدی داردزیر

 . رویاند روید و می اگر بریده شود باز می

 اش درون خاک بپوسد  اگر ریشه

 از گرد و غبار خشک گردد،  راگ و

 به بوی آب خواهد رُست 

 .یی شاخ و برگ خواهد آورد و همچون گیاه تازه

 ترجمه فریدون رهنما ،کتاب ایوب

 
ابزاری در . سر و کار داریمبود که همه با آن   زمینهتخصصش در رشته 
اند  نامش را گذاشته. ایم که چندان از ساز و کار آن اطالعی نداریم دست گرفته

این  -دهد اتفاقی که اغلب رخ می -ها ناپدید شود تکنولوژی که اگر نوشته
 .دلخوشی را داشته باشیم که با تکنولوژی و پیشرفت بشریت همگام هستیم

دانست و مشکل  های این ابزار را می یخودش با آنکه همه ریزه کار
گرفت و با  کرد، چندان هوشمندی آن را به جد نمی دوستان را برطرف می

یی  همین شک کردن به رشته. برد لبخند همیشگیش کل آن را زیر سئوال می
 .زحمت کشیده بود نشانه دانایی او بود ها برایش که سال

اصال از خودش، از . کرد اما اظهار نمی. ورزید به طبیعت عشق می
ین ا. در پی آن نبود که خود را بنمایاند. گفت می احساسش، از معلوماتش کمتر

با موهای . ها رها بود خورده پاشن ای کارها را بزرگترها بهتر بلدند و او از همهِ
و شاید با شتاب . داشت از شازده کوچولوِ ِِ رگههای سیاه و براقش،  فرفری و چشم
 .ددیگر، نزد گل سرخی که چندان دفاعی ندار رفت به سیارهِ

ه یاد دارم سال اولی که ایران را ترک کرد و به فرانسه رفت، دوستی ب
غی برایش فرستاد و از او خواهش کرد که آن را فقط برای هواخوری و مبلَ

. را ادامه داد« هواخوری»دیگر،   شیوهو او از آن زمان، به . استراحت مصرف کند
    رفت و  تا این اواخر، هر سال، به باالها می. ت و به عمق دریاهاها رف کوهه ب

حتی زمانی که بیماری به . یی بیابد رفت تا دوستان تازه ها فرو می آبدر 
 .های هیمالیا در هند رفت ها شد و اینبار به قله جنگ او آمده بود، باز روانه کوه
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نوشته و در آن، سال پیش  27که  آورم های رامین را می یکی از نامه
دیوانساالری فرانسه را که دست کمی از ایران ندارد، با طنز خاصی شرح داده 

های غربت به جنگ او و  توان دید هنگامی که سختی در همین نامه می. است
خواهد  گذراند و نمی نزدیکانش آمده، با سبکی و شوخ طبعی همه را از سر می

  .اند به دل دوستان راه یابد ه داشتهکوچکترین تشویشی از وضعیت نابسامانی ک

 فریده رهنما
 5930تهران، 

نمیدونی چقدر خوشحال شدم زمانی که دیپلمم . فریده عزیز، سالم
داستان از این . خالصه مشکل بزرگی با این کاغذ پاره حل شد. بدستم رسید

روئی رفتم اسمم را برای لیسانس کامپیوتر  قرار است که امسال با کمال پر
مسئولین مربوطه هم اولین سنگی که جلوی پایم انداختند این بود که . تمنوش

حتی گواهینامه دانشگاه . خوردگی دارد و جعلی است ترجمه دیپلمت خط
دردسرت . هم کافی نبود تا ثابت شود که من دیپلم دارم Bordeauxپزشکی 

تنها . ندهم یکماه بهمه راهها زدم که ثابت کنم دیپلمه هستم ولی موفق نشدم
های آنرا قبول  مدرک قابل قبول از نظر اینها اصل دیپلمم بود چرا که ترجمه

تازه اینرا . البته همانطور که میدانی این فرانسویها کارشان همین است. نداشتند
بگویم که همه این زحمتها بخاطر اینست که اجازه بدهند من در امتحان 

 .ه خود داستان دیگری استحاال اینکه قبول بشم یا ن. ورودی شرکت کنم

از خط بدم خجلم،  قبال)اما از وضع خودمان کمی برایت بنویسم 
های مختلف خط را بزور  ای است که اینقدر نوع بیشترش تقصیر این خانم گنجه

