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تنو      ۀکوه در کوچو   یهنگوا  . پنج ساله بوود       -هولناک چهار ۀدر آن لحظ

   ید سو  داشو ن   یوۀ آژان  حلوه چوادر دا   ران،مدر ازه شوا  ،زنوگیماان  حل  یخاک

ا   زاری یریوه هوا     ال اوا  اع نوا بوه    ی  بو  گمرا از سرش کشو  فاطاه سلطان هربانم، 

 حشو دده    . کنار کوچوه  الآب پر از آشغ یجو یتو خ یچادرش را پاره پاره کرد   ر

 پگر  درآغوشم یرف    یف ،  گ ،مبه خانه رس کهان ییر
 یخووب  دمو باشوه کوه چوادر چ    ادتیو  شهمکرده ا ا ها یکار بگ یلمآژان خ  -

 !کنه ی  فمگس    پا   ضعمر  بها  زن   س من
ای دیگر  که سرنوش  جا عه به یونهبرد   یپ یعاق حرف پگر  تنها ز ان به

پی ، در ا  برداش  به ز ر از سر دایه ،رضا شاه، در پی انقالب  شر طه آنچه. قم خوردر

 .بگذارنگ ن  به ز ر بر سرِگ خواس ن اسال ی  ی انقالبی

*** 

چنوگ   سوال    بوود  کوه د    قهر وان دنباله ر  برادر ،  یکودک یها آن سال در

، برسوابه کودکسو ان  . ممرف و  ی و  برسوابه هر د  به کودکس ان . دری ر بوداز  ن ب ی اه

 زارت "بهارسو ان   پشو     گانمو بوه    کیکودکس ان  خ لط در تهران، ندد نمنخس 

 اهمسو  یچاق، بوا  وهوا   یکا. بود ی نار انمهوسپکودکس ان خانم  ری گ. بود " عارف

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

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

یف نوگ،   ی و    ز ر کردنوگ   ی  ی را اذ یلمخ کهان به خصوص د تاش ها پسربچه  قابل

 سووان مبه سرپرس  جوان   الغور  وا کوه ی    شهمها برسابه، خانم الب ه.  ن بود یحا 

 !ها ر  داش ه باش دخ ر بچه یهوا ،ف ی ی  خوشگل داش    یبلنگ  شک
سپور  حله نوبو    شهمها. د س  داش م یلمانگاخ ن به آب انبار را هم خ آب

رفو م   یشگ به دنبوال پوگر   و    یآخر شب که  . کرد ی  نممپر کردن آب انبار  ا را تع

کورد    ی  گامپ یآشغال هامن که گ ،ید  ی  ید ر   بر جو. آب یبه جو یسرکش یبرا
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شوگ   یآشغال جاو   و   ش رمچه ب هر. ا ردمبا شنکش در ب آن را زد  تا یا صگا  پگر  ر

 .شگ    به خود  غرّه یخوشحال   ش رمب

 ی،  صطفیمپگر بدرگ  ادر شمدر کر ان پ یا   گت ، با خانواده20 ۀآغاز ده با

توازه از سولطن    پگر بدریم اس انگار کر ان بود   رضا شواه  . میکرد ی  یزنگی یکاظا

به خاطر جنو      شنمگه بود . ، با اینکه ایران اعالن بمطرفی کرده بودر شگه بودبرکنا

ا وا بوه   . ممبه آنجا رف و  (آ ریکا، انگلمس، شور ی) "نم  فق یقوا"توسط  رانیاشغال ا

جاو    لمو فا  ۀهاو  گ مبه خانه رسو  کهان از کودکس . میآنجا  انگ گتنگار  چه   ادی

بور  . دادنوگ  ی و  یرا دلوگار  یمداش نگ  ادر بدرگ پگر همها   بق ییپگر بدرگ   دا. بودنگ

  ،زد ی  ادیفر   کرد ی  هیزار زار یر ،زد یسرش  

  "شاا چه کنم؟ یب ن  ن،یشه به کر ون بر ینا  -

 زدنگ، آخر سر پگر  یف ،  یبا هم حرف   هاه

 !مینر ایبه کر ون  میکه بر میرمبگ ی  بعگ رأ ممفکر کن یکا  -
چه ا وا از  وادر  کوه کنوار       یعنییرف ن  ینس م رأدا ینا. ساک  شگنگ هاه

  گ ،منشس ه بود پرس
 فکر کنم؟ یچه طور  -
  !  چشاات ر  ببنگ  مشونمانگش   ر  بذار ر  پ"  -

. گ یمو پا یرا   گرانی رتب د میها پلک ریا ا از ز ممشانمانگش م را یذاش م ر  پ

نظر   گمکه از  ن پرس پگر  .نگاش  یانیا  سر رف ه بود، انگار کار فکر کردن پا حوصله

 . بگهم یدانس م چه پاسخ یا ا نا. خوشحال شگ  یلمخ س ،مچ

ر  پوا   اقماز اشو   قهر ان م،یشگ لمبار سوار اتو ب نما ل یچنگ ر ز بعگ که برا

دارد  ادیو هنوز هم به . گمکش یآن دس    ۀ  به بگن گید  ی  لمشگ، د ر اتو ب یبنگ نا

ا ا  ن . چی گردپگر بدریم  ۀبود   نا  راننگ 6391 گل  ییکایبدرگ آ ر وکمب کیکه 

بنوگ بواال    کیا   هیانگاز کر ان، تو بغل داپُر یرد   خاک   پُر دس  ،یطوالن ۀکه در جاد

 .شگ  دارمب یسوار نمها از  اش آ رد ، تا سال ی 

کووچک ر     یلو مبوود   بوه نظور  خ    یکر ان هاه خواک  یها ابانمها   خ کوچه

ا وا از بوا    . شوگ  ییورد   خواک بلنوگ  و     ممرف  یهوا یر  بود، راه که  .  ر از تهرانتنگ

کووچک ر از   یلو مهر چنوگ خ . خوشم آ گ یلمخ ،نک پگر بدریم، بابا جونپُردرخ    خُ
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ن بوا  بوا  کر وا  . بود رانمشا مۀبدرگ در زعفران یبا  درانگردش ِ سر سبد ا  با اس خر

 دمو تا یباز شگه بوود   آب زالل نهور  بلنگ خر ا که شاخ   بریشان  ثل چ ر ی ها نخل

ها که  شب. بود ید س  داش ن یلمیذش ، خ یشفاف از سراسر با    یا نهیمکه  ثل آ

 رازبودنگ که انگوار ایور دسو  د    کیها چنان ندد س اره میگمخواب یکنار نهر   اطمتو ح

 .ر متوانس م آنها را بگ یکرد    ی 

ر زهوا  . به تهران بازیش  ر انمانوش م،یها ییاز دا یکیاز چنگ ر ز، پگر  با  بعگ

بوه د شوان    یکلف و  ید س  شگ  که جار  هایی هکم کم با پسربچ. ئم سر نهر بود دا

را د ر  گوران یتوا چشوم د  . شوگنگ  ی ارد نهور  و   یاز آبراه تنگ یر بیال یبس نگ   برا ی 

در     وا . کرد  یجار  به آنها کاک   گنمنهر   در کش یتو رف م  یبا لبا   گ ید  ی

 یانبوار  یهوا  از صنگ ق ینیرمهر ر ز آبنبات   ش .کار  ن در عذاب بودنگ نیا  از ا هیدا

کورد    لوب نهور     ی  یشواد  پنهوان  و    نمپرچ یها لبا  ریز یواشکیرف م،  یکش  

 .  انگ  یها    ن ظر پسربچه

 "دخ ورک درد  "فقط یاه پگر بدریم که . بر   ر نمنگاش م از آن با  ب د س 

 دمو بودرگ   تور   تا   ۀآتشوکگ  کیو ندد یبرد بوه دف ور   ی را باخودش   کرد ی  میصگا

 یداشو  تاوا  راه  ورا ر     ینگه   سرطا  خوشوگل پگر بدریم که شکم یُ. انمزردش 

در راه . زد ی ورد حورف  و    نوگ   بوا چ  میخورد ی  ییدر آن دف ر چا. نشانگ ی  شیزانو

 یف ،  ی  شهمبازیش  ها
 !هس ن یحساب ید  هاها آ یزردش  نیکه ا یراس  -

 گهمکشو  واریو کنار شهر قرار داش  که د رش د یا ها در تپه یزردش  یورس ان

 وارهوا ید یکوه بواال   میگیو د یرا  و  ییهوا  کوال   میشوگ  یهر  قو  از آنجوا رد  و   . بودنگ

 یف ،  یپگر بدریم  . کردنگ ی  قار قار   گنگمچرخ ی 
ذارن تا چاش   یه  تپ نیا یر . کنن یهاشون ر  خاک نا ها  رده یزردش   -

 !بشن  کال
خوشوم   یلو مخ آنها ا ا از جشن آتش. گ مترس ی  یلمها خ یکار زردش  نیا از

را  یخور ن کواه بدریو    م،یها رف ه بوود  یبار که هاه به جشن آتش زردش  کی. آ گ  ی

 بوا یز گمسف یها با لبا  یادیز یها آد . گمدرخش ی  گمآتش زده بودنگ که  ثل خورش

 . گنگمرقص ی  گمد ر خورش یآساان یها  ثل فرش ه
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بوه  گرسوه    قهر وان  بورادر     ب وول  ا  هیو دخ ر دا ،یپر خواهر بدری ر  ر زها

 کردنوگ  یسینا  نو یا دخ رانه ۀ گرس "مۀته" را هم در کال   یبعگ از  گت. رف نگ ی 

 در کار نبود،  ورا در هاوان   یا همتهالب ه کال  .   ناظم بود  ری گ ۀژی ورد توجه   که

 "یصف صبحگاه"در . نشانگنگ یبه آ وزیار   کیددن یا جگایانه یکال  ا ل در صنگل

 در بودنوگ  ریشایردها ساک    سربد. بود هما ل صف   جگا از بق فی ن در رد یهم جا

. جرأت نگاش  بلنگ حرف بدنوگ  یهم کس حیزن  تفر یح . ترسناک یسکوت   آرا ش

   دمت ادیرکرد که یاه با ف یر را پُ اطمکوچک ح یفضا کنواخ ی یپچ پچ ۀفقط هاها

 یهوا  نشسو نگ   بوا سون     ید ر هم  و  ش رمشایردها ب. شگ یقط    ریبُران ناظم    گ

 یباز   توپ یباز طناب. بود  گهیکردنگ که تا آن ز ان نگ ی  یقُل د  قُل باز کی یدیر

  ،یف نگ یآهس ه   یییرف  با صگا یشان  از هم لج ی ق . قگغن بود
  یچاش  کال  بش یهال -
بوا خوط    اط،مو در ح ایناظم   آ وزیار، سر کال   ای ری گ گ یکه د یآن ر ز از

زننگ از  یاز لجن، شایردان را ک ک   رپُ ینازک آلبالو در آب حوض خمسِ ۀترک ایکش 

س   هاوه ک و   دمو از هاوه چ  ،بعوگ از آن . شوگ   دارمو آنهوا بوه خوود  ب    ۀژی  یها  حب 

 گ مو نفها چوقو  مه. کورد   ی  یزد    نه سئوال یحرف   یسنه با ک گرید گ مترس ی 

   نوگ یآ یناظم   آ وزیار نایهان به خشوم  و   ای ری گ گ ید یفقط  ! زننگ یچرا ک ک  

 . رنگمی یبا خط کش   ترکه به باد ک ک   ایرا با  ش    لگگ  یکی

ا ا  ش ر؟مب ای اه  کی ایهف ه  کی گیچه  گت به آن  گرسه رف م، شا دانم ینا

در  جوود  دیریوون    یدمو   الغر، انگوار چ  گهیدخ ر رن  پر کیک بس ن ل بعگ از به ف 

 . شگ یاز رف ن به آن  گرسه  ن ه یچمکه به سرپ حس بمگادی ،شگ

 یبوود   لو   گهمرا شون  "فلوک کوردن  "بوه   گیو   نواظم تهگ  ریاز زبان  وگ  بارها

 ۀضوج  ی ق و  .را هوم نگاشو م   یاز کسو  گنمجرأت پرس س ،یدمچ نوع دانس م چه ینا

فلوک  "کوه   گ مو تازه فها گ مرا شن گهیآن دخ ر رن  پر "خانم غلط کرد " حش بار 

 .اس  یهولناک دمچه چ "کردن

 نم  ناظم   فراش  گرسه د ر دخ ر را یرف نگ   با لگوگ   ک وک بوه ز و     ری گ

سوکوت  . بسو   شیا  را بلنگ کرد   چوب فلک را بوه  وچ پاهوا    یفراش پاها. انگاخ نگ

.  حش ناک درهوم شکسو    یا شالق   ضجه ۀضرب یصف شایردان با صگا دمانگ دلهره
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 ح منص چماز آن، به ه بعگ .خ یرفر   میاز پاها یایقلبم از جا کنگه شگ، آب یر   ال

 .به آن  گرسه پا نگذاش م گریتن نگاد    د ی  فشار

کوه   یز وان . هوم حوس کورد     نیو در زنوگان ا   00 ۀحال را در آغاز ده نمها

 حاوگ  ) یعضوگ شکنجه  را چشم بس ه به دف ر سر بوازجو   ۀد ر انیز پاپس ا یچنگ

ابوراز   ونیو دیخواسو  در تلو  یبار بود که از  ن  و  نمچنگ  یبرا. بردنگ( یحسن ناصر

  ،با خشون  یف . نگا   کنم
به  یایه جرأت دار. بر  ی  ونیدیتلو یتو ر  پا هباالخر! ینمب ی نو که   نیا  -

 !میرط ببنگچشام نگاه کن تا با هم ش
. حرک   ا انگ ملحظه ب کیاز تر    دلهره . دس ش را جلو آ رد نانمبا اطا  

بوه  . شوگ  گارمو در دلم باز بمگاد  یِچمسرپ غر ر   نایهان به خود آ گ    هاان حس ا ا

قلوبم از جوا   . جلوو بورد    یشرطبنگ یچشاان ترسناکش چشم د خ م   دس م را برا

نقوش   یعضگ حکم  یلمبا س. خ یفر ر میااز پاه ییر  ظِمبار خون غل نیکنگه شگ، ا

 .شگ  نمز 

*** 

 یقوا"در اشغال  رانیانگار هنوز ا. ممبعگ از چه  گت به تهران بازیش  دانم ینا

پگر  کوه   یها   در سفارش گ ید یرا در چشاان  ادر    یتر    نگران. بود "نم  فق

را غوم یرف وه بوود، از    خانوه   یییوو . ممنکنو  یدر کوچوه بواز   گور یخواسو  د  یاز  ا  و 

 شی هربوانم، کوه ننوه صوگا     یوۀ دا. بوود ن ی وادر  خبور   یها پگر    خنگه یها یشوخ

 ،داد یهشگار  . گمترس ی  یلمها خ دخ ربچه گنیاز جن    دزد م،یکرد ی 

 !نمهاه جا ر  یرف ن،  واظب باش ی  ر س ییکایا ر یسربازا  -
 ادر  یواه   .نبود یخبرشگه بود، از  گرسه   کودکس ان هم  لمتعط دمچ هاه

 واقب قحطی در ایران    وردن هوداران    ع یف   ی با نگرانی از نخس من جن  جهانی

بور یم بوه ده   داد کوه در تهوران ناوانمم       به پوگر  هشوگار  وی    .آد  از یرسنگی  هدار

 چمکوه هو     قراضه یا هیکرا یلم، با اتو بپایمد لیا ابه یاانم ا اخر تابس ان یا  .آباد غرق

کوه   آبواد  غورق  .میشگ آباد غرقده  یراه گاش پگر بدریم ن 6391 وکمبه آن ب یاه شب

راهِ سا ه   هاگان  انم    یچهار دان  از شش دان  آن  ال پگر  بود در فالت  رکد
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 وا را بازداشو  کردنوگ   در     ییکوا یآ ر یبه سا ه سربازها گنماز رس شمپ. ش قرار دا

 ی   وها ی، با چشاان آبکا رانا   ر کوچک د سالهبراد. یشان زنگان در ارد یاه یچادر

 ،بورش، در برابر پرسش آنها که

 ؟یهس  ییکجا -

 سخ داده بود،پا

 !هس م یبچه آلاان  -
. یرف ه بوود  یکردنگ جگ ی  شیصگا "یبچه آلاان"اان را که بس گان یشوخ ا 

ر  کور  یهوا   فصول پوگر    وادر ، در برابور پرسوش      یهوا  حم  توض یتوجه به نگران یب

  ،داد ی   رتب پاسخ   گیخنگ یها   ییکایآ ر

 !هس م یبچه آلاان -
ها بوده  یطرفگار آلاان رضا شاه چون بود  که گهمپگر    ادر  فها یها حرف از

 چما وا هو  . گنشوو  ی  رمنگ دس گنک  ی کاک آنها هب کسانی که   ها یآلاان ،برکنار شگه