نویسم و بهمین خاطر  میخواهد یادم بدهد که اصال دیگر نمیدانم چه سبکی می
البته )در و خواهر عزیزم کار کردند سال گذشته ما.( ای میشود خرچنگ قورباغه

البته . )منهم با وقاحت تموم فقط درس خوندم.( نه همیشه هر وقت کاری بود
اما معلوم شد . به امید اینکه امسال کار پیدا کنم.( شبها توی هتل کار میکردم

ای که من  بعدش در رشته. که باید امسال را هم دانشگاه بروم تا مدرکی بگیرم
وضع پولیمان مثل دوران پدربزرگ خدا . ام کار حتما پیدا میشود درس خوانده

اجاره خونه را میدهیم غذا خوب میخوریم، هر از . بیامرزم نیست اما میگذرد
خالصه . ریز میشود و بیشتر اوقات وقتمان صرف خرده. گاهی سینما میرویم چند

است و بیشترین چیزی که ناراحت میکنه غم دوری و غربت . زندگی میکنیم
نبودن کسانی که حضورشان دل آدم رو گرم میکنه، آنهم امید و خاطرات 
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تو که ننه مرا بهتر از خود من . گذشته کمک میکنند تا تحملشان کنیم
یا حداقل خیلی اذیتش ) کنه  میشناسی، میدونی که کار کردن اذیتش نمی

خودش هم بخصوص که این کارها گه و بیگاه پیش میاد و تازه اون .( کند نمی
راست و . اما نگرانی و غصه و فشارش بیشتر است، خیلی بیشتر. استقبال میکنه

. اما همیشه بیاد شما هستیم. حسینی بهت میگم که ما وضعمان بد نیست
ک پا هم که شده بیای تُیک خیلی خیلی امیدوارم که کارت جور بشه یک سفر، 

خبرش را بهت میدهم که  منهم بمحض اینکه کار پیدا کردم. به ما یک سر بزنی
. آورد میدونی غربت ارزش آدمها را تازه بیاد آدم می. خیالت کامال راحت بشه

اما حمیده اونهم . اینجا ما خیلی هوای کرسی گرم با میزبان مهربانش میکنیم
سفت و سخت به زبان چسبیده، امسال تابستون کالسهای فشرده سوربن و سال 

. وقعیت استفاده کرده و حسابی سرش گرم استآینده هم دانشگاه خالصه از م
دوست تو هم کارهای سابقش را ادامه میدهد و من یکی که خیلی مخلصش 

 . اش را خوب و اخالقش را مالیم میکند های تو تا مدت زیادی روحیه نامه. هستم
از همه محبتهات تشکر کردن کار سختیه ولی در هر صورت بدون که اگر 

، تم دست به دامن کی بشم که با این احساس مسئولیتتو نبودی من نمیدونس
 .   از دور میبوسمت و به امید دیدار نزدیک. کار بکند

 رامین                        
 شهریور 1/ اوت  21

 
معرفت را دیدی بگو اقال یک آدرس از خودش برایمان   اگر این حسن بی

را بفرستد خیلی خوشحال اش پیشکش، اگر عکس سپیده و سارا   نامه. بفرستد
 . میشوم دلم همیشه پیش آنهاست
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 های رامین چشم

 بود، برای رفتن به جشن اول ماه مه دو دل بودم و 2111 روز اول ماه مهِ
در  منتظر کسی نبودم،. به صدا درآمدام  زنگ در خانه ظهرنزدیک  .بهانه در پی

 ای گل موگه  دسته باندان های خ را که باز کردم رامین با چهره با نشاط و چشم
 و تفالط باپسر خوب ویدا چقدر خوب بلد بود  .در چهار چوب در ایستاده بود

 چن روز هیآ .دیگران را دلشاد کند سادگی دلنشینی که در طبیعتش بود
ورده بود آلی که رامین برایم به اندازه دسته گُ توانست نمی و شعاری اعالمیه

  .دلم بیدار کند را درمی جشن اول ماه شرکت در میل 
شنا آبا اسم رامین  در زندان شناختم از چهل سال پیش که ویدا را

، از هرچند ویدا .استهای زن زمان شاه  رامین جزو تاریخ زندگی زندانی .ام شده
ساواک، در مورد پسرش رامین با احتیاط حرف  ربط های بی ترس مشکوک شدن

با این همه، به قول فران، رامین . کرد سن او کم می هم از دو سه سالی زد، می
 . انگار پسر همه ما زندانیان بود

 .گرفتم به دل را در فرانسه دیدم بالفاصله مهرش ی که رامین رااولین بار
برق در  .کرد دم را جذب میآسادگی و لطفی در رفتارش بود که  ،صمیمیت

  .برانگیز بودها و نگاهش چیزی بود که اعتماد  چشم
تند و  تیکه گاه قضاوت و صراح ،توانست ویدا را ل رامین نمیکس مثچهی

خود  بیدار وجدانرا ام که رامین  بارها از ویدا شنیده .نرم کند دارد،گزنده 
 در فرانسه نیز، مثل دوران زندان، همواره در صدد بود از گویی اما .داند می

و  زندگی خصوصی، شغل، موضع سیاسی، به ندرت از ت کندظرامین حفا
 .زد رامین حرف میبیماری 
 درزاده و افشین و آ ویدا همراهدیدم،  5939خرین بار رامین را در پائیز آ

 اما ،رامین الغر و تکیده شده بود. است سهراب که چندیست متعلق به یا شاله
 .شده بودیم شاد همه از دیدارشنروز آ .شاد یلبخند همیشگی و نگاه با همان

میز را آطنز  داستانچند طبق معمول اشتها خورد و  را با کباب معمول سهراب
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با صدائی که در اثر بیماری ضعیف شده بود انقدر قشنگ و با مزه تعریف کرد 
وقتی رفت . وجودش لبریز از عشق به زندگی بود .که همه را بشدت خنداند

 یدر موردش حرف آمد اما دلمان نمی ،کردیم فکر می همین موضوعشاید همه به 
  .بزنیم

و شباهتش به اَنت قهرمان رُمان در مورد ویدا  برادرانمنیره  زمانی با
کدام از ما  چهی در آن زمان اما .زدیم حرف می، اثر رومان روالن "جان شیفته"

روبرو مرگ یگانه پسرش  در سالخوردگی با نت کهاَبه تراژدی بزرگ زندگی 
در  خصوصیات و نت را فقط درشباهت ویدا و اَ .توجهی نداشتیمبود شده 

اما از همان دورانی که . آنان نه در سرنوشت دیدیم و می دو نآسرشت مشترک 
 ویداآن رُمان به زندان ما زنان راه یافت و بیشتر همبندان با خواندن آن شباهت 

همواره از ترس دچار شدن به سرنوشت اَنت  کردند، گویا ویدا با اَنت را مطرح می
 .لرزید دلش می

گوناگون توجه داشت و ی  اها و دیدگاه دمآهای فرهنگی  فاوتت به رامین
داشت شاید به این خاطر که  قلمرو وسعییجغرافیای ذهنش . شد نمی درگیر آن

  .های چندگانه بزرگ شده بود خودش با فرهنگ
 ینمود .بود از چند فرهنگ نمودیبرگزار شد  شمراسمی که بعد از مرگ

خرما  از ای بود که آمیزهویدا  متفاوت در خانهدوستان  در پذیرائی چند روزه که
 خویشان و و شوخی، خنده و هق هق گریه، و دلسوزی، ویسکی و شراب، و حلوا

فرانسوی، ایرانی و ونزوئالیی بودند و از کشورهای مختلف دنیا آمده  دوستانی که
در مراسم  :داشت بیشترینمود  یفرهنگاین آمیزهِ  پرالشزگورستان در  .بودند

در  وپخش موسیقی مورد عالقه او در هایش،  اهدای چشمدر  ،رامین داع باو
با لباس  که افشین پسر رامیندر  ،در نامه اسوالدو ،داودی سرخ و  انبوه گل

چند  روز، چند آن در انگار .پدرش در مراسم شرکت کرده بود رسمی و کراوات
ل کوچکی بر موهای ت سفید و گو در هیبت ویدا که باکُ. بود سال بزرگتر شده

تحسین  و همدلی عمیق و ل پسرش را بدرقه کردسفیدش تابوت پوشیده از گُ
  .همه را برانگیخت