با برادر  دارد   چرا پگر    ادر   بس گانم یشوخ هب ی وضوع چه ربط نیا گ مفها ینا

 . آنقگر نگران هس نگ

 یح و . با تهوران آزاد وان کردنوگ    یبعگ از سه چهار ر ز، با تاا  تلفن باالخره

از  می ون   برادرهوا  . سو  مدانس  تلفون چ  ی ا بدری ر بود نا ۀکه از ها یپرخواهر  

به خصووص کوه در آن   . میدلخور بود یلمخ میباعث شگه بود از آنجا بر  "تلفن" اینکه

 ییکوا یآ ر یهوا  "پمو ج"دائم د ر   بور    انقهر. یذش  یخوش   یلمارد یاه به  ا خ

 بیو   غر بمو عج یهوا  پوس    یرف ن بس ه اهمس یبا سربازها ی   ا از باز گمچرخ ی 

 .میبرد یلذت   یلمخ میبود گهیکه تا آن ز ان نگ ا س   شکالت   خر اآد

*** 

، که چهار دان  از شوش دانو  آن  وال پوگر  بوود      ،را آباد غرقده  همچکگا  

 ،یف  ی ادر   . ممد س  نگاش 

 ممکن یجور سر   کیا سال ز س ان ر  ! نگاره بمع  -

 برسوابه  یِبوه کودکسو ان د سو  داشو ن     چگواه مه گریدانس م که د ی ن نا  

 . بازنخواهم یش 
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 د رتور از  حگ د بمس  کملو  ر کهده اصلی پگر  بود  خانقاه ده  ورد عالقۀ  ا

 لوی  . یذرانوگیم  را در آنجا  یها  هاۀ تابس ان. قرار داش    نددیک به هاگان آباد غرق

 .ها غمر قابل عبور آباد جادۀ آن  الر  بود   ز س ان برخالف غرق

نه  گرسه  جود داش ، نه پدشک، نوه بورق   نوه     دهات ۀ،  ثل هاآباد غرق در

بوا   . ها تن    پر از یِل   بورف  نگ   کوچهدبو یها هاه کاهگل خانه. حیتفر یبرا ی حل

 ر بود با سوه توا   ی ها بدر خانه همساخ اان کنار با ، از بق. کوچک  ا به قلعه  عر ف بود

از خش  خا    کاه یِل درسو  شوگه    هما ا  ثل بق. یرآشپدخانه   چنگ انبا کیاتاق، 

پگر    وادر    یز کرس ا ا یکرس. یذاش ه بودنگ یدر آن ز س ان، در د  اتاق کرس. بود

در  کا ور  یلحواف یور    نور  کرسو     ریو بوود کوه از ز   ادیو سوزِ سر ا آنقگر ز. جگا بود

   یاز عشوق  ابحجو  همو عل ییشوعرها  اانی  برا ممنشس  یر زها د ر پگر   . میآ گ  ی

یواه  . کرد ی  فیشاهنا ه را تعر یها داس ان ایخوانگ  ید س  داش    یلمعارف که خ

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

کوه   ب ولراه انگاخ ن چرا  ال پا به  شگ، د س  داش م در به ی  کیکه تار هوا

چورا    ۀلمف  ی ق . د س  داش م یلم  ننه را خ ب ول. کاک کنم  ا بدری ر بود ۀاز ها

بوه نظور     م،میذاش  یچرا    یۀپا یشگه را ر  دمتا ی  ال پاها میکرد یها را ر شن  

فرسو نگ   بوا    ی وا  و   یشفاف یردشوان نوور بورا    مشگنگ که از شک ی  ییها شکل آد 

 شوان یفلد یپاهوا ! توانسو نگ راه بر نوگ   یکه نا فمح. کشنگ یبلنگشان نفس   یها لوله

 .بود گهمبهم چسب

هوا بودنوگ      ده  شغول پار  کوردن بورف پشو  بوا      ی ردها ۀا ل صبح ها از

هوا هوم    زن. میکورد  ی  یآنها سرسره باز یشگنگ که ر  ی  یبرف یها ها پر از تپه کوچه

به  یخشک بود   سرکش یها با تاپاله ی رتب حواسشان به یر  نگهگاش ن  نقل کرس

 خلووط بوا    ایو ر غون دا    ییواه بوا کاو    ،ی رد  ده نان بود   چا یاصل یغذا. ساا ر

. شوگ  ی  رمپ یادیز ای اارمب ی  یا  یبد ،یا نبود  گر بره یخبر چماز یوش  ه. کشک

 . خورنگ ییف نگ فقط شب سال نو برنج   یخودشان  

فووران خوون از    گنیو د. گنوگ یبر ی و  سور  ییوسوفنگ  ایو  ی ا یاه  رغ ۀخان در

  یف ، یننه  .   دس    پا زدنشان  حش ناک بود شانییلو
 !زبون بس ه ر  نگاه نکن و نمح -
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 گنیو از بر شمپو . سووخ   یبس ه بوود  و   نشانها که زبا وانمح یدلم برا یلمخ

چقوگر  . گنگمکشو  ی و  ر نمو را ب نشوان   زبا خ نوگ یر  یآب   نشانبه ز ر در دها سرشان

 .هولناک بود

با سوراخ  س راح کنوار   کیبود تار یاتاقک. بود هولناک هم اطمح یتو  س راح

اش  بود که دهانوه  یکینشس م  ثل غار تن  تار یکه چاباتاه   شیر . وارهایاز د یکی

از هاوه  . رف نوگ  یباال   وارشیاز در   د یا ینگه اهمس یها سوسک. باز بود گنملعب یبرا

بوه   ییجورأت نگاشو م تنهوا   . زد یآن تعادلم را بهم   ینمگبود که سن ی س ۀبگتر آف اب

 . یرف م یخود  را   یتوانس م جلو یکه   ییآنجا پا بگذار ، تا جا

در . تور بوود  انگمد هوره دل   رف ن در ده از  س راح رف ن هم عوذاب آ رتور   حاا 

کوه   د شبا  یخصوص یها ، در ناره"انمبرل"به حاا   عر ف  ممرف  یتهران با  ادر   

 ایو خنوک انوار    یهوا  کاسوه دانوه   کیا ا  سط کار با خوردن . گمکش یها طول   ساع 

 یسووزان   سوخ    یتحاول یر وا   رد،آ  ی و  اوان یبرااز خانوه   دیعد ۀکه نن نمسکنجب

هوا حاضور نبودنوگ     چرا دالک گ مفها ینا ی ل. کرد ی ر  را آسان یکش سهمشس شو   ک

بخوش  "بورادر  را بفرسو گ    خواهنوگ کوه   یدس  به برادر  بدننگ    رتوب از  وادر   و   

 ؟" ردانه

از  می جبوور بوود  . ساخ ه شگه بود نمز  ریز.  ا شکنجه بود یحاا  ده برا ا ا

کوه   ییکوه جود سوکو    ممبرسوان  ینو مز  ریخود ان را به رخ کن ز یکیل دِج تار یها پله

تازه بعگ از رخ کن  ارد . ها هم ل دِج تر بود از پله وارشیانگاخ نگ در   د یحوله   شیر 

بوا   گیو د یکه از هُر  یر ا   تراکم بخوار چشوم چشوم را ناو     میشگ ی  ی رکیاتاقک تار

سوقف   یاز باال ینور کم رنگ. سوزانگ یکه آبش بگن  ا را   واریبه د گهمچسب یا نهیخد

ر شون   یرا در  سط اتاقوک کاو   یکوچک ۀری ه یرف ه فقط دا یا آن  ثل لوله ینبگیُ

کوچک  یها شهمششان را به آن صورت، "زدن گید" یده، برا یها یاه پسر بچه .کرد ی 

یف نوگ   یدر ده  . دمانگ هاترسناک    بود ییفضا. چسبانگنگ یسقف   یباال ۀ ه یرف 

 "بسم اهلل"انگ   فقط از  گهی  که به چشم خودشان داس یگارسا یها حاا  پر از جن

 نوه ی ر خدنشانگ   بگن  ا را با آب سوزان ی  یسوزان ۀ جاع ی ا را ر   ادر . ترسنگ ی 

یف نوگ   ی . ممکن ی  آب باز میباال بر  نهیخد یها از پله مماجازه نگاش . کرد ی  سمخ

 وادر    ۀکه به یف  یاز  گت گبع .میسوز ی  در آتش   ددیر یخطرناک اس ، تون فر   
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سورانجا  نوبو       سور شسو ن   ،زدن فمو ل گن،مکش سهمک م،یخورد ی  سمخ یحساب

 می انوگ  ی ن ظر   گیبا لمتفاص نیا ۀتازه بعگ از ها. گمرس یبا آن آب سوزان   یآبکش

از یر وا  . بکشوگ  سوه مجووان ده، خوودش را هوم ک    یهوا  از زنِ یکیتا  ادر ، به کاک 

سرخ   عورق کورده      یآخر سر با سر   صورت. نگاش  یانیز ان پا ارنگ  ا ممسوخ  ی 

 رف ومم    باال  وی  لدج یاز آن پله ها به زحا  دس    پا ۀگماز یر ا چر ک یها پوس 

به  نماز سکنجب یوانمز س ان با ل یدر آن سر ا یح پگر  . میگمرس یکالفه به خانه  

 کرد، یرا تکرار   هامشگمش ۀال   ادر   س أصل   کالفه ج. آ گ  ی اس قبالاان

 یکو ! هاه بچه ر  حاو  ببر  نیتونم ا یبار که ناکیاز ده پاندده ر ز  رترید  -
ر  سواخ اون  گرسوه    ینفهم دس  از سر  رد  بگبخ   رداره تا ب ون ی ال نیا قراره

 ؟هم بسازیحاو  د ش دار  یک  تاا  کنی 
داد آب  یخبر  و  یه حاا ک یشب. یذش  ی ا به سرع    یبرا! پاندده ر ز ده

توا  . یرفو   ی و  ءادع قهر ان  ا قُرُق کرده، یرا عوض   حاا  را از ا ل صبح برا نهیخد

ن واننگ  وا   گریتا د مماز خانه فرار کن گیخوانگ که با یبنگ در یوشم   کی ق  شب  رید

 .را به حاا  ببرنگ

قرار بود  وا را   شیکه فردا ی، باالخره غر ب ر زخانقاهسال بعگ در ده  تابس ان

در دسو  بورادر       ی جهد به چوب کلف و . میاز خانه فرار کرد ییبه حاا  ببرنگ، د تا

 یدر نهر یودِ پُرآب میکه از ده د ر شگ یا ا کا.  ن نمدر دا ن پرچ ارمخ یادیتعگاد ز

بواالخره پوگر    . پس راه   نه ممداش  شمنه راه پ. شگ کیتار یتا هوا حساب میکرد رمی

  ر ز بعگ،  وا را بوه ز ر   . کرد گامها  ا را پ  ماز رع یادیدس  هاراه تعگاد ز فانو  به

 . به حاا  بردنگ

، "خالوه سوسوکه  " یهوا  به قصوه . میگمخواب ی  یکرس ریز ب ول   ننهها با  شب

بوه آخور    چوق مکه ه "  فرخ لقا رارسالنما "یف     ی  برایاان که ننه "یکگ  قلقل"

هوا     یرگ ۀز ز یشگ صگا ی  کیتار یهوا کا هامنکه.  داد یبه دق  یوش   گمنرس

هوا   شوب . میگمشن ی  گنگمچرخ ی  یها    رغگان یوسفنگ ۀلیها را که د ر   بر طو شغال

هر ر ز صوبح دنبوال پوگر     . میبگذار ر نمب یرا از اتاق کرس اانیتنها پا مماجازه نگاش 

 یبورا  یاتاقوک  رغوگان   کیو کوه ندد  یبودرگ آهنو   ۀبه تل یسرکش یبرا میاف اد یراه  
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یمور کورده    در تله یشغال نمخون یپا میگیر ز صبح د کی. ها کار یذاش ه بودنگ شغال

 .نمس  یاز خود شغال خبر ا ا

 فیتعر میشغال را د باره   د باره برا ۀکرد  که قص یا  اصرار   هیشب به دا هر

زنوگه   یال کوه بورا  ا ا از آن شغ. انگاخ  یدر تله به  حش م   نمخون یپا ریتصو. کنگ

خوشوم   یلمرا در تله جا یذاش ه بود خ شیپا کیبود    گهیخودش را جو ی انگن زانو

غوار کوچوک    یهوا توو   شوغال  ۀخراب کردن الن یبرا یها،  ق  آب شگن برف با .آ گ  ی

کوه بوه سورع  پوا بوه فورار        گ یخوشگلم را د یده آب انگاخ نگ، شغال سه پا کیندد

 .دس  زد  شی  برا گ یبه دنبالش د . یذاش 

*** 

 یپور کال  سو  بود    قهر ان شگ ، هک  هر خ لط  انکال  ا ل دبس   ارد
 . دخ رانه ۀ گرس کیرف  به  ی  ب ول. ششم ایکال  پنجم 

در  خوانوگه بوود      همکه در د ران تدار در ر س ،نمحس میها عاو آن سال در

 کیبلشوو "یف نگ کوه   یر ،  هاه، جد پگ. کرد ی  یشگه بود، با  ا زنگی التمش سمرئ

 . چون عدب بود   بگخلق! "شگه

آن بوا در   یس  قرار داشو     ر د بَ نبُ ۀکوچ کیکاخ، در  ابانم ا در خ ۀخان

. ممکنو  یدر کوچه بواز  هیهاسا یها با بچه مم ا اجازه داش . شگ یبس ه   یبدری یآهن

 .کرد  یالق اس فاده  بگ اخ یبه  عنا کیبلشو ۀاز  اژ شهمها میها یدر دعوا با هاباز

از  چکوگا  مه. ممداشو ه باشو   یگور ید یجد توپ، اسباب باز گیآ ینا اد ی چمه

جود   ه،یهاسوا  یدخ رهوا . اسو   ییدانس نگ کودکس ان چه جور جا ینا هایم هابازی

چرا؟  گ مفها ینا. کننگ یکه  ادرش ر   بود، اجازه نگاش نگ در کوچه باز "یف یف"

 ننوه  .خورنوگ  یکه از پگر    ادرشان ک ک  و  گ مشن یها   یزبان هاباز از ،دده  شگف 

 یف ، ی 

پولگارها هوم  ثول    ۀتازه ها. ذارن دخ راشون در  بخونن م فقط پولگارها   -
 ! خ لط ۀکه دخ رشون ر  بفرس ن  گرس س نمپگر    ادر شاا ن

 یف ،  یرف      یدرهم   هایش اخمچرا؟  گ مپرس ی  ی ق 
 !ون بپر د نم، از خودش ی ن چه    -
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شگ،  خ لط بوود     یاداره   ییکایآ ر یونرهامسمهم که توسط   هر ِ دبس ان

در  یار نو  یفر ش ینیرمش کی. قوا  السلطنه قرار داش  ابانمخ یها از کوچه یکیدر 

 هربانم پوول   ۀاز نن شهمها. داش  یا خوشاده یلمخ یها یراشکمبود که پ ابانمآن خ

 ،یف  یداد   یبه  ا پول   یواشکیکه  رننه هربا. میگیخر ی  یراشکم  پ ممیرف  ی 

 !باره نیآخر نیا گهید  -
بوود   فقوط    یها هاه به فارسو  در . بود یحم س نیبهاالگ گرسه، خانم  ری گ

ا ل صوبح   ی ن تنها در دعا یبودن برا یحم س. در برنا ه نبود اتمدر  قرآن   شرع

 رچانوه یکوف د  دسو  را ز   م،مانوگاخ   ی و  نیمکه سور ان را پوا   یهنگا . داش  ی عن

 :میخوانگ ی  نگبل ی  به صگا ممبس  ی  چشااناان را   ممیرف  ی 

در آسواان   که ننا لکوت تو چ/ نا  تو  قگ  باد/ ی ا که در آساانگرپ یا  -
 .. /.ممطلب ی  حم س یسمبه اسم ع...[/  ] نماس  در ز 

بودنوگ     یر نو ا شو ر م گرسوه ب  شوایردان  .نمآ  ممیف  یبلنگتر   یی  با صگا

 نمبو  یدعووا  ح،یتفور  یهوا  در زنو  .  رفوه  سولاان   یها از خانواده ای یهودی

جوار  کوش    ،یسو  ار نو   ،یار ن" ادِیبا فر شهمها یشایردان  سلاان   ار ن
ها  یهودیها    یار ن دمیاه ن. شگ یهاراه   "اونم سلاون  ثل  "   "یجهنا

 نیو را بوه ا  یهوود یایردان هوا شو   یچرا ار ن گ مافه ینا. کردنگ ی  یکار ک ک

را لو داده بودنوگ ک وک    حم س مما رشل یها یهودی شمجر  که د هدار سال پ

 ری وگ  ایو کوه نواظم    یکردنوگ توا  ق و    یزدنگ   شایردان  سلاان تااشوا  و   ی 

 سربرسنگ؟

   رجیو ا بمشو ر   میها یهاباز .پش م به برادر  یر  بود کال  سو  دبس ان، تا

 .ی ا بود    ادرشان فرانسو یپگرشان پدشک خانوادیکه بودنگ  ونفریهاا ر زمف

. حاول   نقول درشوکه بوود     یاصل ۀلم س. ممرف  ی  ادهمخانه تا  گرسه را پ راه

شواال شوهر هوم بوه نوگرت       ۀسونگفرش شوگ   ایو اسوفال ه   ابانمدر آن د  سه خ یح 

 ،یچو  داده بود، به د ر از چشوم درشوکه   ادیبه  ن  قهر ان. خورد یبه چشم   یلماتو ب

فضوول بوه    یاز عابرهوا  یبعضو . ممکنو  یهوا طو   پش  درشوکه  ۀلم  یاز راه را ر  یامن

 ،دادنگ که یخبر   یچ درشکه

  !پش   سوارن یچ درشکه -
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 میکورد  یحس   اانیپاها یرا ر  یچ سوزش نوک شالق بلنگ درشکه هامنکه

 .نیمپا میگمجه یبه سرع   

 م،یپگر    ادر  با عاوو چهار  دبس ان بود  که به عل  اخ الف  ایسو   کال 

 را  ریناید ران،مدر شا. رانم  سپس به شا میفخرآباد نقل  کان کرد ابانمبه خ ی گت

هاوان   در نمد،  ا .داش قرار  ۀ کاظایچدر کو فرس ادنگ که یا دخ رانه ۀبه تنها  گرس

داشو    یبا صفا   حوض یا که باغچه میکرد ی  یزنگی یآجر ۀد  طبق ۀخاندر  ه،کوچ

 صوطفی   پوگر بودریم   سرسوبد  بودرگ     هاجووار بوا  ، رن  پرتاللو   یآب یها یبا کاش

 ی پوذیرا بورای   حلو  .  درخ ان پُربوار  مووه   لبرید از آب زالل چاه یبا اس خر ،کاظای

هوای پُرشور   شوور د سو ان   خویشوان د ران نوجووانی             مووه دزدی  هوا  شمطن 

 . بس گان خانواده   جاعی هایدیگار

  پواک، بوا بوازار     فمو لط ییبود بوا آب   هووا   یکوچک یقالمیشهرک  رانمشا

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

هوا بوود، بوه خصووص در      یاز تهرانو  یارم  بسو  رانمشوا  یاهوال  حی حل تفور  شیتجر

 گانمووهووا د ر   سوواع  ن  جوووا رموواز  وورد   زن، پ. هووا غوور ب هووا   جاعووه تابسوو ان

 ۀ غواز  ۀخوشاد  های سانگ یچ ای یبس ن از ؛   رتب  شغول خوردن بودنگ گنگمچرخ ی 

د ر  یهوا    دسو فر ش بوالل دا  ایو پوس  کنگه  ۀتاز یِیرد  یرف ه تا ارباب عر ف به 

 .فرد جود داش  به نا   گانمهم کنار   ا م  یران ق کمرس وران ش کی. گانم 

د س ان خواهر   بورادر  بوه پول    . بود عاشقانه هم یگارهای حل د شیتجر پل

داش نگ ا ا بوا هوم    یپسرها   دخ رها چشم از هم بر نا. "ادیاهم ع"یف نگ  ی  شیتجر

بوا هوم    هوم اسو    شمحواسشان دائم پ اینکهچرا با  گ مفها ینا. زدنگ یحرف نا چمه

 .زننگ یحرف نا

یران  یویراد کیبار  نمنخس  یششم دبس ان بود  که پگر  برا ایپنجم  سال

کورد هوم بوا     یکه هم با برق کوار  و   گیخر کمالاپ  گل  یِتو ان 600به یاانم  ا ،مق

 ویو راد یهوا  ا وه برن. کرد یپخش   یقمزد    وس یبود که حرف   یبدری ۀجعب. یباطر

 یریو بنان، قارالالوک  ز ،یاب لوک ضر یبایز یداش    کم کم با صگا ی ا تازی یبرا

 . میآشنا شگ...  