این گوناگونی فرهنگی، باز در مراسم کاشتن درختی برای رامین نمودی 
 دنیایی گسترده، از ایران و فرانسه تا بود از راز و رمزی گویی .دیگر داشت

، در موسیقی و آوازی لود و نم نم مداوم بارانآوب مه غر آن در .امریکای التین
های نهال  رامین در کنار ریشهخاکستر  سپاریدر مراسم خاک با زبانی ناآشنا،

خاطرات در  و افشین کاشته شد، آزاده آلوده به خاک های دست سدری که با
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د زاده که بیاآ انار های در ژله ملیسا خواهر ونزوئالی رامین،ساده و دلنشین 
های همواره  و بیش از همه در ویدا که اندام بلند و شانه. رامین درست کرده بود

  .عرض چند روز خمیده شده بود در صافش
هایش که رنگ  مثل چشم ،اما عمیق .بود همه چیز مثل خود رامین ساده

 مثل ،انصافی که در قضاوت داشت ش، مثلینبیاد ماند فروتنی ودوستی بود 
به  ،باورش به انسان مثل داشت، ها برای پذیرش سلیقه ظرفیت و تحملی که

 .سبز باد یادش ماندگار و درختش سر .زندگیبه عشق و 
 ثریا علی محمدی

 5930پاریس، آذر 

 ری، به خاطر دارمآ

 ت راا چشمان بسته

 انباشته از روشنی سیاه

 تنت را چون دستی گشاده

 0ی سفید از ماهاه هخوشچون 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .5312برگرفته از کتاب بیتهای کاپیتن، پابلو نرودا، چاپ اول درایتالیا،  -0
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 آالیش بی

  ...هایشان هستند هایی که شبیه حرف چقدر دوست داشتنی هستند آدم
رامین . گویم از رامین می !ها سخن گفتن این آدم بارهدر سخت است و چه

صمیمیت با خودشان دارند و یک دنیا آرامش به رگ بغل از آنهایی بود که بغل 
خورد ساده و اینقدر ساده و راحت بود که با یک بر !کنند ات تزریق می و ریشه

اصالً جان . شد همدم، رفیق، دوست. یک سالم برای همیشه به دل نشست
شناختن رامین سخت  .دل به دلش دادیم و جان در گرو قلب مهربانش. شیرین

هر چه بود صفا بود . هیچ پیچیدگی در رفتار و کالم این مرد وجود نداشت. نبود
یه عطر بهار نارنج بود که حضورش شب! شفاف و روان چون آینه و آب. و صداقت

 !ماند به یادگار های جان و دل می در تمام کوچه پس کوچه
در . بوی خوش انسانیت را در دیار غربت از گلستان وجودش نوشیدیم

کند حضور رامین بار دیگر به یادمان  دنیایی که گاه برادر هم به برادر رحم نمی
هیچ انتظار و  کتاب، بی حساب شائبه، بی بی. آورد که انسانیت نمرده است

 عشق را حوالهِ وار عادترامین با مهربانی ذاتیش، ! یمصداق کامل نوعدوست
سختی های غربت را  آفتاب گرما بخش وجودش تحمل سردی و. کرد انسان می

های پایان ناپذیرش امیدوارتر  هر بار با بیاد آوردن تالش. کرد برایمان آسان می
که  !یافتیم برای جنگیدن و سازندگی می یشترشدیم و توانی ب از گذشته می

 ! بدارندمانبداریم و دوست  ستدو! نبازیم، بمانیم و بسازیم
خاکی نبود و خیلی زود به اصل خود پر  هر چه بود رامین اهل این کُرهِ

ما را با  ،محبّت و دوستی باغبان بخشندهِ !او از جنس نور بود و عطر یاس. کشید
 !وار هپروانسبکبال و . تنها گذاشت و رفتدنیایی از حسرت و آه 

پروازش باورکردنی  .رود هایش هرگز از یادِ جان و ذهنمان نمی یاد خوبی
آالیشش  تر از همیشه بین ماست و هُرمِ وجود مهربان و بی او زنده. نیست

 !یادش سبز و جاودان و نام نیکش ماندگار .گرمابخش کانون دوستان وفادارش

 موژان قطبی
 5930اسفند ، پاریس
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 گل سرخ