 ناامس کی جعفرآباد ابانمسر خ ش،یتجر گانم  کیره بود که نددهاان د  در
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بوه   گِم  سوف  اهمس لممفرف مم،  با برادر   خواهر  به سمناا  ی .آس اراساخ ه شگ به نا  

 مشل  وریان  هنر پمشۀ خوشگل    عر فی به نا  که را خوب بماد دار  "قسا "نا  

 س مب ای قهمهر ده دق. میگمفها ینا چمها را ه شهمهنرپ یها حرف. کرد ی  یدر آن باز

د  نفور   یکو یکه  آ گ  یچنگ سطر نوش ه  یاهمس ۀپرد یشگ   ر  یقط    لممف قهمدق

 رد بوه زن یفو  د سو      "، خوانگنگ ی  همبق یبلنگ آن را برا یبه صگا انماز تااشاچ
ا   هو  یصونگل  انمو  گت هم د  سه نفور از    تاا . آخر ی  ال "... زن به  رد یف . دار 

 یبوه صوگا  . "اتمشکالت،  شوغول " زدنگ ی  ادیشگنگ   فر یبه زحا  رد   اانیجلو پا

 لمو   آج یچمآبنبات ق ،یقنگبه نا  االسکا، خر س یرنگ یها خی نالکو،مس اوناد،مبلنگ ل

 نااماز سو  ا وا  .آ گ یشکس ن تخاه بنگ نا یصگا لممدر طول ف. فر خ نگ ی  تخاه  

 یهوا  الیرسِو  گنیو   به د ممیرف  یاز ننه پول   یاشکوی. آ گ  یخوشاان  یلمرف ن خ

 بمو عج ۀومو ها     وانمپر از درخ ، ح یها با آن جنگل. ممرف  یتارزان   گم  سف اهمس

 هوا  اوون مبا   شیدهامها، جس    خ وانمتارزان با ح ید س . میبود گهینگ چم وز که ه

 .ها هاراه بود یتااشاچ دنبا دس  ز شهمها

 از  ا، کیا ل  اه به هر. نگاش  "یبمپول توج" یکاف ۀنگاز ق  به ا چمه پگر 

توا آخور  واه    . داد ی خارج خانه به  ادر    یهم برا ی   قگار انهمتو ان  اه ده ای پنج

 یف ، ی ادر   . نبود یاز پول خبر گرید

توو ده خورج    ارهمهم که در   یهرچ. دامدر نا یاز دهات که پول! چکار کنه  -
 !م که راح ه ا ه یزنگی. هکن ی 

نا وأنو      میبورا  ،یکواظا  ۀ ا در کوچ ۀخان کیندد ران،مشا ۀدخ ران ۀ گرس

 یتوا ز وان  . بود  دارم  قرآن ب اتمنا فهو  شرع یاز در  دشوار   به کل. بود نگیناخوشا

هسو م   یبا ر کرده بود که ار ن حرف  را اتمکه پگر    ادر  باخبر نشگنگ،  علم شرع

  قورآن هوم بخووانم،     اتم جبور شگ  شرع ی ق . کرد یفم    از شرک  در کال   عا

 یف ،  ی علم  رتب  
  !عقلن یقگ درازا ب -
بوه خصووص کوه در    . گ مکشو  ییرف    خجالو   و   یحرف دلم   نیاز ا لیا ا

شاسوی  "کردنوگ   صوگایم  وی  . یف نوگ  کوچه   خمابان هم پسرها دایم به  ن   لک  ی
 عوذاب  در قوگ   بلنوگی  از "ن باالها هوا چطووره؟ ا "پرسمگنگ،   ی به  سخرهیا  "بلنگه
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در عووض     بگمورد  قوگ   از سوان   پنج که  شگ خگا  ی دس  به دا ن شب هر   بود 

 م،یکه جرأت کرد  به خود  بگو یتا ر ز .کنگ کم عار  از دهسال

 !عقله یخود  علم نفهم   ب ،س معقل که به قگ ن -
نگارنوگ   یحوق رأ  رمبوه تقصو     رشکسو گان   نمزنان    جان گ مکه شن یر ز

را  رم   رشکس گان به تقص ینگاش ن حق رأ ی عنا.  غاو    افسرده به خانه بازیش م

  ،یف  یپگر   . باربود حقارت ییناسدا میبرا نمبا  جان شگن کسانیا ا  گ مفها ینا
 !شه یعوض   دا مچ نیا یشگ کهها توجه نکن، بدرگ  حرف نیبه ا -

نا أنو  دخ رانه، چشم   یوشم بازتر شگ   د سو ان   طمرف ه، در آن  ح رف ه

چون قگ  بلنوگ بوود   .  را نگاش نگ گنیاز آ وزیاران چشم د یا ا بعض. کرد  گامپ یخوب

. شوگنگ  یناو  کیو ها اصال به  ون ندد  یاز هاکالس یبعض. نشانگنم یته کال    شهمها

 ،یف نگ ی  یبه شوخ انمد س . کا ر از ده بود شهمانضباطم ها ۀنار

 !ینش گیباط تجگض واظب باش از ان  -
به  رزش، به خصوص  ش رمبود    ب گوشیباز. نبود  یچنگان درسخوان شایرد

 ح،یتفر یها زن  در شهمها. که تازه  گ شگه بود عالقه داش م بالمپن     ال ن مبه پ

. پن  حاضر بود ن مپ دما ل از هاه سر   ،همصفچرده   خوشگل به نا   اهمس یدخ ر

شوگن پوگر بودریش     گمو بعگ از تبع یف  ی .  ن بود یاصل بمکرد   رق ی  یازخوب ب

اش در هاوان خانوه    به خوزس ان برنگشو ه   بوا خوانواده    گریتوسط رضا شاه، د خدعل

  ،یف نگ یاز شایردان از سر بغض   یبعض. کننگ ی  یزنگی
 یبواال بدریوی،   نیو بوه ا  ۀد  طبقو  ۀچرا پگر بدریش ر  به خان س م علو  ن -

  دن؟کر گمتبع ا ر نمنگ   کنار کاخ ندرب
 یکوم کوم جود  قلوگرها     در دفواع از خوود   . کرد ی  می گرسه قُلگر صگا ناظم

را چنان با  ش    لگوگ زد  کوه    میها یاز هاکالس یکیبار  کی.  گرسه از آب درآ گ 

 ریشگ که  وگ  ار یبخ  . "ترک خر"چون به  ن یف ه بود . شگ یدر خانه بس ر ی گت

بوه   شوه مپوگر  ها . اخراجم نکرد رسهترک بود   به رغم اصرار ناظم، از  گ گرسه هم 

 .گمحل کن انبا خودش گیاز فرزنگانم دار ی یکرد هر شکا یسفارش   رهایها    گ ناظم

در پوی  کم کم .  ه بودگمدس  کش قهر ان از یاز دنباله ر  گریآن ر زها، د در

،  ون هوم   خواسو م   وی  .بموا ر  به دس  خود   یا هوی ی خاص یگاهیجاآن بود  که 
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یکبوار   .ابراز  جود بکونم  ، مان یک خواهر   برادر بدری ر   یک برادر   خواهر کوچک ر

 بوه    .داشو   قصگ داش م با بلعمگن سوزن خودکشی کنم که در  مانۀ راه تر  بَر هم 

 جعبوه  ر ی سووزن  با خگاحافظی عنوان به را آنچه که برد  پی ز انی فکر  بودن عبث

آ واده شوگن    به ِاُ که بود آن از بعگ  اه چنگ. نگیگ هم  ادر  ح ی بود  کنگه طیخما

. نقش  های در سرنوش م یافو   ییکال  ششم اب گا ی  سراسر ییا  حانات نها یبرا

عوال ه  . ه بوود کورد  گامو پ یدر آن ا  حانات بسو گ   مسرنوش م به  وفق   هوی م یویی

  الوه  می  خوواهرک کوچولوو   کوا ران   ک ربورادر کووچ   یحوا  هوم  خوود  را   ،کهنیبرا

آزاد  را بوا   یهوا   قو   شو ر مب یرچوه . خانه بود  بغل  ون بوود   دانس م که هر  ق  ی 

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

 یپرجد خواهر  . شگه بود زکرد  که تازه باب ر  ی  یاسک همهال یها شگ    در تپه ی 
د چرخوه سووار    ابوان مهم در خ یگریبود  که دخ ر د گهید تا از د س انش، نگ یکی  

بورادر   . گ شگه بودتازه  ُ یپسرها هم د چرخه سوار انمدر  . کنگ یباز یاسک ایشود 

 یرالو   وگل  ۀد  تنو  ۀد چرخو  کیو بوود کوه صواحب     نی  د س انش فکر   ذکرشان ا
دائوم بوا بورادر  در رقابو  بوود          خوود    مو جا انگاخ ن  وقع یبرا. بشونگ یسمانگل

 نمرا بوه ز و   قهر وان یورف م   هور  قو  پشو       یهم خوب   یکش . داد  ی سابقه  

 شهمها. کرد  یاحسا  غر ر    شیکرد   از لبخنگ رضا ی  قمیرسانگ ، پگر  تشو ی 

 .کرد ی  میصگا "اقوکشچ"داش م    ادر  به طند   یاه به خشم  بممچاقو در ج کی

*** 

 ی رکوورکرُ  بورا   یادیو پگر   قوگار ز . ممرف  ی  خانقاهل تابس ان به ده سا هر

  اسوهال هاوراه    یکچلو  جیو را یهوا  یاارمدر ان ب یبرا یاهمی یتراخم   انواع دار ها

، که اطالع زیادی از خواص دار یی یماهان داش ،  ادر بدریم مۀبه توصپگر  . آ رد ی 

کورد کوه    ی و  همو کوچوک ته  ییها ت قرص خ لف را به صور اهانماز پودر ی یا فشرده

تعوگاد   همو  وا را در ته  ۀاز تابسو ان، هاو   شمپ. بود ی حل یها یاارمب زا یارمعالج بس

بوه دهقانوان      یگیم  رسو  یعالقوه بوه پدشوک   . کورد  ی و  کیها شر از آن قرص یادیز

 وا  که از راه د ر خودشوان را بوه    یاارانمدر کنار ا  ب. را از ا  آ وخ م اارمب انمیر س ا

 .کرد  یدر ان   رهمکرچک   غ ر غن گ،مفلو ، پوس  ب یها رسانگنگ با جوشانگه ی 
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کرد    رتب به تک تک  ی  یگیمرس انیمر س ا یها یبه یرف ار شهمها پگر 

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

   یانمو فقوط بوا پوا در     خانقاهدهقانان ده  ،6946-42در سال  یاصالحات ارض هنگا 

 .رنگیرا بپذ یاراض ممپگر  حاضر شگنگ تقس قیتشو

از د س ان خوب  ،گاهللی د انی، دخ ر خوشگل باغبان پرکار   عدسلطان فاطاه

ناصرالگین شاه به تقلمگ از  یویا ، لباسی کهبه پا داش  یرنگ یا  همشل شهمها.  ن بود

ز س ان با  یسوخ  کرس یاف م   براب ی  یبا ا  قال .اب کرده بودرقاصان باله در ار پا ب

هاوراه چوپوان ده،    قهر وان یاه با . کرد  یپشکِلِ یا    یوسفنگ   اسب تاپاله درس   

  سور  پور از    بود  فمکث شهمها اینکه   ادر  از . ممرف  یاش به صحرا     ی له اورمت

 .شپش در عذاب بود

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

 لمو تهران تا شهر سوا ه را بوا اتو ب   انگاز   پُردس  یخاک ۀر ز تاا  جاد کی. ممکن یط

. مییذرانوگ  یاز  الکوان سوا ه  و    یکو ی ،یصالح یآقا ۀشب را خان .میکرد ی  یط هیکرا

ر بو توب د ر    صوبح خوواب نگاشو     ر    ااز شوب تو   ارجورّ  یهوا   ادر  از تر  عقرب

تن ، پر چالوه چولوه      ۀتا جاد ممیذاش  یر ز هم   کی .گیمپا ی ا را   یها رخ خواب

ا وا   می انوگ  ید  ر ز در آنجوا  و   یکو ی. ممکن یرا ط آباد غرق   خم  سا ه به ده چمپر پ

کووره  . ممبرسو  خانقواه  وان   که هر چه ز دتر به ده  ورد عالقه میتاا   گت  ن ظر بود

سحر تا غر ب با اسوب   اال    بحرا از ص خانقاهتا  آباد غرق انم  ۀیس رد نابامب یها راه

تورک ننوه سووار     میبچه که بود. می انگ ی  سه  اه تابس ان را در آنجا   میکرد ی  یط

 ممکنو  یطو  یراه را سوار بر اسب ممبه بعگ اجازه داش  یسالگ ازدهیاز ده . میشگ یاال   

 .میکرد ی   شمخود ان ترب یی که از کره

سه  انم  ،یدار  ذهب شهی  ر رمی فرهن  هاه ج،ی   ادر ، برخالف رسم را پگر

   خانوه  ینه در کارها ،ینه در اسب سوار. شگنگ یقائل نا ضمدخ ر   د  پسرشان تبع

 . اینها  جد  لمنه در تحص

 وا را از توه    ۀهاو  یبوار پوگر   وهوا    کیبود   که ناچهار  دبس  سو  یا سال

داد که بوا   یبه  ن   خواهر  دل   جرأت  . نگی ر از آب درآپش  ر   ر   پُتا  قا گمتراش

 کیو  هم بدری ور بوود هوم حسوا    ز د رنوج     که  یپر. میبه  گرسه بر  گهمسر تراش
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اسو فاده   ی ق  از ر سر چما ا  ن ه. زد باالی پمشانمش یره  ی به شکل کاله یر سر

 یف ،  یپگر   . نکرد 
 !نمنگاش ه باش یحرف  رد  کاردخ ر   پسر نگاره، به   -

عاشوق هوم بودنوگ      . میکورد  یصگا  و  جون نم ه   جون یعل   ادر ان را  پگر

 راز اع اوادِ با  ا داش نگ، پُ یا ر ابط د س انه. بود یشان خوانگن هر عاشقانهر  ِپُ یها نا ه

 ،شوان هوم  ازد اج. بودنوگ  شی نصوف، نظربلنوگ   آزاد انوگ   . به اح را  د جانبه خ همآ 

 لمتحصو  یاسو مس ۀدر  گرس  پگر.  س قل   آزادانه بود یان خاببرخالف رسم  عاول، 

 ۀبعوگ از ازد اج،  گرسو  . آشنا شگه بوود  ،یکاظا ی صطفکرد که با دخ ر اس ادش،  ی 

شوگ  عور ف بوه     یدرخ  یرا ترک کرد    شغول آباد کردن دهات کم آب   ب یاسمس

سواله   سو  مهنگوا  ازد اج ب  پگر . بودنگ  ادر بدریم ییدارا ۀ انگ یدهات کچل که باق

ا  بوه   یر ز ازد اج با بریرف ن حجواب از سور  وادر     عرفو    . بود    ادر  هجگه ساله

پنج سال  -آنهم چهار. بود خ همبدریان خانواده را برانگ رتمد س ان پسرش، خشم   ح

 .توسط رضا شاه یاز کشف حجاب اجبار شمپ
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 یهوا  ابوان مخ. شگه بود بدری ررف م، تهران هم  رس انمکه به دب 20 ۀا اخر ده

 هیاز اغذ. خورد یبه چشم   ش رمر ز به ر ز ب گیجگ یها    غازه ها اسفال  شگه   دکان

 یهوا    حاوا   ییلباسشوو  ،یرسو وران، عکاسو   ،یکافه قنواد  ،یفر ش ینیرمش ،یفر ش

تنو    شولو     ابوان مخ. هوا نی  جد ا یش  ک اب فر  ییرف ه تا ر زنا ه فر ش یخصوص

انوواع اجنوا     گیو اس انبول  رکود خر  ابانمبود   خ حیزار  رکد یش    یذار   تفر الله

 .ا م  یران ق گیجگ

 یکوچک فلدکار یها آن کاریاهبعگِ  .شگ به آب کرج خ م  ی رز شاال تهران 

 .نرامدر شوا  همو اله یهوا  یسو رده توا تپوه    یابوان م جود داش    ب یساخ اان  ی  صنا

تهوران هنووز   . بوود  نشوگه  اسفال  هنوز   به  جود آ گه بود تازه گمتخ  جاش ابانمخ

 یا ساده ی رفه هم زنگی یها خانواده یح . بود ییشهر کوچکِ خلوت   کم سر   صگا

 یاطمو ح ایو بودنوگ، بوا باغچوه     ید  طبقوه   آجور   ایطبقه  کیها  خانه ش رمب. داش نگ

 شو ر میل   خش  خوا  بنوا شوگه بودنوگ   ب     کاهجنوب شهر اغلب با  یها خانه. کوچک

بوا   یپهلوو  ۀتوا تهوران را از جواد    رانماز شا رس ان،مرف ن به دب یبرا .بود ی عابر خاک

 شاه رضا قرار داشو   ابانمدر خ دادیر ر انمانوش ۀدخ ران رس انمدب. ممرف  یاتوبو   

 .برادر  به نا  کالج ِالبرز ۀپسران رس انمبه دب کیندد

بوود بوا سواخ اان د      انمدادیر   علق به انجان زردشو   ر انمانوش رس انمدب

در .  منسوب ا  سو   یپهون   بلنوگ   بواغ    ییهوا  جادار، پنجوره  ییها کال  ،یآجر ۀطبق

 ی  پوول  یعصرها هر  قو  فرصو   . داش م یادیبرخالف دبس ان، د س ان ز رس ان،مدب

کوه   میو زد ی و  یسور  ،یپهلوو  ابانمآنگره، در خ یفر ش هیبه اغذ یدس ه جاع ممداش 

 .اش  عر ف بود خوشاده یها یها   بس ن چیسانگ 

 ان،معال ه بر زردش  .یذاش  ینا یرم ا تأث یها یدر د س  ی ذهب یها تفا ت

بود  که  علم    گهینگ چمه. بودنگ ادی   سلاان هم ز یهودی ،ییبها ،یشایردان ار ن

 پارینهخانم  به خصوص. ردشایردان تفا ت بگذا نمب ی ذهب گیبه خاطر عقا ،یاس اد

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

 . در  مان دخ ران بپر رانگ  ذهبی
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دادیر   نوربخش  ر انمانوش ۀدخ ران یها رس انمدب انم  ی سابقات  رزش تازه

 نیووشوونا  ااز  رزشووکاران سر نوو یز  د سوو ش  یپوور. شووگه بووود جیوو  ژانووگارک را

   بوال م ال ممهم جد  تو  یرَخد س م  نیک ریها،  ن   ندداز آن پس. ها بودنگ رس انمدب

حضوور دائوم   پرشواار    . نی رتوب  شوغول تاور    حیتفور  یهوا    زنو   میبسک بال بود

هاشان عالقه   توالش   کف زدن   اانهمصا یها قیتشو ،یباز نمشایردان در اطراف ز 

بوه   کوه ان هاشایرد از ییاه از طرف برخ. کرد یان  د  چنگ یر زمکسب پ ی ا را برا

 شیپور از  هور   سو ا    یِچنگ سطر ییها اداش ی ای یبودنگ دس ه یل  عر ف "یبار ن"

کنُ   ُنو      انینواماز ب م،یخوانگ یک اب هم    رزش    سابقه جد .میکرد ی  اف یدر
 بوا یز یاهایر .  یسه قطره خون صادق هگا   س   لگرد، داش آکُلیرف ه تا  س ویکر

بسو ه   اوان مپ یخو رَد سو م  بوا  . ممنوش  یر زانه   یها اداش ی   میپر رانگ یدر سر  

 اارانم  ب ممد ر دس  برسان هاتخود ان را به د سوار بر اسب ،ممبخوان یپدشک میبود

 .ممرا از  رگ نجات ده

ششوم بوود    ایکه سال پنجم  یپردادیر بود     ر انمانوش رس انما ل دب سال

 گمخورشو : شگ یشر ع   ریتصو نینوش  که با ا میبرا یشش هف  سطر "ییسرانشا"
 ...البرز سر بر آ رده اس     یارغوان یها از پس کوه

 وانوات مح گیو فوا ثور ت؟  ایعلم به ر اس   ؛بود ،  وضوع انشاء هر چهاز آن بعگ
 "شواء سران"ز هاوان  ااز دَ   ره،مو   غ گ؟یچوه کواره شوو    نوگه یدر آ گیو اردد س   !یاهل

 . کرد  یاس فاده  

شوعر  . ر  هر   شوکننگه بوود   ز د رنوج   پُ. داش  فملط یر ح یاز نوجوان یپر

  ،گ ماز ا  پرس خانقاهدر ده  یتابس ان یر ز. نوش  یسر د   خوب   ی 
 ؟یکن یشعر یف ن چه   یبرا  -

کونم   یتوجه   ی ه اب یها ر شن شب هی  سا ع مها، طب ها، رن  ییبایبه ز  -
 !ر می ی   الها  

 هیرس اره، به انعکا  پرتو  واه   سوا  د  به آساان شفاف   پُ گهمشب تا سپ آن

ر ر ود    پُو  ۀبه ز د و .  انگ  رهمبا  خ باریها در آب زالل جو لدرخ ان   یُ ۀر شن ساق

دشو    ۀزن  شو رها در یسو ر   نمانبوه درخ ان چنار   طن یها گراز باد در شاخه بر

 .گمذهنم نرسبه  یشعر چمیوش سپرد  ا ا ه
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 یپور را از زبوان   سوم مالمسوس ۀبوار  اژ  نمنخسو   یبود که بورا  هاان د ره در
 یف ، ی  یپر. س یدمچه نوع چ سممالمدانس م سوس یاز آن اصال نا شمپ. گ مشن

 کیو عوگه پولوگار      کیو    کنن ی رد  خوب زنگی ۀها یعنی سممالمسوس  -
 !ی،  ثل شور نباشن رمعگه فق

حدب  نیچنگ ،یجن  جهان انیرضا شاه   پا یبرکنار ی، در پ20 ۀده ۀامن از

. شگه بوود  رمی هاه دمن یاسمس یها بحث جیبه تگر. به  جود آ گه بود رانیدر ا یاسمس

ر شونفکران     انمو در   ژهیو تر بوود، بوه     از هاه پُر نفوذتر   شناخ ه شگه حدب توده

 رمو اه، حدب تووده غ سوء قصگ به جان ش تها ، به ا6921هر چنگ در بهان . انیدانشجو

  مو ، فعال90 ۀدک ر  صگق، بوا آغواز دهو    یرینخس   ز یدر پ کنمل. اعال  شگ یقانون

 .را از سر یرف  یاسمس

   یاج اواع  یهوا   مو در فعال ی  دانشوگاه  یرسو ان مها، دخ ران دب آن سال در

 یهوا  سوال . نوگ ه بوداف و یسابقه  یب یحضور یابانمها   تظاهرات خ ن م مدر   ،یاسمس

 یهوا  سال... ، عگال ، برزیر   رنجبر  حق نِینو یها ها    اژه گهیبود   ا یک ابخوانر اج 

 ی  تئاترهوا  ناامرف ن به سو  ،ی  شور  رانسهآلاان، ف یفرهنگ یها رف    آ گ به خانه

 .آخر هف ه کمن کم  پ همدلکش    رض یها کنسرت ،ی  سعگ یفرد س ینوپا

 یهوا  کووه  در ی  خوواهر  دسو ه جاعو   ها با د س ان برادر  جاعه ش رمهم ب  ا

های رقو  د     هاانی اان، اجازه داش مم ن برخالف د س ا .ممرف  ی  کمن کمبنگ به پدر

توضومح عال و    "  به پمر ی از پوری بوا شوعار    . بریدار کنمم در خانه نفره یا بالااسکه
 یبرخو شگ با  یجور   یتا فرص  .های رایج نهراسمم ها   بگیویی از دخال "تقصمر اس 

بوا ر پووش     ان بود از هاه  ورد عالقه شمکه ب دلکش یها در کنسرت ها یاز هاکالس

ا ل  یها فیدر. ممنشس  یعقب سالن   یها یصنگل فی گرسه در رد یاُر ک خاکس ر

 .  عر ف بودنگ "یکاله  خال"بود که به  ییر از  ردهاپُ شهمها

 نوش ۀ ا سکار  ایلگ 6"رم نگریبادبدن خانم  " رمنظ ییها شنا هیناا گنید یبرا

چوون لورتوا، حسون خاشو         ی شهور یها شهمهنرپ یگریبه باز "وارمبول اونمس" ای

 ینینوو  دمو به هر جا   هر چ اقمبا شور   اش  .ممرف  یبه تئاتر  ...   یجعفر ی حاگ عل

 .میگمکش ییرف ، سرک   یکه پا  

                                                      
1
-Lady Windermere’s fan 
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  یسو رش    شوگن نفو     یپور جُنوب   جووش  لو     یها ، سال90 ۀده لیا ا

 یتحوول  رانیو ا ۀدهوه درجا عو   کیو کا ور از   یییو. بود یاسمس یها  مفعال یرمگا ج

بود   هاه جا حورف   جانمال هاب   ه کپارچهیتهران . آ گه بود گی  یس رده پگ قمعا

شوگه   لیتبوگ  یاج ااع یدر احداب به ارزش  ی  عضو یاسمس یها  مفعال. اس ماز س

 ارد  یداش نگ به نحوو  یسع انیز جوانان   دانشجوا یلمخ. داش  ی ها گاهیبود   جا

زنوان،   یاج اواع  یهوا  در ساز ان  مفعال. بشونگ یاسمس یها  م  فعال اس مس گانم 

ساز ان " ای "زنان کمساز ان د وکرات" رمکاریران   جوانان  ابس ه به احداب  ادر، نظ

 ۀعوو ابسوو ه بووه جا   "شوور منهضوو  زنووان پ "بووه حوودب توووده،   ابسوو ه  "جوانووان

پسر   دخ ر ر ز به  انیتعگاد دانشجو. باب ر ز بود ...هانی  جد ا رانیا یها س مالمسوس

   گمو    قابله با ق یسن  شکن ،یحضور اج ااع. خورد یبه چشم   ش رم  ب ش رمر ز ب

 رسو ان ماز شایردان دب یارمبس. دخ ران ر زافد ن بود انمدر   یفرهن  سن  یبنگها

ارزش بوگل   کیو به  یدانشگاه التمتحص. رف نگ یه دانشگاه  یرف نگ ب یکه   پلمی ا د

 یدانشسورا  ی و مفلسفه   علوو  ترب  ۀدر رش  رس انمدب انیهم پس از پا یپر. شگه بود

 . کرد یسیتهران نا  نو یعال

شگه بود    به  "یدا ر ۀصاحب قو"بود  که خواه ناخواه  گهمرس یبه سن گرید

توجوه   لمو نواده   در در ن خوانواده   فا  خوا  طماز  حو  ر نمو دا  ب یاسمس یها بحث

 . داد  ینشان   یش رمب

 صگق، بوا   د رانشاه    خارجه در د  د ران رضا ری ز ،یباقر کاظا  ادر  ییدا

از  یبرخو . ر   پا قورص  صوگق بودنوگ      بلغ پَ یحا  کشیپسر   دخ ر   بس گان ندد

 عور ف   ۀ زنا و   سوس ر  ،لمخوان صوراسوراف   رزاقاسوم م  ،میپوگرِ زن عاوو   شانیخو

  سوه   یکواظا  ی صوطف بودریم   گرپو . طرفگار  صگق بودنوگ  شمکم   ب ل،مصوراسراف

 سمئو ر  حاوود  ر    رزشوکار   جووان  ی  به خصوص عاو نمحسبدریم  ی، عاوممیدا

سرسخ  شواه   یشاه، حا  سم  د س     علم تن در ایران  رزش ونمفگراس نمنخس 

شواه   یها یی  ز ریو یتاز کهیبه  نکهیا داش ، با یانم  یپگر   وضع.   سلطن  بودنگ

 یف ،  یداش  ا ا   رادیا
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سوه   نمر  کوه بو   ی متفا ت  وقع نمباشه، ها یهرچ! یذش  گیاز حق نبا  -
 !یرف  گهیناد شهم  حاال هم دخ را ون، نا نمنسلِ زنان به  جود آ گه، از  ادر  تا  ه

از آن . ه بودنوگ از د س انش از فعاالن ساز ان جوانان حودب توود   ی  برخ یپر

 رسو ان مدار  که نه تنهوا در دبسو ان   دب   ادیرا به  یرشاهمشهرآشوب ا  ژهیبه   انم 

 انیدانشوجو  انمو در   شیهوا  هوا   جسوارت   یشایرد ا ل بود، بلکه سن  شکن شهمها

اخوراج   دیور دا ر انمانوشو  رس انماز دبسماسی های  لم به سبب فعا. زباندد هاگان بود

را تورک   یپوگر  ۀبود که خانو  یدخ ر نمنخس . وربخش رف ه بودن رس انمشگه   به دب

کار  نیبا ا. آنکه رساا ازد اج کرده باشگ یب کرد ی  یزنگی یکرده بود   آشکارا با پسر

 .ها   خانواده ها برپا کرده بود رس انمدر دب ییچه غوغا

. نگاشوو م یخووواهر    د سوو انش چنووگان اطالعوو یالتمتشووک یهووا  مووفعال از

 میداد بورا  یبه  ون  و   یپرهم که یاه  " رد " ای "رز "حدب توده،  یۀنشر یها نوش ه

 میبورا  یپور  یشیسن  شکن شهرآشوب   آزاد انگ مۀا ا ر ح. نگاش  ی مچنگان جذاب

 .داش  یخاص  مجذاب

ه سواله  نُو . داشو   میبرا ،یباش خانم م،یکه رف ار  ادر بدرگ پگر ی مجذاب هاان

شواه بوه عنووان     نیبود که ناصورالگ  ینا  یباشخاناد   بو اف هیبود که به حر سرا راه 

گ فرزنو  نمنخس . میکرد یصگا   جون  ا انا ا  ا ا  را . به ا  داده بود مشسویل نیآخر

  ش، شاه، هاسر د نیپس از ق ل ناصرالگ. بودنگ ورانگهرا زنان حر سرا زهر خ شپسر

بوا   یدر سوفر  ،یجواننون سنمدر  را هم شاه نیدر دربار  ظفرالگ قهر ان حاجب الگ له

. بدرگ کرده بوود  ییسه پسر   د  دخ رش را به تنها. کجا ه به  که، از دس  داده بود

 ژهیو خودش   فرزنگانش، بوه    یاز ا وال   جواهراتش را از سر نگانم کار یادیبخش ز

 . پگر  از دس  داده بود

. کورد  ی و  فیو  وا تعر  یبرا بدری رش از خودش   برادر یادیز ی اجراها پگر 

. جوان سوپرده بوود    یسوالگ  61در  ی ناجورلگگ اثر بربا د س انش،  یباز نمبرادرش ح

چنگ  یواشکی که دلرحم بود   نظر بلنگ برادرش قیها به تشو شب ییف  بعض یپگر   

 یزدنوگ   ر   یدس اال یوره  و   ی ش  جواهر  ادرشان را تو کیتا قاشق   چنگال   

 !"دارنگ یفقرا بر " آنکه المبه خ. نگکرد ی  دانیشان آ  لون در خانهکُ

آنچوه از   لِمو     فمو هوم پوس از ح   یهر  رالگ لهمبص، جون  ا انهاسر سو  
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ا  را رهوا کورده    ن،مشمبه پنج فرزنگ پ یجواهرات   ا وال ا   انگه بود، با افد دن دخ ر

   گمو ق یا هاه، هر چنوگ بوه پواره    نیبا ا. شگه بود نامناب هم یسالخوردی سنمن در .بود

حر سورا در رف وارش بوه     ۀفرهن  تن  نظرانو  هداش    یا ی ابس گ ی ذهب یبنگها

 شیهوا  طن ماز شو  یادیز یها اس اند. پر ا بود، جسور   پُرابه  یخورد ا ا ب یچشم  

 یشاه قصگ هاخووابگ  نیهربار که ناصرالگ یف  ی . کرد ی  فی ا تعر یدر حر سرا برا

ر بوا جوواهر پُو    ار دمو شواه توا د ر     نی  ناصرالگ گی د ی  یبدری دمبا ا  را داش ، د ر  

هاوراه   ر سومه پور طنود سوفرش بوه      ی واجرا  ایو . سو اد یا یباز ناو  گنیکرد از د  ینا