 سرخی شکفت گل

 قلبی پرپر شده  

  حرف جدائی گفت

 پرواز کرد 

 بر بال باد نهفت

  سخن از عشق میگفت

  از زندگی که دوست داشت

 از کوه سفید پر برف

  که با گریه به دشت میرسید 

  از مسافرت تبعید

  که از مرداب به دریا میرسید
  گذشته را انتخاب نکرده بود

 ت آینده  را بلعیده بودسرنوش

 آینده من و تو
 زندگی من و تو

 به کجا رسیده بود 

 گل سرخی شکفته بود

 اورنگ قلیخانی
 5330اردیبهشت 
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"ایستد از حرکت بازنمینوری که "
  

اینجا نیستی تا آنرا بخوانی  تو دیگر. نویسم می برای تو سطر راچند این 
یاد  .شود که با تو بسراغ یادهایم بروم یاز آن نم بودنت مانعنو  برای توست ولی

 این هم .رام نشدن و جسارتتیاد  به زندگی، عشقتیاد ، ات العاده فوقتوانایی 
با این   ای بدون هیچ شکوه .جنگیدی، هیچگاه واندادی تواما  !جانت را نجات نداد

 ترا برد .اش را زد ضربه "مرگ"اما . دست و پنجه نرم کردی کثیف گندِ بیماری
 چرا تو؟. و ما را سردرگم و متحیر گذاشت

 شاعرمیگل هرناندِز، شدن با مرگِ دوستی بسیار عزیز را  این حس روبرو
. گذارم این نامه وداع را به او وامی. خیلی گویا بیان کرده ،اسپانیولی بزرگ

برای همیشه در قلبم خواهی ماند و اینرا هیچکس از ما نخواهد  .بوسمت می
 .گرفت

 ، ه ربوده شدیسنگدالن
 آور حیرتای  ضربه

 ،مرگبار و عینامرضربه تبری 
 .یورشی ناگهانی تو را از پا درآورد

 زخمی عمیقتر از زخم من وجود ندارد،
 ،همزادانشو  ریم بر نگونبختی خویشگ می

 1س میکنم حمرگ تو را بیش از زندگی خودم و
 بدرود دوست من، برادرم

 کارلوس لوپز
 3131بهمن پاریس٬ 

 

 

                                                                 
1
  (5351-5302)میگل هرناندز، شاعر اسپانیولی ،  - 

1
 (5391) ،"یابد نوری که پایان نمی"در شعر  "مرثیه برای رامون سیخه"دز، میگل هرنان - 
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 داشتبدون چشم

 2155میالدی  ام در روزهای تعطیل سال نو ساله دو همسر و دختر و من
وارد پاریس شدیم بدون اینکه بدونیم کجا میریم و چه چیزی در انتطارمون 

خودشون رو برای سال نو آماده  شهر آذین بندی شده بود و همه. هست
ا و ساعات سال کهنه را زهکردند تا در کنار خانواده و نزدیکانشون آخرین رو می

عروس »به پاریس موندوورمن و همسرم موژان در دوّمین روز . سپری کنند
 50 در محلّهِ یمعمول یرم جانان را در رستوران، تولد دو سالگی دخت«شهرها

 هممون که صاحب همون رستوران  لبنانی پاریس در کنار تنها دوست تازه یافتهِ
های سخت زندگی خارج از کشور  عیتکم کم وارد واق. د جشن گرفتیمبو

یکی از دوستان روزنامه نگار مقیم آمریکا با  روزهای آغازین به واسطهِ .شدیم می
آشنا شدیم و این آشنایی سرآغازی  صاحب انتشارات خاوران« مینیبهمن ا»

شد برای ورود به یکی از بهترین محافل ایرانیان مقیم پاریس و به تبع آن 
 ."حاجبیرامین "برادر نازنینم آشنایی با دوست و 

بهمن  همان ابتدا رامین بدون آنکه شناختی از من داشته باشد بواسطهِ از
عزیز با گشاده دستی و بدون هیچ چشم داشتی پیگیر کارهایمان شد و در حلقه 

 اولیّهِ های مخشهبازی در پیچ و  و شاپور بهار ، فرامرزدوستانی همچون بهمن
ایط مشابهی چون من کسانی که در شر. همراهمان شدزندگی جدیدمان یار و 