   یبنگ بواز  اتمبدرگ عال شیهنگا  حضور در ناا. شاه با ر بنگه   چاقچور نیناصرالگ

پشو    یز صونگل ، ا  اپطرزبورگ  سنبدرگ، به یاانم در شهر   یو یدر اس اد آکر بات

 انمتااشواچ . آ رد یزد   با زبانش شکلک در  و  یاش را باال   شاه ر بنگه نیسر ناصرالگ

   ؛گنوگ یخنگ یداشو نگ    و   یآنوان برناو   گواه یا  چشوم از جا  یها زده از شکلک شگف 

  ،یف  یبه ا    انهیشاه خودس ا نیناصرالگ
 !گیآ یعجب از  ا خوششان  . کنن ینگاه     رد  هاش  ا ر  -
 یبوا درآ وگ  . نگاشو   یوی جواهرات   ا والش را از دس  داده بود پر ا نکهیا از

فهوم   ییذرانوگ ا وا از توالش بورا     یاُزیول  و   یشرا در با  پگر ی حگ د یزنگی انگک

عشوق بوه   . داشو   ی  انطباق دادن خود با ز انوه دسو  برناو    گیجگ طی  شرا  م ضع

سورزنگه   پرتحاول    یرا به آد  ا سر   سا ان دادن به شش فرزنگ،  ی  دشوار یزنگی

 یف ،  ی . با  ا داش  یا اانهم ناسبات د س انه   صا. کرده بود لیتبگ
 !نمبه  ن بگ نیشگ س مایه کاون .خونه نیارمب نیایه د س  پسر دار  -

ا وا بوا هودار ترفنوگ در     . نبود  یاسمیر ه س چمنشگه بود    عضو ه س مکاون

خوانم  بانودسو    ریو   دررفو ن از ز  یچمسورپ از . کورد   یشورک   و   یابانمتظاهرات خ
دادیور، لوذت    ر انمانوشو  رسو ان مدب شِیانوگ  ناظم بگ دهن، خشن   خشوک  ،انیبهداد

از کاربنوگ   جووراب سواقه     اس فادهاز ر بان سر یرف ه تا  د،مهاه چ خانمبانو. برد  ی 

 .کرده بود از پسرها قگغن یبه عنوان دلبر  ا بود ۀ ورد عالق ش رمکه از هاه ب کوتاه را

ا وا  . جرأت یوذر از در را نگاشو    ی  کس س ادیا یدر دس  د  در   یا ترکه با

 وا کوه    رسو ان مبوه دب شوگ    وی شر ع  یچهار راه پهلو ایصف تظاهرات که از دانشگاه 

کردنگ    ا به صف  یبه ز ر در را باز   نگآ گ  یبا  باال  واریچنگ دانشجو از د گمرس ی 
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 ورگ بور   "   "اسو   ر زم صگق پ" یبا شعارها ابانمز چنگ خا. مموس مپ یتظاهرات  

 یدسو ه جاعو   شو ر مدخ رها ب. اغلب تظاهرکننگیان  رد بودنگ. ممیذش  ی  "اس عاار

هوا ر بور    آن یرانگازمها، سربازها   ت پاسبان ورشییاه با  .کردنگ یدر تظاهرات شرک   

 کیو ، بوه یاوانم ندد   اتاز آن تظواهر  یکو یدر ! هوا  فرار در کوچه پس کوچه   میشگ ی 

نوشو ه   یگمسوف   ۀپارچو  یشوان ر  هاوراه  علا  یادیز یدخ رها ،ی ل ی جلس شورا

  ؟یچطور گ ماز خود  پرس. "ممکشور دخال  کن اس مدر س گی ا با": بودنگ

ان خاب کردن  حق ای ی نظورشان داش ن حق رأ گ متا فها گمطول کش ی گت

 . برب یشعارشان پ  متا به اها یذش  یادیز مانسالا ا .   ان خاب شگن اس 

 غمو حودب تووده را تبل   یها اس مدر  ناسباتش با  ن، س ژهیدر خانه، به   یپر

آن  یاسو مس غوات متبل یح و . نکورد   گامپ یلیگاه به حدب توده تااچما ا  ن ه کرد ی 

 یهوا  خوانوگن ک واب   پوری د سو ان   خاطر که نیبه ا گیشا. بود نگیناخوشا میحدب برا

لو   لمماز ف حالمکهدر !  آ ر اس أ ی یف نگ ی . دانس نگ ینادرس    را  یصادق هگا

 فیو با حورارت تعر  میبود گهی، د ُکس عر ف به  ،یشور  یفرهنگ ۀکه در خان ی  خُنُک

حودب   نیو هم به عل   اکونش هوواداران ا   گیشا ای. بود یکردنگ چون ساخ  شور  ی 

از شوایردان   یتعوگاد  گ یو ود د رده بو  نمکه اس ال یر ز. بود نمنسب  به  رگ اس ال

کورده   رتمح.  رده نمچه خبر شگه؟ یف نگ اس ال گ مپرس. کننگ ی  هییر ردارنگ زار زا

 یچنوان آن یهوا  هوق هوق  . کننگ ی  هیشناسنگ یر یکه اصال نا یکس یبود  که چرا برا

 .آ گ  ی نمبه نظر  تظاهر   در غ. ذ قم زد یتو یلمخ ناشناخ ه یآد  یبرا

*** 

نجا     د      22ر  د  سرا نس       ، 6992 ردا توا ه  به        شا تکا  ا    کاک    2سمانقشۀ  با 

 یپ  در  .  بازیردد       کودتا کنگ   به سلطن        علمه  صگق     ، رئمس جاهور آ ریکا،         آیدنها ر     

هاه جا   .    غابار شگه بود       ی تهران خاکس ر      ۀ ، انگک انگک چهر          بازیش  شاه      کودتا   

 اصالحات   در  خالف  با      ، ، از سرکردیان ر حانم            یکاشان   اهلل   ی  بود که آ     نی حرف از ا     

                                                      
5
، مادلن اولبرايت، وزير خارجۀ بیل کلینتون رئیس جمهور آمريکا، رسماٌ 5111در ماه مارس  -

 .، آمريکا در کودتا علیه مصدق نقش داشته استCIAاعالم کرد که طبق اسناد منتشر شدۀ 
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های   به پمر ی از سماس         هاد ان حدب توده نمد،               کرده اس      یپش   صگق را خال       

ز حاای ِ         شور ی،      ا دس گاه   با حاای     شاه  گری حاال د    .  صگق کشمگه اس       دس  

 .یر  به خا وش یبازیش ه بود    صگق در زنگان بود   شور   شوق عاو  ر حانم 

 ،یشواهقل بود  که سرهن   گهمشن جهیخگ ا  هعا  صگق، از ۀشر ع  حاکا با
 .هاسرش، جد   کال در دادیاه  صگق اس  کیاز بس گان ندد یکی

   یقمبوه  وسو   یادیو ز ۀعالقو .  س قل   شوجاع بوود   یزن ۀ ن ناون یبرا عاّه

سالخورده، کج خلوق   یا  را به ز ر داده بودنگ به  رد یدر پاندده سالگ. داش  ییلگ ز

 "، یف   یبود    رمش دلگاز  ادر.   حسود
ا وا رسوم     .  رد ابلوه درآ رد  نیجون ز ریو بود   به ز ر  را به عقگ ا  ا ان  -

  !رسو  هم خراب بود
در حجاب   پنهان از چشوم هاسور بوگ     گهمپوش ،یحال از هاان نوجوان نیا با

  د. اس اد صبا نواخ ن تار را آ وخ ه بوود  های    حسودش، به هدار ترفنگ در کال خو

د   بوا هودار    یجنو  جهوان   های لبدرگ کرده بود   در سا ییفرزنگ پسرش را به تنها

 .دفرس اده بو کایبه آ ر لمتحص یبرا یدشوار

طرفوگار   هور چنوگ  . یپهلوو  ابانمدر خ عاّه ۀرف م به خان یناهار   یر ز برا هر

از  ای ه صوگق اجواز   ۀحضوور در  حاکاو   ی صگق نبود ا ا به  ن قول داده بود که برا

 ا  را. را  ثل پسرش د س  داش  یشاهقلسرهن   .جور کنگ یشاهقلسرهن   قیطر

 یتوانس م، با ر پووش خاکسو ر   یر ز رانجا س. دانس   ی ینانم  قابل اطا فیآد  شر

 .  صگق باشم ۀا  شاهگ  حاکا  گرسه، هاراه عاه

ن بوار  وأ ورا   نی  در بوا  چنوگ   ر د به سالن دادیواه سولطن  آبواد از دَ    یبرا

توا  .  وا را دسو  بوه دسو  یردانگنوگ      ۀاجازه نا    تک تک  ا را کن رل کردنگ ،ینظا 

 یادیو برخالف تصور  تعگاد ز.  عر ف بود نهیمکه به سالن آ میشگ یباالخره  ارد سالن

. بودنوگ  سو اده یبه دس  هم سورپا ا  نمخبرنگار د رب نگ انگه بود، چ یها خال یاز صنگل

توا  صوگق انگوار بوه عاوگ بوا        گمطول کش ی گت. ممنمنشب بونیبه تر کیندد ممتوانس 

ش لمبه خبرنگاران کورد   کنوار  کو    یا خنگه. عر فش  ارد سالن  حاکاه شگ  یشوال

در  مس سو اد ارتوش  رئ ،یاحیر پمکنار سرت یشاهقل سرهن . نشس  بدریاهر لمجل

بوه   یال از د ر با سور سو  . گ ید یبود که ا  را   یبار نما ل. نشس ه بود د ران  صگق،
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در کار  کال   ،عاّه ۀبه یف . داش  یا حال  شوخ   سرزنگه. زد یا  کرد   لبخنگ عاه

 . ارد بود یلمخ

 نمحسو ، دادسو ان  یهوا  اع نوا بوه حورف    ی  ب گمکش ی  یا ازهمیاه خا  صگق

کرد، بوه   ییاه سرش را بلنگ  . یذاش  ی  دم  ی، سرش را بر بالش دس انش ر آز وده

بار بوه اع وراض آن    نیچنگ. داد یآلود پاسخ   حکم   طند یبا لحن دادس ان یها اتها 

را نوگارد   از   و  ۀ حاکاو   مصوالح  ینظا  اهیف  دادی ی . خوانگ یقانون رمدادیاه را غ

 . کرد یخود دفاع   یها اس ماقگا ات   س

  مو از اها یآن  حاکاوه بوود    تصوور چنوگان     گنید یدر پ یسر کنجکا  از

تنوگ     ح،یصور  یها رف ار   حرف رما ا سخ  تح  تأث. نگاش م شگن نف  ی ل یخیتار

 ۀزنگ، هرچنگ هاو  ی  ی ها یها که حرف آ گ  یبه نظر  .  صگق قرار یرف م دمطندآ 

س دادیاه  رتوب  سوط حورفش    مدادس ان   رئ. گ مفها یرا درس  نا شیها اس گالل

  بوا  . ا بشونونگ ر قیحقوا  گیو  ورد  با  یفو   یکرد    و  ی  یا ا  صگق  کث. گنگید  ی 

 ،چنگ بارهم یف . داد یادا ه   شیها به حرف یخونسرد

  !زنم یحرف نا گریحرفم را بدنم، پس د گییذار یحاال که نا  -

از ا   اهدادیو  سمهور بوار، رئو   . دمو   ی  نشس    سرش را د بواره یذاشو  ر   

 یا وا  صوگق بعوگ از  کثو    . به طور  خ صر ادا ه بگهوگ  شیها خواس  که به حرف ی 

 . داد یادا ه   لمبه تفص را بشنونگ   قیحقا گی رد  با کرد ی  تکرار بازهم یالنطو

 یهوا  بود، حرف نگیناخوشا میدادس ان برا یها که رف ار خشن   حرف هاانقگر

در  وورد کارهوا      ا  قمو دق یهوا  حم صوگق   توضو   نماع نا ا ا    ی  رف ار ب دمطندآ 

 .نشس  یبر دلم   شیها اس مس

 یاخ ناق   سورکوب هاوراه بوا بازداشو  جاعو      یشگن  صگق، فضا یزنگان با

حکو و    یهوا  تانوک  حدب توده غمر قانونی شوگ    .اف یهاکاران ا  ر ز به ر ز شگت 

 .ها را قرُق کردنگ ابانمخ ینظا 

در آبان  واه هاوان سوال اعوگا       دمن دک ر  صگق ۀخارج ری ز ،یفاطا نمحس

در  اش خانوه  ،پوس از اعوگا  ا    . ا بود ۀخان کیندد یکاظا ۀسرکوچ یفاطا ۀخان. شگ

هاسر جووان     یپر سر   صگا یها نگهاز رف    آ گها   خ. فر  رف  ینمسکوت سنگ

را  آنهوا هور  قو    . دنبو یخبر گرید گنگمرس یبه نظر   یپرکه بدری ر از  خواهرهایش
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دلوم   یلو مخ. یرفو   یدلوم  و   گ یو د یدر کوچوه  و   اهم  افسرده بوا لبوا  سو    نمغاگ

 .شگ  ید  کرد    رَ ی  یدانم چرا فقط سال  یس  با آنها حرف بدنم ا ا ناخوا ی 

در اع وراض بوه سوفر     انینگذش ه، تظواهرات دانشوجو   یفاطا اه از اعگا   کی

 یر هوا من یانوگاز رم  ت گیبوا سورکوب شوگ    ،آذر 61در  ،سفمر آ ریکوا  کسونمنریچارد 

. دانشوگاه را شکسو نگ   میربار ح نمنخس  ی سلح برا یر هامن. ر بر  شگ سم سلح پل

بوه   ح وی  نظا موان  ا وا . در دانشوگاه پمچموگ   "از دانشگاه کوتواه  انمدس  نظا " فریاد

بوه   مم سو ق  یرانوگاز مبوا ت  یفنو  ۀدر دانشکگ. نگذاش نگ ی قع دمها ن دانشکگه لاس قال

 ع یشور    امو ن بودرگ   صوطفی  ،یاحاوگ قنوگچ  سه دانشجو به نا   ان،یسا  دانشجو
شوگ     لیتبوگ  انیدانشوجو  ۀآذر به نااد  بوارز  61از آن پس، . نگگمبه ق ل رس یرضو

ی در شورایط  را آذر 61ر ز دانشجویان هاچنوان  تا به ا ر ز،  .نا  یرف  "ر ز دانشجو"

هوای بمشو ری برجوای     گ   تعوگاد کشو ه  کننو  بریودار  وی   شوگیگتر  ی  سرکوب خشن ر

 . گنیذار  ی

خفقوان     یده، فضوا حودب توو   یکشف ساز ان نظا  ینگذش  که در پ یرید

از  ریو ساک    سر بوه ز  رس ان،مدر راهر  دب ی ق  یح  .انگاخ  هیبر شهر سا سرکوب

 ،شگ که یبلنگ   ادشییذش م، فر ی  خانم بانوکنار 

 !راتحاال بر  تظاه یکنم، جرأت دار یپا  له   ریسرت ر  ز! س مکاون یآ  -
ر کوه در تظواهرات   انگوار هو  . خوانوگ  ی  س م را کاون نکهیبود  از ا رتمح در

زنوگان     المو انوگک، فکور   خ   انوگک  .یا بوده   توده س مشرک  کرده کاون یابانمخ

 یهوا  هوا را در کنوار نوگا   نا وه     ربواران مهوا عکوس ت   ر زنا ه. یذاش  یاعگا  آرا م نا

که پور   "عبرت"شگ به نا   یهم  ن شر   یا ر زنا ه. کردنگ ی ن شر   یا توده انمزنگان

 شوونگ  ارفشار شکنجه   زنگان به نوگا    اد  ریاعضاء حدب ز نکهیا. بود "نگا  نا ه"از 

از رهبران حودب   یبرخ نکهیا ا از ا. نگاش  میبرا یا ژهی   ماها دمدر آن ر زها ن یح 

 یبهرا و  یتقو  رمو نظ ی  برخ یخودشان را رسانگه بودنگ به شور  جانیاز راه  رز آذربا
 یبورا . گمرسو  ی و  نگیناخوشوا  ارمدنگ به نظر  بسو کر ی  قیاعضاء را به ابراز نگا   تشو

 میرف وار رهبوران   اعضواء حودب بورا      انمو   دردناک   نگیناخوشا یتبار تفا  نمنخس 

 کوه  ناومو ک ی رتضو : گ یو د یهوا  و   عکس اعگا  شگیان را در ر زنا ه.  طرح شگه بود

تووران  هاسور   ،یلو م ک جعفور    ا کمسو تر بوود، سورهن       از هاه جوان یرنظا مغ



 11 90 ۀده تهران،

بسو ه،   یچشواان  ابو  نوراهلل شفاسر ان     ورد اع ااد  ادر ، دیاز بس گان عد یرهادم 

ر نوگ ا  را از پوا    یکوه  و   ییهوا  افراش ه در برابور یلولوه   ی  سر ادییشوده به فر یدهان

در ان ظوار  ورگ    یرکو مکه هاوه چشوم بسو ه   دسو  بسو ه بوه ت       یگرانید! درآ رنگ

 یهوا  شوه یکه چنوگان از علول   ر   یتفا ت رف ار. دنبو یا ا از رهبران خبر. انگ س ادهیا

زده شوگ    هوم از    یهم از حدب توده   رهبرانش به کل .آ رد  یآن سر در نا ی جود

 .سرکوبگر شاه میرژ

کوه شوا لو در    یشوعر . کرد ی  کیها ندد  را به فهم آن تفا ت یشعر نازل انگار

 : سر ده بود  ارطان یس ادییا شیس ا

/ یل داد    وژده داد / بنفشه بود ینازل/ ... / س اره بود یازلن/ سخن نگف  ینازل
 ... ز س ان شکس    رف

که در  گ مشن شاهرخ  سکوبچون  یشانگیسال بعگ، از ر شنفکر انگ نیچنگ

  ،داد که ی  ی  ان قال به زنگان، به خود دلگار یرمسخ  دس گ یها آن لحظه
 !کس اس  ار یها یدرس  بودن تئور ۀحدب، خود نشان شکس   -
 یحدب توده به شور  یباال یها شکس ، رهبران، کادرها   رده یآن ر زها در

ها د   یا از توده یکیشگ  ییف ه  . ناشناخ ه بود میبرا گمهنوز  هاجرت   تبع. خ نگییر

آنهوا در   نوگه یکوه آ  گمو ا  نیو رها کورده اسو  بوه ا    ی   رز شور فرزنگ نوجوانش را دَ

 . گ شگخواه نمتضا "نمز  یبهش  ر "

 هاجر حدب توده، سورانجا    یاز پنج نسل سکوتِ هاان رهبران   کادرها پس

اجواق سورد   "   "ردمو   یناو  یدر  ایوادان کسو  ، وسوف یجوان   یوی دابا ان شار ک واب  

نگاشو نگ     یحدب که با آن نظا  سوازیار  یباال یها از رده یتعگاد ممدانس  "هیهاسا

نگ، شوگ  "یسو  مالمنظا  سوس" آن کوبگرریرف ار دس گاه س نیمپا های هرد صگها تن از

جوان   ی  کوار اجبوار   یفشوار شوکنجه، یرسونگ    ریو ها ز   در زنگان یبرمس یدر سر ا

 "ک گ ب" ،شور ی ی ما ن سمبا پل یکه به هاکار یحال، آن رهبران نیا با .نگدسپر

   یبه رغوم هاکوار   بار نیا. بازیردنگ رانیانقالب د باره به ا یپرداخ نگ، توانس نگ در پ

از  شاه میاز رژ خشن ربار  نیچنگ یا فشار   شکنجه ریز ،یاسال  یبا جاهور یهاگس 

شان یها ها   ابراز نگا   اع راف گر،یبه هاگ اشانه   چه دردناک بود تها . ا درآ گنگپ

 .ونیدیدر تلو



 10 

 

 ها  باورها، پیوندها و گسست
  پاریس

5955/5004  
 





 

4 
بسماری . ، سفر به خارج باب ر ز شگبعگ از سقوط  صگق آ ر در فضای خفقان

از جوانان، به خصوص دانشجویانی که ا کان خانوادیی    الی داش نگ ادا ۀ تحصمل 

به سویس    پریازد اج کرده بود،  ب ولدر آن د ره  .در خارج از کشور را بریدیگنگ

رفۀ ا ا  ن پس از پایان دبمرس ان، ح. به آ ریکا قهر انسپس به فرانسه رف ه بود   

، یک سال  علم ریاضمات کال  احاگ بنیدر دبس ان پسرانۀ . آ وزیاری را بریدیگ 

 .پنجم اب گایی بود 

. ، برای ادا ۀ تحصمل به پاریس رف م6994/6300 پایمد سرانجا   ن هم، در

شگیم  از یک درش  ارد  ی. فر دیاه  هرآباد ساخ اان کوچکی بود با یک سالن بدرگ

هواپماای کوچکِ  ا چهار . رسمگیم ای کوتاه به هواپماا  ی صله  از در دیگرش با فا

نخس من  . سافر   یک توقف چنگ ساع ه در رُ  90-40 وتورۀ  لخی بود با ینجایش 

 . تلخی نگانس ن زبان را چشمگ  باری بود که

در  مانۀ راه فر دیاه تا . پاریس، پری به اس قبالم آ گه بود 9در فر دیاه ا رلی

رف ،  ه غلمظی هاه جا  نگی پمش  یاتوبو  به کُ. فر  پشماان شگه بود شهر، از س

. بخاری از فرط د ده به رن  سماه در آ گه بودنگ ها  ثل لولۀ ساخ اان. را پوشانگه بود

رسمگ کال ی  یهایی که به یوشم   فاز حر. آ گ  یهاه چمد به نظر  زش    غادده 

زیر ی، به اتاق پر. کرد  تر حس  ی ریبهخود  را غ ای غریبهفهامگ    از هر  این

"اتاق خدمتکار"ها  ، یا به اصطالح فرانسویطبقۀ پنجم شمر انیِ
گ  بغض که رسم  

با آسانسوری تق   لق به . توانس م جلوی اشکم را بگمر  به ز ر  ی یلویم را یرف ه بود

تاریک، د   طبقۀ سو  رسمگیم   با چاگانی سنگمن از راه پلۀ کم نور، یا به ر بگویم

اتاق آنقگر کوچک بود که در فاصلۀ بمن تخ    دیوار به .  انگه را باال رف مم طبقۀ باقی

شوفاژ کوچکی به دیوار چسبمگه بود که ح ی دس م را که . شگ حرک  کرد یزحا   

کرد به بگن  سوز سر ا از در   دیوار نفوذ  ی. کرد به آن چسبانگه بود  یر  نای

 سملۀ دیگری هم برای یر  کردن اتاق یا ح ی یر  کردن .  شگ چسبمگ   جگا نای  ی

                                                      
3
-Orly 

4
-Chambre de bonne 
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برای رف ن به  س راح   برداش ن آب برای دس شویی  جبور بودیم . آب  جود نگاش 

 یر زها با لحاف   پال و. از غصه، یک هف ه از اتاق بمر ن نرف م .به طبقۀ سو  بر یم

، از پنجرۀ کوچک اتاق نشس م نازکِ د خ  ایران   دس کش به دس  ر ی تخ   ی

آلود، ح ی  در آن هوای  ه.  انگ  های د ده یرف ه خمره  ی با  ها   پش ِ به ساخ اان

 پریهاان پال و   دس کش کنار ها هم با  شب. شگنگ های برف به زحا  دیگه  ی دانه

های زیر  داد که هاۀ دانشجویان از هامن اتاق  را دلگاری  ی پری. خوابمگ   ی

رف ، فکر   ذکر   ا ا به خرج  ن نای. خوابنگ ها در آن  ی ارنگ   فقط شبشمر انی د

 . ایران بود

 ی  سم ای یذاش م در خمابان پا به کوچه پریسرانجا  بعگ از یک هف ه، هاراه 

های چهار پنج طبقۀ یکگس     ساخ اان ،د  طرف خمابان 0. ملم ر اِکول نددیک به

انگاز  چشمهایی ردیف   به هم چسبمگه که  بالکن های سماهِ  رتبی قرار داش  با نرده

 در کافۀ نبش کوچه، زن آراس ۀ. هااهن    آرا ش بخشی را به  جود آ رده بود

 .یر  به  ا داد ۀشمر قهوفنجان یک  خانه صاحب قهوه

کوچکی در خمابان  در کافۀ  حاودای اف اد  که با عاویم  به یاد ا لمن قهوه

کافه   چنگ زیر  ار تن  بود   شلو    پر از  غازه  ز مابان اللهخ. زار خورده بود  الله

زدنگ   از دس   هنگا  راه رف ن هاه به هم تنه  ی. ز من کوچک به نا  کاباره

زن . شلوغ ر از خمابان بود   تنگ ر فضای کافه. ردها در ا ان نبود نمشگون یرف ن  

قهوه را که جلوی  ا . کرد یها حرک    خانه به زحا   مان صنگلی چاق صاحب قهوه

 ای صامای   د س انه به عاویم یف ،  ای ار نی   خنگه یذاش  با لهجه

   جهان، در پاریس، عر نمس  که های اکسپرسی د نم که  ثل قهوه  ی -
 !کنمن  ن پمگا نای که در تهر ن به ر از قهوهِ د نمن  ی خوب ا ا خودتون. خوردین

 1التن کارتمه  جوش دانشجویی  عر ف به  ببا   ر  به  حلۀ زیبا، پر جن

با  زیبای پوشمگه از برف  1،پان ئون،  عبگ نسوربُبه  دانشگاه ساخ اان پراُ. رف مم

ای به دنمایی  های لخ  زن    رد در فضایی  سم ، دریچه لوکدا بورگ، با  جساه

                                                      
5
-Ecole militaire 

6
-Quartier Latin 

7
-Panthéon 
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 .نوین را به ر یم باز کرد که تا به آن ر ز برایم قابل تصور نبود

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

زد    به هاان قهوه خانۀ  ها    سواکم را زیر بغل  ی از ا ل صبح ک اب. یش م  ی

ای شمر قهوۀ یر     شس م، کاسه  ی سر   صورتم را با آبی سرد. مرف  نبش کوچه  ی

ه با صاحب قهوه خانه رد   خورد    به زحا  یکی د  کلاه فرانس  اسان  ینان کرُ

قهوه، در یر ای دلپذیر هر قهوه  یک توانس م با خوردن ر زها  ی. کرد  بگل  ی

انگک انگک، با  حمط   زبان  .ها ک اب آ وزش زبان فرانسه بخوانم ای ساع  خانه

فضای فرهنگی    حمط زنگیی به کلی با ایران   فا ت . فرانسه تا حگ دی آشنا شگ 

 به د ر از. هایی سخ    ناخوشاینگ ها آزادتر   دلپذیرتر   از جنبه ری جنبهاز بسما. بود

در . فرس اد که پگر  به زحا  برایاان  ی انگک ای ن با  اهمانهیار   دیار، زیس 

به   اه را تنها با آب   شکر سرکردن؛ سر ای اتاق زیر شمر انی، ح ی چنگ ر ز آخر

ها    نگانس ن زبان، ر بر  شگن با نگاه. بود برایم قابل تحال شگه هاۀ اینها تگریج

ها،  از این سخ  را ا . توانس م نادیگه بگمر  پرس انه را هم  یبرخوردهای اهان  بار نژاد

درد دل،  شورت     ادر   د س انم بود که ازنبود  سملۀ ارتباطی سری  با پگر   

از . یم را از دس  داده بود انگار پش م خالی شگه بود   اتکا.   کرده بودا توصمه  حر  

 . آ گ ایهم که یرف ار  شکالت خودش بود چنگان کاری برنپری دس  

کشمگ،  سملۀ دیگری   اه طول  ی  جد نا ه که ارسال   دریاف  آن بمش از یک

فقط . ح ی در پاریس هم ارتباط تلفنی  شکل بود. برای ارتباط با ایران  جود نگاش 

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

ها، به دس   پس خانه بمن زیر ز منی هایی از طریق لوله با فشار باد د  یا سه ساع ،

 ! رسمگ یمرنگه  ی

آزاد . یرف م هایم را بایگ خود  به عهگه  ی ها   ان خاب نایدیر  سئولم  تصامم

بود   بار آزادی در تصامم   ان خاب چه   طعم اس قالل چه تلخ . بود     س قل

 . سنگمن   دشوار

  گهای  یرانگر جن  جهانی   آغاز  بارزات کشورهایدر آن ر زها، پما

در آن فضای پرتب   تاب سماسی، . چمره بود  س عاره بر زنگیی ر ز رۀ فرانسویان

                                                      
8
-Pneumatique 



 11 ها یسس    ونگهامپ با رها،

اری زنگیی در شایگ هم دشو. ها برایم اهام  پمگا کرد  بارزۀ اس قالل طلبانۀ الجدایری

 !غرب ، احسا  هابس گی با آنها را در  ن تقوی  کرده بود

ها پمش،  های ساکن فرانسه بود که بسماریشان سال د ران بگمر   ببنگ الجدایری

 د   های جن  ح ی به ز ر اسلحه   دس بنگ، برای کارهای سخ  بازسازی  یرانه

هایی بود که  ای پاریس پر از پلمسه خمابان. جهانی، به فرانسه ان قال داده شگه بودنگ

ها  برای شناسایی  گارک، جمب. دادنگ ای فر ان ایس   ی به هر سماه  و   سماه چرده

خورد دس بنگ  یش نگ   هر الجدایری که به تورشان  ی را با خشون    اهان   ی

در کوچه   بازار صحب  از کش ار بود   . پلمس انگاخ نگ توی  اشمن زدنگ    ی  ی

 .نجه، در الجدایر   در فرانسهشک

جا عۀ فرانسه، به ر ال رایج در تاریخ خود، به د  بخش  وافق    خالف تقسمم 

دانس نگ،   جن      وافقان، الجدایر  س عاره را  لک طلق فرانسه  ی. شگه بود

 خالفان، علمه کش    کش ار . کردنگ ها را توجمه  ی شکنجه   نابودی الجدایری

ر شنفکران سرشناسی، . انگاخ نگ ردنگ   تظاهرات خمابانی به راه  یک افشایری  ی

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

دادنگ   به  بسماری از سربازها به خگ   سربازی تن نای. سر دنگ نوش نگ    ی  ی

  خواننگۀ  حبوب  تصنمفی که نویسنگه، شاعر "سرباز فراری" .اف ادنگ زنگان  ی

 :ها بود علمه جن  خوانگه بود سرِ زبان 66 یان بوریسفرانسوی، 

/ ا   ن به این دنما نما گه/ ... /نویسم ای برای ان  ی نا ه/ آقای رئمس جاهور
 .کنم ترک خگ    ی/ ا  تصامام را یرف ه/ بایگ به شاا بگویم/ برای کش ن بمچاریان

   نقاشم طراح یرافمکه تشویق دایی که ب در آن فضای بگمر   ببنگ بود

هرچنگ در آغاز سفر . یگ را برید " گرسۀ عالی  عااری"تحصمل در  هوشن  کاظای،

  فادار به پماانی از آن عالقه داش م پدشکی بخوانم،   ها ر  قصگ داش م به فرانسه

ال  ها به ک    شب حال به جای پدشکی،. بس ه بود  خیرَ ممکه با یار دبمرس ان باانم

 تا کشمگ طول  گتی 62.ای نددیک به  مگان شاتله رف م، در کوچه آ وزش طراحی  ی

                                                      
9
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 ان خاب  ورد شخصم    در قضا ت بگ ن ار زنان عریان   گل از طراحی ب وانم

 را پایم   دس  شگ  ر بر   رد عریان  گل با که ر زی ا ا. بپذیر  ذهنم در شانحرفه

 برای  اناس اد   برسانم پایان به را ا  ریانع بگن طرح نبود  قادر. کرد  یم بکلی

 . داش  برنای سر  از دس  طرح دادنِ پایان

آلود آن سال  هامشه  ه یهوا در   فهامگ  نای درس ی بههنوز  را فرانسه زبان

   ز من   ز ان اریگب  ی بنگ برف یک بود  های پاریس  ترین ز س اناز سرد یویا که

دیر  ق  شب در برف   سر ای . کرد  غریب حس  یتنها    یخ زده بود خود  را

تاریک های  از پل ر دخانۀ سِن، خمابان سَن  مشل   کوچه زیر صفر پای پمادهسوزان 

اتاق سردِ به  69. وف اردر کوچۀ عرب نشمن  رسانگ  به اتاقاان خود  را  ی زده   یخ

برای     ُجهد بود دس شویی    س راح کوچکی به که هوشن  دایی نقاشمکوچک 

قرض  پریرا به  ن   خواهر   آن کرد  گتی که با هاسر هلنگیش در الهه زنگیی  ی

  .داده بود

شبی نبود که در  مانۀ راه یک الجدایری سر راهم سبد نشود    را به خوردن 

نژاد "شگ  به  کرد    هم  ی ایر دعوت را رد  ی. قهوه   یپ زدن دعوت نکنگ

خورد ، به زبانی الکن حرف  شب با این   آن قهوه  ی های نایدیر تا نماه. "پرس ی

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

ها  از جانب برخی الجدایری "نژاد پرس ی"خوابی   سر ازدیی فهامگ  که اتها   بی

کرد     رد  ی ها را بعگ از آن بگ ن ناراح ی  جگان دعوت. مری اس گنوعی باج

 یف م،  قاطعانه  ی
 . ن نژادپرس  هس م! آره -

بعگ از  ر د به  گرسۀ  عااری بود که در بحثی با یک هاشایردی کاونمس  

دب کاونمس  فرانسه در  ورد کش ار   شکنجه در الجدایر،   وجه شگ  که ح ی ح

ه    ندجر ددشگف . کنگ  بر الجدایر حاای   ی هم از حفظ سلطۀ اس عااری فرانسه

  ،فریاد زد 
  پس  وافق جن    کش ار هس مگ؟

                                                      
13
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در آن ر زها از ! از یک سملی به ذهنم نرسمگ  حکا ردر آن لحظه اس گاللی   

آ رد    برایم قابل قبول نبود  های احداب سماسی سر در نای ها    صلح  سماس 

ش ار خوانگ    گعی پمشر  بودن اس  از جن    ک کسی که خود را کاونمس   ی

بود که جد آزاد  پریناونۀ کاونمس ِ پمشر  بودن برای  ن، خواهر  . حاای  کنگ

 .  انسان د س ی از ا  نگیگه بود  انگیشی
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پس از اُخ  شگن با .  گیونم پریآشنایی با  حافل سماسی در پاریس را هم به 