دانند که یک مهاجر در ابتدا با مشکالت بسیاری روبروست  قرار دارند می
همچون نداشتن آدرس پستی ثابت، عدم ترجمه برخی مدارک، عدم آشنایی به 

... ها و  نشانی بسیاری از ادارات و سازمانعدم آگاهی از  زبان،به  و امور اداری
بدون اینکه من حتی  ،رامین حل شد ادی از این مشکالت اولیه بواسطهِزیبخش 

 !یکبار او را دیده باشم
اس رستورانی در در تر 2152اولین مالقاتمان پس از دوماه در بهار سال 

دلیل قرارمان را به خاطر . فتگاه از خاطرم نخواهد رمیدان ناسیون هیچ
که صورت ظاهری رامین بواسطه بیماری آورم اما دقیقاً یادم هست که با این نمی

 511عکس کپی کارت شناساییش بسیار متفاوت بود، اما از فاصله  مرموزش با
بسیار گرم و . تمتری و حتی دورتر براحتی او را شناختم و او نیز مرا شناخ

با دقت و  ،های بیماری کامالً در صورت و صدایش آشکار بود نشانه. صمیمی بود



111 

 

با شنیدن موفقیت ما بسیار شادمان  از روند اقامتمان جویا و وسواسی مسئوالنه
همان روز به من گفت که دنبال یک آپارتمان بزرگتر برای . و خوشحال شد

های الزم را تقبل خواهد  او نیز تمامی ضمانت راحتی همسر و دخترم باشم و
که  دانند کسانی که در اروپا و بخصوص در پاریس اقامت دارند بخوبی می. کرد

ها در فرانسه  یک خانه برای یک تازه وارد و یا حتی برای کسانی که سال اجارهِ
توان جایی  تنها با داشتن یک ضامن معتبر می اقامت دارند چقدر دشوار است و

جدّی  و یک تعارف پنداشتم پیشنهاد او رامن در ابتدا . را در اختیار گرفت
های امالک،  ها و بنگاه در سایتهای مداوم رامین  اما پس از پیگیری نگرفتم

مقی در حالیکه گاهی بیماری توان و ر. هایش برایم هویدا شد صحّت گفته
گفت شما خانه را پیدا کنید بعد مشخصات  گذاشت ولی باز هم می برایش نمی

سایت و بنگاه را برای من بفرستید تا خودم صحبت کنم چون معتقد بود که 
ها و خودش بار... تقاعد کردن صاحب خانه و م درشاید سطح زبان مانعی شود 

 .فرستاد کرد و مدارک ضمانت می بارها با صاحب خانه صحبت می
و  تر و عالقه ما به رامین و همسرشد، دوستیمان عمیق زمان سپری می

. برقرار استاین دوستی  نازنینش آزاده و افشین بیشتر، گویی سالیان سال پسر
ش به ایران و شهر ما رشت هم رسیده بود و بین های ی رامین و مهربانی آوازه

 به نیکی او راهمه  ،خانواده من و موژان هم شخصیتی محبوب و ستودنی بود
ش چه دعاها و نذرها که برای سالمت .گاه بودندآشناختند و از بیماریش  می

دریغ و  ...آن دعاها و نذرها مؤثر بود کاش ایبه قول ویدای عزیز  و نکردند
رامین با همه عشقی که به زندگی داشت دوران زندگیش بسیار  افسوس که

با منزلش تماس و  با تلفن همراهش 2151می  51و 3روزهای. دبو کوتاه
 ،کردی پیدا کردیم خانه بزرگی را که برایش تالش می بگوییم همان تاگرفتیم 

الع خبر آپارتمان جدیدمان را اول به رامین اط خواستیم می. اما پاسخی نگرفتیم
روزه مدام  9 -2خبری  در بی. شود دانستیم خیلی خوشحال می می ،دهیمب

روز  9-2ما هزار افسوس که این ا. گوش به زنگ بودیم که خودش زنگ بزند
خبری کذایی سرانجامی چون گذشته نداشت و رامین ما را در حسرت صدای  بی

 !گرمش و با دنیایی ازغم و حسرت پشت سر گذاشت و رفت
 ون را مدیون رامین و دوستان خوبیی از آسایش این روزهامبخش زیاد