ا  در برخی ، یاه هاراه 64آن ونیزنگیی در غرب    یاف ن اتاقی در خوابگاه دانشجویی 

بمش ر دانشجویان . یاف م های سماسی دانشجویان ایرانی حضور  ی ها   بحث از جا 

ها  در آن جا . تعگاد دخ ران دانشجو در خارج کشور بسمار انگک بود. پسر بودنگ

بمش ر شنونگه بود ، نظر  شخصی نگاش م   از اخ الف نظرهای سماسی چنگان سر در 

ز کنفگراسمون دانشجویان ایرانی شکل  شخصی پمگا در آن ز ان هنو. آ رد  نای

نکرده بود ا ا در  مان دانشجویان بحث دربارۀ شکس   صگق، ان قاد به حدب توده به 

تا سرانجا  در بهار . دلمل پمر ی از شور ی   خالی کردن زیرپای  صگق رایج بود

بعگ از  گتی  .انجا مگ "کنفگراسمون  حصلمن ایرانی در ار پا"یمری  ، به شکل6310

در خارج از ایران  پر ید نمکخواه به سرکردیی، "ساز ان انقالبی حدب توده" نمد

انگیشۀ "ساز انی که به جای پمر ی از شور ی به پمر ی از چمن   . یذاری شگ پایه

 !د  ر ی یک سکه: ر ی آ رد "د ن    ائوتسه

نددیک از  نمد را پری ، د س شهرآشوب ا مرشاهی ،در  مان دانشجویان

های  آشنایی داش م، ز انی که یکی از چهره با ا  شناخ م، هرچنگ در ایران د راد ر

از نددیک که ا  را شناخ م از هوش .   سرشنا  ساز ان جوانان حدب توده بود پر ا بی

های  خ لف  زبان زد، از ادبمات، شعر،  ی دس  به هرکاری. سرشارش در شگف   انگ 

ا ا هامن . آ گ  یها از آب در  یکی د   اه جد  به ریندر عرض  ،یرف ه تا نقاشی

 . سرشاری در هوش باعث شگ در بر ز   تگا   اس عگادهایش چنگان پمگمر نباشگ

رف ه رف ه از حدب توده سرخوردنگ    شهرآشوب  هم  پریها، هم  در آن سال

سماسی های  آن د   س قل   آزاد انگیش بودنگ   پایبنگ ایگئولوژی. از آن یسس نگ

بود، آنهم در  بمنظمرهای جنسی  جسارتشان در  قابله با قمگ   بنگها   تبعمض. نبودنگ

فکر   رف ار آزاد نشانه  ان کهشص  سال پمش ایر -فضای فرهنگی   سماسی پنجاه

ح ی در فرانسۀ آن  شهرآشوب   پری. برای  ردانی چون پگر  هم کار آسانی نبود

د رانی که زنان . شگنگ آزاد   برابری زنان  حسوب  ید ران هم از پمشکسوتان انگیشۀ 
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یاف ه بودنگ ا ا از خملی  فرانسه تازه بعگ از جن  جهانی د   به حق رأی دس 

های دیگر هنوز حقوق برابر با  ردان نگاش نگ، از جاله از نظر ان خاب حرفه    جنبه

. انگ نماف ه    ان دس تا به ا ر ز هم به حق دس ادد برابر با  رد یرچه.  مدان دس ادد

حق پمشگمری از حا لگی . ح ی حق برخورداری از حساب  س قل بانکی هم نگاش نگ

ح ی حدب . آ گ  یای بشاار  سقط جنمن از نظر قانونی  حکو  بود   یناه کبمره  

کاونمس  فرانسه،  ثل هاۀ احداب کاونمس  در جهان،  خالف سف    سخ  سقط 

را  60سماون د بواردانشجویان کاونمس ،  حالمکهدر . جنمن   جنبش فامنمس ی بود

آشکارا از حق سقط جنمن   حق برابری زنان  شهرآشوب   پریخوانگنگ،  فاحشه  ی

 . دانس نگ را زنی آزاده  ی سماون د بوارکردنگ    دفاع  ی

اش پاتوق هاۀ  بارزان سماسی بود،  که خانه را شهرآشوب،  ادر  ولود خانلری

های جالبی از شرایط زنگیی زنان در قد ین  داس ان  ولود. رفی کردبه  ن  ع پری

هایش  سائل سماسی  عاشق حرف زدن بود   در صحب . خوانگ نوش    برای  ا  ی  ی

ا ا در ک ابفر شی حدب . ا  هم از حدب توده بریگه بود. کرد آ وزنگۀ زیادی  طرح  ی

کاونمس  فرانسوی از نددیک های  کرد   با برخی شخصم  کاونمس  فرانسه کار  ی

به آشنایی با نویسنگه   شاعر  ای داش  هایش هامشه اشاره در  مان صحب . آشنا بود

یف گوهای پنجره به پنجره با  61.الدا تریوله  هاسرش  لویی اریونسرشنا  

 .کرد فرانسوی را هم فرا وش نای نویسنگه   فملسوف بارز 61 مشل فوکواش  هاسایه

که  ،را 62ا سوالگ  بارِتو بارز آ ریکای التمن   از جاله دانشجویان چپ   

ا سوالگ  اهل  ند ئال بود   . شناخ م پریاز طریق  ،بعگها به هاسری بریدیگ 

دانشجوی حقوق، پوس  ر شنی داش  با  وهایی فرفری    شکی، هم قگ   قواره  ن 

نددیک با  ن دس  از هاان دیگار ا ل از ایجاد رابطۀ . بود   د سالی بدری ر از  ن

 انگ، با  ها، جلو در  گرسۀ  عااری  ن ظر  ن  ی عصرها بعگ از پایان کال . بردار نبود

از طبمع  زیبا   . یک سانگ یچ کره ژا بون   نان خوشادهِ بای ِ آن د ران در دس 
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 های های  عااری که عکس  جله یف    با نشان دادن عجایب کشورش برایم  ی

عااری   دانشگاه کاراکا ، شاهکار  عااری  گرن ساخ هِ ساخ اان دانشکگۀ  

ها هم با از  رف ه رف ه، بعضی از شب. کرد  را به دیگار از  ند ئال  سوسه  ی 63،وا یانُ

 ن در  کوچک زیر شمر انی دس  دادن آخرین خط   ر ،  س    شنگول به اتاق

 عر ف  ند ئال، ا سوالگ  دیک اتور 26خمانِد،پِِرز در پی سقوط . "آ رد پناه  ی" 20نویی

نوش     را به دیگار از  ند ئال  نا ه  ی  رتب به کشورش بازیش ،  لی از آنجا هم

بلمط  با فرس ادنشموۀ خاص خودش  ا  عالقانگ شگه بود    ا  به به .کرد شویق  یت

دعوت ا  را پذیرف م   ح ی     ن. هواپماا  را در برابر عالی انجا  شگه قرار داد

 . اس  س م که ا  عضو حدب کاونمس دان در آن ز ان هنوز نای. ج با ا  راازد ا

های  ها   چپ کانون ان رناسمونالمس  التن کارتمه حلۀ  عر ف به  ،درآن ز ان

های سماسی  هاه جا، در دانشگاه   خمابان   کافه  مان دانشجویان   جریان. جهان بود

گو در بارۀ فاشمسم   اس عاارِ یونایون از کشورهای  خ لف پر از بحث   یف 

شهرها، آ اریی، یرسنگی   فقر  کش ه،  یرانی ها  ملمون. بود "اف اده  کشورهای عقب"

خواهان صلح، عگال     ، از جاله خود  ن،هاه. ناشی از جن  هنوز  وضوع ر ز بود

های نوین کوبمسم،  وج نو، فرهن     هنر نگان به سبک نویسنگیان. برابری بودنگ

ان د س ی   ضگی  با جن    اس عاار را در رُ ان، شعر، نقاشی،  وسمقی   فملم انس

 التن کارتمههر  ق  پولی داش م به سمنااهای ارزان قما  . کردنگ به جا عه عرضه  ی

، فلمنی، بونوئل  ارسل کارنه، های  شهوری چون های کاریردان دیگن فملم. رف م  ی

ترین   به رین  آسان 29ژاک تاتی   لی چاپلمنچارهای پر طند  یا فملم 22کور سا ا

ای به  های یونایون بود   ر زنه  سمله برای آشنایی با پمچمگیی تاریخ   فرهن 

 .شناخ  هس ی انسان

"اتو اس وپ"یاه نمد به سفرهای کم هدینۀ دانشجویی از طریق 
به شهرهایی  24
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های فرهنگی  تفا ت رف مم   نسب  به  ی... چون فلورانس، رُ ، آ س ردا ، الهه  

در این سفرها بود که به . آ ردیم تری به دس   ی های ار پا شناخ   لاو   ل 

   نژادپرس انهبا فرهن   د وکراتمک   آزادیخواهعجمب  مان فرهن  پمشرف ۀ  تناقضی

 .پی برد  بمش ر پوس ان به  یژه نسب  به سماه اس عااری

ها،  گیون  ه را هم در آن سالآشنایی نسبی با فضای هنری   فرهنگی فرانس

  به  یژه به نقاشی   تاریخ هنر   هنر نگان  هس م که عالقه زیادی به شعر، پری

، در جنوب 20 الوریسدر شهر را هم  6301تعطمالت تابس انی  .داش سازی  سرا مک

به خاطر کاریاه   الوریسدر آن ز ان، شهر . مییذرانگ پریفرانسه، هاراه 

 اش، به شهر هنر نگان تبگیل شگه بود   های سالمانه   ناایشگاه سوپمکاسازی  سرا مک
از قضا در ه لی بودیم که . کرد کارآ وزی  ی پمکاسوسازی  در کاریاه سرا مک پری

. به  ناسب  ناایشگاه سالمانۀ ا ، یک هف ه در آنجا اقا   داش نگ پمکاسو،   ژاک پر ر

یاه با  حب ی خاص  را به قهوه  ، شاعر سرشنا     حبوب فرانسویان،ژاک پر ر

ا ا  .داد کرد   به ا ضاع ایران   شرایط زنگیی  ا در فرانسه توجه نشان  ی دعوت  ی

که چنگ نسخۀ بدرگ چاپی اعالن به حگی . نگاش م پمکاسو ن چنگان توجهی به ا    

در آشنایی با چنگ  ا ضای خودش به  ن هگیه کرده بود را که به پمکاسوناایشگاه 

   پریفقط  ق ی با خشم   حمرت . را به سادیی از دس  داد  آنهاان فرانسوی جو

 .برد    جایگاه هنری آن د  پی خود ای المایی ر بر  شگ  به نادانی  هاسر نقاشی
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یکی از  فرح دیبادر آن د ران غرب    زنگیی سخ  دانشجویی در پاریس، 

در ایران . خوان   در  بود، جگی رزشکار . ای  ن بودد س ان بسمار نددیک   صام

بمن دبمرس ان انوشمر ان دادیر   ژانگارک، در تمم رقمب ا  بازی  ابقات بسک بالِدر  س

 .کرد   ی

ها  در آن سال.  عااری پا یرف عالی  د س ی  ا در پاریس   در  گرسۀ

چنگان   ۀ  عااری در  مان دخ ران ایرانی ح ی در خارج کشور همتحصمل در رش

در فرانسه  نک ار پاپازیانچنگ سال پمش از  ا، دخ ری ار نی به نا  . نبود  عاول

در فرانسه، در رش ۀ  دخ ر ایرانی دیگری فرحپس از ا ، جد  ن   .  عااری خوانگه بود

 . کرد  عااری تحصمل نای

ای  مان   عااری  ناسبات صاماانه  زهای ا ل دیگار ان در  گرسۀاز هاان ر

با اینکه  رزش  مان جوانان .    رزش د س     رزشکار بودیمهر د.  ا شکل یرف 

فرانسوی، به  یژه دخ ران چنگان رایج نبود ا ا  ا از هر فرص ی برای تارین بسک بال 

یذرانگیم، یا با قطار به  ها را باهم  ی بمش ر شب. کردیم   پمنک پنک اس فاده  ی

سم ه به خوابگاه ا  در رف مم یا با   ر    ی 21آن ونیخوابگاه  ن در شهرک 
 .21ا نمورسم ر

ها،  در  گرسۀ  عااری هم در  قابل آزار   اذی  شایردان جگیگ توسط قگیای

به بهانۀ  سلاان . گیگر را داش مم، هوای هاBizutageها  یا به اصطالح فرانسوی

از دس ورهای تحقمرآ مد شایردان قگیای شانه  ،که چنگان پایبنگ آن نبودیم بودن،

در عوض به جریاۀ سطل آبی که ح ی در سر ای ز س ان بر سر ان . کردیم یخالی  

 .دادیم کردنگ تن  ی خالی  ی

یم برای شا  آ گ  یبمر ن  ،22راسپایعصرها که از  گرسۀ  عااری، در خمابان 

یک بار که برای خریگ به آن سوپر . کردیم از یک سوپر نددیک به  گرسه خریگ  ی
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ا ا . کوچک  ربا کش رف مم که تازه به بازار آ گه بود رف ه بودیم یک قوطی خملی

سفارت های  غازه که  ا را زیر نظر یرف ه بود، تهگیگ ان کرد که به  یکی از نگهبان

هنگا  بس ه شگن  غازه در برابر هاۀ فر شنگیان  ا را بعنوان  ایران خبر خواهگ داد  

رسانگیم به خوابگاه  ن   ترسان   یریان خود ان را  .ای  عرفی کرد دزدان حرفه

هرچه .   هاسایه اتاق به اتاقم تعریف کردیم  ارتمنمکی، د س  سماون اجرا را برای 

داد که این کار در  مان دانشجویان بسمار  عاول اس ، چنگ ر زی از  دلگاریاان  ی

 .تر    دلهره آرا  نگاش مم

مر زه برایش خواس  از ایران یک انگش ری ف  ی فرح ن    هامشه از سماون

خماط  شهور  دیوربه  مشبرای سفارش پمراهن عر س فرحز انی که . به یادیار بما ریم

انگش ری فمر زه را سماون را فرا وش نکرد    خواس ِدر فرانسوی، به پاریس بریش 

 .فرس اد سماونرای ای ب هاراه با نا ه

پاریس  به ی ق . با  ادر  ن در  گرسۀ ژانگارک هاشایردی بود فرح ادر 

 فرحدر آن ز ان،  ن   . کرد پخ     حب   ی برایاان غذاهای لذیذ ایرانی  ی آ گ  ی

ا ا  گاش ممهمچ کگا  فعالم  سماسی ن. های  شابهی داش مم احسا    برداش 

   از شاه ثریابعگ از جگایی  لکه . های  وجود بودیم ها   نابرابری عگال ی  خالف بی

خودشان را به عنوان دا طلب اینکه بعضی از دخ رها  ، طرح شگن ازد اج  جگد شاه

کردنگ به   ی عرفی یا دیگر نشریات   جلۀ اطالعات بانواندر ازد اج با شاه برای

با فکل بدرگ  آ وزی دانشجوان عکس دخ ر به  یژه . رسمگ ای  ی کار  سخره ن انظر

مله شوخی   ها  س  گت ،بود ازد اج با شاه اندا طلبکه از  وهایش  ی ر یقر د

 . سخره  ا شگه بود

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

  د س انش پری هرچنگ که  23.قصگی برای کشانگن ا  به  حافل کاونمس ی نگاش م

 "دانشجویان چپ"التن، پاتوق  های کارتمه آنها را در کافه فرحکاونمس  بودنگ   یاه با 

مچ یر ه سماسی هدانس م   به  ا ا در آن ز ان  ن خود  را کاونمس  نای. دیگیم  ی

نسب  به  سائل سماسی، به  یژه  بارزۀ اس قالل طلبانۀ  ،الب ه. تعلق نگاش م
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ها  از برخوردهای خشن پلمس در خمابان. داد  ها حساسم  بمش ری نشان  ی الجدایری

کرد  هرجا که ا کان  سعی  ی.  شگ ها سخ  آزرده  ی   اهان  به خارجی ها   کافه

ح ی یکی د بار هم که . را هم به حاای  از آنها بکشانم فرح  آ گ  یتظاهراتی پمش 

 !   هم کرد  "ترسوِ بودن"ا  را به  سرباز زد از آ گن به تظاهرات

 آنقگر انگهی، ایر  ن کاونمس  بود    ا  سلطن  طلب، بعمگ بود که ب وانمم 

 دانس م درس  اس  که  ن رژیم شاه را سرکوبگر  ی. باشممبا هم د س    صامای 

شایگ این  .ا ا تا جایی که به یاد دار  ا  نمد در حاای  از رژیم شاه پافشاری نگاش 

 در آن فرهن . باشگ رژیم خودکا هی از فرهن  سماسی رایج در آن ناش اش باه ا 

ای که در حگ آن د ران  ح ی نوجوانان کم تجربه گان شناخ مکه بعگها در زن سماسی

فعال سماسی، کاونمس  یا ح ی  ، ن هم نسب  به  سائل سماسی شناخ  نگاش نگ

به عل  رد   بگل کردن چنگ اعال مه   خوانگن یک . گنگآ   یبه حساب  ارکسمس  

. شگنگ گانی  یشکنجه   زن "فعال سماسی"، به عنوان "ضاله"یا د  ک اب به اصطالح 

طلبی   نارضای ی از  ض   وجود، هم از نظر  کا رین حق هر نوع عگال خواهی یا

 هرچنگ .شگ های سماسی یک اقگا   هم سماسی تلقی  ی جریان از نظر سا اک   هم

   تر اف اده عقبسماسی در جاهوری اسال ی در ابعادی    خفقان این فرهن 

 .ادا ه دارد ترربان وخش

*** 

تم در پاریس ادا ه تحصمالبه یگر د   تصامم یرف م به  ند ئال بر   ز انی که

س از پ.   سایر بس گانم پریخواهر   که نگران    خالف بودهاانقگر  فرح  نگهم،

یذش  که   ی ا سوالگ ، یک سالی از ازد اجم با 6303 بازیش  به ایران در ا اسط

 ا سوالگ به دیگن  ا که آ گ . هنوز با شاه ازد اج نکرده بود. را د باره دیگ  فرح

 "!هاس  رف ار   لبا  پوشمگن د س    ثل  لکه" ،یف   ی
خبر نا ددیش با شاه در  چنگی بعگ. ن ر ز چمدی به  ن نگف آ فرحا ا 