  .چون او هستیم که امیدوارم قدرشان را بدانیم
 حسین منفردی

 5930پاریس، بهمن 
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 فراتر رفتن

 بیاد ندارماین را هم  ...بار کی با تو روبرو شدم نخستینبیاد ندارم  هیچ
ا همدیگر را کردیم، م کارمندِ شرکتی که در آن کار می  911-011چرا از میان

ما با هم روبرو  ود اگرنم غریب می. تبادل نگاهیکالمی یا  تصادف،. یافتیم
رفاقت تو خیلی  حضور تو و چون گذشتیم، توجه از کنارهم می و بیشدیم  می

 .تبدیل شد زود به امری مسلم
که ناگهان روشن  بینم افق زندگیم را می. آورم را بیاد می دقیقتر ای خاطره

با ولع  را رامون و روتمنهای  که داشتم کتاب ستبه زمانی مربوط .شود می
 ت معروفِمسیر زندگی چند شخصیبود و  11های  سال در مورد ،خواندم می

 در موردهایم  به پرسش ودمب یپاسخ در پی یافتن .11پیش از وقایع ماه می 
 یمرموز شخصیت برادر بزرگی که بنظرم زندگی مسیر و ای خانواده، ای شبکه

 زیراخواندم  یر گولدمَن برخوردم، آنرا با ولع بیشتری می به کتاب پی. رسید می
که یکی از پسر عموها بود دارم نزدیک  مرموز کردم به آن شخصیت حس می

نظرم را جلب کرده بود  در کتاب نامی "بارتو  فرمانده"به  ای هم اشاره. شوم می
رابطه او را با تو عد در صحبت با تو چند روز ب. اما توجه خاصی به آن نکردم

 .کشف کردم
به های دانشکده ما را پذیرا شدند و ما با شور و شوق  بعد، نیمکت چندی

 هم ، نفسمان را گرفت، کلی"Aleca" ما به نام پایان نامه پروژهِ. رفتیم آنجا می
 که نوشته بودیم را تازگی گزارشی .تعجب کردیم بسیارخندیدیم و از نتیجه آن 

 ای که همان پروژه. مپیدا کرد "اَلِکا"برای باز کردن پروژه  را LISPو کلید رمز 
در  و پالیی رتاتاق کارِ برج پَها تمام روزمان را دونفری در  مدت باهم نوشتیم و

آن را   گسترهِ کردی تو تالش می ای که همان پروژه. گذراندیمدانشکده ژوسیو، 
کوه  رو،ایناز . از خصوصیات تو بودیکی  "تررفتنفرا" این. یمدام وسیعتر کن

. یکی از جاهای مورد عالقه تو بود، هم برای کوهنوردی و هم برای اسکی بازی
همجوار  ای برای رفتن به قلهما را که  در تو بازیافتم را زمانی رفتن فراتر من این
 ،ضعیف شده بودیتکیده و تو دیگر  .همراهی کردیهای آلپ،  ه، در کورشهر اوُ

کالمی  بدوناما . شاید نتوانی تا پای دریاچهِ مورد نظرمان برسی به من گفتی
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بازو در و آن لحظه را در عکسی زیبا از تو و کالرا یدی سبه دریاچه ر شکایت
 .ثبت کردیمبازو 

غرورآمیز به ما نشان  ای از آن، تو عکسی دیگر را با قهقهچند سال پیش 
به افتخار آن نخستین کارت تبعیت  بازکردیم دادی و بطری شامپاینی را

من چه چیزی را  .پایدارند خاطرات مشترکمان وها  عکسالبته این . فرانسوی تو
آسودگی، خندهِ تردید آرامش، سبکبالی،  بی م؟کن از آن خود بودیتو آنچه از 

آری، . فرصت دارد گیرد و حسابی کسی که زندگی را خیلی جدی نمی کودکانهِ
...  و حس کنم مببینم که همۀ اینها را طی سی سال دوستی من بخت آنرا داشت

 .سی سال چه کوتاه است اما
 کاِ ژیل موراوی

 5930دی پاریس، 
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 پیشتازی راستین

همان بیماریست که من  کسی بود که شناختم دچارنخستین  رامین
کرد به  الجه میپزشکی که هر دو ما را مع. بود در پاریس 2111تابستان . دچارم

خواهد برای بیماران حامل غده  من گفته بود یکی از بیمارانش می
neuroendocrines  تأسیس کند انجمنیک . 

ای نزدیکِ تئاتر شاتله، رامین را دیدم، با مردی صمیمی و  در کافه
مان صحبت کردیم و او تجربه  سالمتی بارۀدر. ای دقیق آشنا شدم شنونده

در میان صحبت به او گفتم که . انش برایم توضیح دادخودش را از طرز درم
 .پیشتازی راستین است، چیزی نگفت جزآنکه گوشۀ لبانش چین خورد

نزدیک ظهر، شروع کردیم از زندگی به طور کلی صحبت کردن و راه 
شناخت، نزدیکِ  افتادیم به سمت رستورانی مراکشی که رامین می

 .سرپوشیده در پاریس.بازاری

در باره مسائلی گوناگون با هم حرف بزنیم، در باره کار، خانواده، توانستیم 
ایران، مراکش، تاریخ سیاسی، مهاجران، دست و دلبازی شرقی، آشپزی، 

 ...کودکان
دیدم که با آزاده فیلم  انجمنبعد از آن چندبار دیگر رامین را در جلسات 

کارشان بودند و  هر دو حسابی درگیر. کردند گرفتند و گفتگوها را ضبط می می
مطابق میلش را به وجود آورده بود و  انجمنی. با آنها داشتم گذرا یمن سالم

اش از زندگی را به من  من باور دارم که رامین بخشی از فلسفه. سرشار از شوق
منتقل کرد، با فاصله با بیماری روبرو شدن، بیماری را با پوشیدگی حفاظت 

بینم و  رامین را جدا از آزاده نمی. دیگران بینی در پذیرش و فهم کردن و روشن
 . کنم به اینکه این دو را در مسیر زندگیم شناختم افتخار می

 فردریک نینیا
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   طرز انتخاب

رکی، ویدا از پاریس تلفن زد روزی از روزهای نه چندان سردِ پاییز دانما
چند روزی بیاید به  ارشقرار است رامین برای کُنفرانسی مربوط به ککه، 

رامین را از زمانی که . دوهزار و یک یا دو میالدی بود  به گمانم سال .کپنهاگ
به ویدا گاه  او های صمیمی و بی رودربایستی نامهشناختم،  در زندان بودم می
به . یکی دو بارهم او را همراه حمیده دیده بودم. چرخید دست بدست می

ر ساعت بزرگ ایستگاه راه آهن همدیگر را خودش تلفن زدم و قرار شد زی
  :گفت. از او خواستم نشانی از خودش بدهد تا او را بشناسم. ببینیم

 .ترین مردی که دیدی، حتما منم یبخواد، عج نشانی نمی -
 :رامین هم مرا شناخت و گفت. اختمتا او را سر قرار دیدم شن

  !یدی گفتمد -

 !کنه رق میهای دیگه ف البد قیافه منم با زن -

 ... و خندید .برای همین شناختمت -

ساعت دو بعد از ظهر  .کپنهاگ را نشانش دادم های دیدنی آن روز تا عصر
با عالقه . پیشنهاد کردم سری بزنیم به انجمن ایرانیان و چلوکبابی بخوریم

در شهر قدم زدیم، سرآخر نشانی محل کنفرانسش را  بعد از آن کمی. پذیرفت
اینجا یکی از معروفترین  ،که رسیدیم، گفتم کار او به محل .به من داد

  :خندید و گفت. های دانمارک است رستوران
 .جا ناهار بخورمهمین  محل کنفرانس ما هم اینجاست و قرار بود -
 پس چرا به من نگفتی و ناهار حسابی دانمارکی را از دست دادی؟ -

 .بانی لبخند زدو به مهر. آخه دلم میخواست با تو غذا بخورم -

شهر  دتا رستوران خوب در این شهر و آنچن تا حاال با این طرز انتخاب -
 ی؟ه ااز دست داد

با خنده و . است  طنز و خندِه باصفایش فراموش نشدنی .خندیدفقط 

  ... شوخی ازهم جدا شدیم

 صدیقه هادی
 5930کپنهاگ، شهریور 
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