از خبر . در آن ز ان حا له بود    خمال داش م در ایران باانم. ها علنی شگ ر زنا ه

 پگر ، در دار به با  ر زی با فرس ادن چنگ ارتشی درجه.   انگشگف  در نا ددی ا  
به خوبی  فرحدعوتش برایم عجمب بود، چون . به دیگنش بر   ، از  ن دعوت کردزیُلاُ
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دانم    مانۀ  شاه را سرکوبگر  ی رژیم کنم ا ا دانس  با اینکه فعالم  سماسی نای  ی

 گتی طول کشمگ تا تصامم . تصامم یرف ن برایم دشوار بود .  رژیم نگار آن  خوبی با

 . س ماان به دیگنش بر  یرف م به پا  د

 ر دی کوچه را . کرد در شامران زنگیی  ی قطبی، مشدر خانۀ دائهنوز  فرح

بدریی شگ    ارد سالن نسب ا . لی دن    فن   را به خانۀ ا  رسانگنگبس ه بودنگ   با کُ

سالن   غذاخوری در طبقۀ هاکف .   در ایس اده بودنگکه یک افسر   یک  س خگ  دَ

 .شگ یق پلکانی چوبی به ایوان طبقۀ  مانی  شرف به سالن  صل  یبود   از طر

الگین  شجاعبعگ از  گتی . ها نشس م   در، ر ی یکی از  بلبه دعوت افسر دَ
، پسر خالۀ  ادر   ارد شگ، نویسنگه     رجم سرشناسی که در آن ز ان به یاانم شفا

از اینکه همچ ابراز . نما رد ش را که دیگ به ر ی خود .دربار بود  عا ن فرهنگی  زارت

بارش را با پش  کردن به  بعگ از  گتی سکوت، رف ار اهان . آشنایی نکرد تعجب کرد 

هاگی چشم ان ظار . پس از ا ، سه چهار دخ ر جوان هم  ارد شگنگ. ا  پاسخ داد 

 گتی یذش    خبری از اهالی خانه   . ق در سکوت نشس ه بودنگ، شق   رَفرح ر د 

. بار برایم تحال ناپذیر شگه بود، برخاس م که بر   آن فضای رسای   اهان . نشگ فرح

ها باال رف    افسری که کنار ا  ایس اده بود از  ن    در به سرع  از پله س خگ  دَ

آ گ لب ایوان  فرح  در ایس اده بود  که  ادر چنگ دقمقه دَ. خواس  کای صبر کنم

 "!خواهگ تو را ببمنگ صبر کن فرح  ی" ،طبقۀ  مانی، سال  یر ی کرد   یف 
تا شر ع کرد به حرف زدن با  ن، .  را بوسمگ   کنار  نشس  ه آ گک فرح

ایشان از " ،یکباره  ناسبات خانوادیی  ا به یادش آ گ   یف  الگین شفا شجاع
 !"بس گان نددیک  ن هس نگ

عی لبا  فاخری پوشمگه بود   س فرح. با خشم نگاهش کرد    چمدی نگف م

کنان  اجرای  پچ با صامام  هامشگی پچ.  سلط باشگ کرد   من   برخود  ی

یف  که در پی درخواس  بور  تحصملی از . برایم تعریف کرد را با شاه مشآشنای

ا  با شاه آشنا شگه  اش رف ه   در خانۀ چنگ بار به دعوت ا  به خانه اردشمر زاهگی

  عالقۀ  ش رکشان به بازی تنمس   شاه  با اش ماق از دیگارهای بعگی با. اس 

را از طرف شاه  سرآخر  ق ی پمشنهاد ازد اج. پر ازهای د  نفره با هواپماا برایم یف 

 .دس ش را ر ی دس م یذاش    فشرد  طرح کرد با همجانی پوشمگه
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دانس م که دیگر   ی. هنگا  خگا حافظی ا  را  حکم در آغوش یرف م   بوسمگ 

شگه  جگا هم از  ا  ای که به ا  دار  راه بود که به رغم عالقه  شنر. ا  را نخواهم دیگ

 . رف  که جدیی از آن رژیم شود اس ، ا   ی

   ها ان ظاری که بس گانم با توق . ان ظار دیگری از  ن داش  فرح شایگ

،  رتب خاطرنشان فرحبرای حفظ  ناسبات با  شان غمر  س قمم    س قمم فشارهای

هایشان  ها   ان خاب پگر    ادر  که هامشه فرزنگانشان را در تصاممبه جد  .کردنگ  ی

پگر    ادر  . بمایگ دنما به ایران در خواس  باانم   فرزنگ  دلم  ی. یذاش نگ آزاد  ی

 ا سوالگ به آنها یف ه بود  که پگر . شان بودنگ هم با اش ماق  ن ظر تولگ نخس من نوه

ها   دیگارهای خویشان   آشنایان هر طور  اانیپگر  در  مه. سماهپوس ی د ریه اس 

ها ر  خملی د س  دار      ن سماهپوس "یف ،  ها  ی بود در  مان صحب 
ر  هر به  ن   نگاهی پُ "!ای سماهپوس  خواهم شگ ه خوشبخ انه به ز دی دارای نو

جگ  یویی بود همچکس حرفش را به ا ا چون آد  شوخ طب    بذله. انگاخ   ی

 .یرف  نای

دانس م که دیگر حفظ  خواس  در ایران باانم ا ا این را هم  ی هرچنگ دلم  ی

 جویی از آن د س ی بهره نا اکن اس ، فرح ناسبات د س انه   صامای  مان  ن   

توانس م فشارهای  س قمم    نای در عمن حال،. نمد با ر حمۀ  ن ناسازیار اس 

در  وقعم ی پرتناقض قرار یرف ه . نمغمر س قمم بس گان د ر   نددیک را هم تحال ک

تصامای که نه تنها .  ند ئال بازیرد به رح فازد اج یرف م پمش از  نایدیر تصامم. بود 

 ن    بود، بلکه در  سمر زنگیی   سرنوش  آتی  ن سماسی ا لمن ان خاب  شخ 

 . اش فرزنگ  نقشی تعممن کننگه د

*** 

، سه سالی بود 6910/ 6321ر د. بمس    پنج شش سال از آن دیگار یذش 

 به زنگیی سخ  پناهنگیی سماسی در فرانسه هابنگ سابقمحامگه که با پسر    

پس از د نگیی بسمار، کار در رس وران   شمرینی پدی   غمره، . آ رده بود  ر ی

ای را  ن شر کنمم  سرانجا  فرص ی یاف ه بود  تا ب وانم هاراه د  تن از د س انم نشریه

 . "آغازی نو" به نا 



 11 ها یسس    ونگهامپ با رها،

در  آغازی نویکی از ر زهایی که با اتو بمل پسر   شغول توزی  نشریۀ 

صگای کسی را از د ر شنمگ  که نا م را  90نا ایمههای پاریس بود ، در خمابان  کموسک

ا رانه نگاهی به ناب. ا  فکر کرد  در آن ر ز باطرا ت بهاری خماالتی شگه. زنگ فریاد  ی

 را منخواس م اتو بمل  ش ابدده بود     ی. رع   اشمن افد د بر س اطرافم انگاخ م  

،  ر هاان فریاد را شنمگ ای نددیک ا ا بار دیگر از فاصله. را به  وق  به دس ش برسانم

ا  را صگ زنی از پنجرۀ عقب اتو بمل .رنگی در کنار  قرار یرف    اتو بمل بدرگ سماه

 . اهش کرد تردیگ نگ پش  چرا  قر د ایس اد    به. کرد

 ! یگا،  ن فرح هس م -
یونه  را بازشناخ ، آنهم با آن  ض  ژ لمگه، خس ه    چه! چقگر عوض شگه بود

. دیگر ا  را نگیگه بود  مشدر حال راننگیی؟ پس از آن آخرین دیگار ان در خانۀ دای

سال از  هش  -هف  .ا  جدئی از آن شگه بودد  که سال زنگانی رژیای بو هف 

   خشن رها برابر  یذش  که ا  را از  سنگش رانگه بود   رژیای ده یانقالبی  

 . س بگتر از رژیم پمشمن آفریگه بود

 زده پرسمگ ، شگف 

 ؟کنی اینجا چه  ی -
 حال  چطور اس ؟ -
 !خملی خوب، در ان ظار انقالب بعگی -

خطوط صورتش کشمگه شگ . بر سرش فر د آ گ ای که یویی چون پ ک جاله

نابا رانه . ر یش را بریردانگ   با دس  به راننگه دس ور داد راه بمف گبه سا  پایمن، 

 چه تعبمری از آن جاله کرده بود؟ .  گتی پش  چرا  قر د خشکم زده بود

لحظۀ کوتاه یذر د  اتو بمل از کنار هم،  .رسمگ همچ چمد به نظر   اقعی نای

 رد   بگل د  جاله یوییای دیرینه    تالقی د  نگاه از  رای ز ان، حس  بهم عالقه

 . ای بود از یک فملم    ن تااشایر آن صحنه

*** 
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از انقالب یذش ، یذر ز ان بسماری فکرها،  اجراها    بمس    چنگ سال

 .رخگادها را صمقل داد   شفاف کرد، بسماری دیگر را  یران   نابود

 سممسماآخرین  ناسبات .  گتی بود که یرف ار تناقض   بحرانی در نی بود 

غمرد س انۀ نمد، با برخوردهای ناخوشاینگ    "آغازی نو"در جا  کوچک  جلۀ 

 . ، از هم پاشمگه بودهاکارانم

، یویی 6333 ئنژ  در چدانکا سِانوی   د س م پری هاد ان خواهر  با  رگ

رخگادهای به به قصگ نگاهی به تاریخ، . دیگر قادر نبود  با ر یاهای یذش ه کنار بمایم

نخس من زنگان / داد بی دادِ"، در کار تهمۀ ک اب  ا یسماس سمر زنگیی یذش ه   
حسی ناشناخ ه از . با خبر شگ  فرحبود  که از  رگ نابهنگا  دخ ر  "سماسی زنان

 .برکشمگ، سکوت در برابر  رگ فرزنگش برایم دشوار بود در نم سر

دانم که   ی !فرح": ، برایش بنویسمیُلیسرانجا  بر آن شگ  با  اسطۀ د س م 
 "!یذرانی، به یادت هس م ر زهای سخ ی را از سر  ی

ساع  به درازا  ا  که بمش از نمم به این جاله، تلفنی بود به خانه فرحپاسخ 

ا ا در  قابل . به سرنوش  د س ان   آشنایان قگیم یادی بود از یذش ه، یذاری. شمگک

 ، مار یف ماخ به خشون    سرکوب در جاهوری اسال ی، بی فرح اشارۀ

سا اک ز منۀ به قگرت رسمگن ر حانم   آنکه گر نه  !از  اس  که بر اس   -
طرفگار خامنی را خود فراهم آ رد؟ در زنگان ا ین، از نددیک شاهگ ز منه سازی 

 توسط ،ها    جاهگین علمۀ کاونمس  سا اک در صگ ر ا لمن ف وای نجس   پاکی
 !ر حانمون در ن زنگان بود 

خبری ا  از ا ضاع  ای بود از بی از این  اجرا، به راس ی نشانه رحفآیا حمرت 

های شاه   اقگا ات سا اک در آن رژیم؟ یا  صلح ی بود سماسی؟ هر  سماسی، تصامم

انگار کوششی بود در . چه بود صحب   ا بگ ن کا رین توق    ان ظاری پایان یاف 

 .لحظه هاان حفظ حر  
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های تحصمل در پاریس، برای شرک  در جشنواره جهانی جوانان  در هاان سال

پمش از آن  ن اصالً از چنمن . بود 6301تابس ان . به  سکو رف مم فریگه   پریهاراه 

جانب کشورهای سوسمالمس ی    هایی خبر نگاش م که هر د  سال یکبار از جشنواره

سفر  ن به درخواس  زۀ اجا. شگ ز انگهی  یسا سراسر جهان کاونمس ِ جوانان

.   از طریق حدب توده جور شگه بود شهشهانی رضااز  فریگهم  دان د س   وسمقی

 ،دیگ  به صراح  به ا  یف م 96 ون پارنا را که در کافۀ سِلِک  در خمابان  شهشهانی

 . ای به فعالم  سماسی نگار ، آنهم در حدب توده همچ عالقه -

 پر عنایی کرد   با  حب ی پگرانه یف ، ا ا ا  خنگۀ 
عمبی نگاره، شناخ ن یک کشور سوسمالمس ی برای دخ ر جوانی  ثل تو  -

 !دیگه چنمن ا کانی به دس  نخواهی آ رد. خوبه
ا  در شنمگ   بعگها. چمدی دس گمر  نشگدر آن لحظه از خنگۀ پر عنای ا  

 .با حدب توده با  شکالت زیادی ر بر  بود ش ناسبات

دانم در سفارت آلاان شرقی بود یا شور ی که به جای  یدا یک  رقۀ  نای

یرف نگ،  در یذر از غرب به شرق ار پا،  رتب جلو  ا را  ی. به  ا دادنگ "اجازۀ سفر"

را دس  به  "نا ۀ  خصوص  اجازه"کردنگ   تا آن  هایاان را به دق   ارسی  ی یذرنا ه

از  ربرخورد خشک   پُ. کردنگ،  ل کن نبودنگ یها سئوال نا چرخانگنگ   ده دس  نای

هاه چمد را . آ ردیم ا ا به دلاان بگ نای آ گ  یشک   تردیگشان به نظر ان  سخره 

کار نگ "کاری یک  با نگانم باالخره هم. یذرانگیم به طند   شوخی از سر  ی

یک کشور  "پر خطر"   "ضاله"هر ، یذرنا ه هر سه نفر  ا با  ُ"سوسمالمس 

 ان را  یذرنا ه "یم شگن" در بازیش  از آن سفر، با دردسر. ن شگوسمالمس ی  دیس

 !به سفارت ایران قبوالنگیم

جد  ا ده .   شب را در ه لی یذرانگیمباالخره، با قطار به برلمن شرقی رسمگیم 

زده نفر ایرانی، از شرق   غرب، آ گه بودنگ که بمش رشان، شایگ هم هاگمشان جد د ا
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یکی د  نفرشان چنگین بار به آلاان غربی . عضاء   طرفگاران حدب توده بودنگ ن، از ا

عل  آن خریگهای عجوالنه را  از راهناای ایرانی. گ انواع  سائلرف نگ برای خری

 غرب گل اجنا چنگ سال بعگ فهامگ  که  ُ. پرسمگ  ا ا جواب  شخصی نشنمگ 

در کشورهای ، چون رنگدا ای ساکنان کشورهای سوسمالمس یبر ای ارزش  یژه

 .ونگ بگ ساخ    بگ کمفم  هس نگشونگ یا ایر هم پمگا ش پمگا نای سوسمالمس ی

 " اشمن د دی"شباه  به  لاان شرقی سوار قطاری شگیم که بیاز آ

، این شهر در یورس ان "قبور اهل زیارت"به قصگ  ا   ق ی که دایه عبگالعظمم نبود؛ شاه

   ن هاراه ننه، با یکی د  بقچه  ب ول  قهر ان ز د   صبح. برد  ا را هاراه خود  ی

های تن    خاکی    کاهو خود ان را با درشکه   عبور از کوچه "غذای حاضری"

 خراسانخمابان  نددیک به ، به یاانم"یارد  اشمن"قطار در  رسانگیم به ایس گاه  ی

به هم فشرده  یرف مم   از  مان جاعم ی دس  هاگیگر را  حکم  ی. در جنوب تهران

در ان ظار  س ممنش ای  ی در یوشه .شگیم  ی " اشمن د دی"ناسدایویان   به ز ر  ارد 

التِ یارد "هایی  عر ف به  دیگن جوان با. قطار حرک  آهس ۀ سوت پرطنمن  

کردنگ، با لذتی  صف  د یگنگ   سن  پرت  ی باکانه ر ی طاق  ی بی که " اشمن

های آنها  از درزهای سقف پاها   یاه از پنجره سایه. د خ مم ناپذیر به سقف چشم  ی

 .شاردیم دیگیم   تعگادشان را  ی را  ی

با هاان لذت سوار قطاری شگ  که قرار بود از برلمن شرقی  ا را به  سکو 

جاعم ی درهم فشرده در پی  " اشمن د دی"در قطار  سکو هم  ثل هاان . برسانگ

  ق ی سوت پر طنمن قطار. رف نگ ل هم باال  ییاف ن جایی برای نشس ن از سر   کو

اخ مار در ان ظار دیگن سایۀ  بی ادف بلنگ شگ   آهس ه   لن  لنگان به راه ا  سکو

 .هایی بود  که ر ی سقف بگ نگ جوان

در هر توقفی . کرد پی در پی در این ایس گاه   آن ایس گاه توقف  یقطار 

ل   جمغ   داد کودکانی پرشاار پماده   طوالنی، جاعم ی بهم فشرده با بار   بنگی

در  مان جاعم  به زحا   کهان ها یک دس ه جو در هاۀ ایس گاه. شگنگ سوار  ی

شعارهایی . دادنگ با دس ه یل ایس اده بودنگ   برایاان دس  تکان  ی گشگن دیگه  ی

و باالخره بعگ از یک شبانه ر ز  ارد  سک. رسمگ دادنگ که اصال به یوش نای هم  ی

هاه از  دایایش شنمگه  آنهم در کشوری سوسمالمس ی که آن، هاۀ این چمدها. شگیم
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که هنگا  بل که  ردها نه تنها در قطاربه خصوص  .رسمگ به نظر  عقب اف اده  ی بود ،

 .بود نشانپماده شگن هم پمژا ه ت

 فریگه رطند   در عمن حال د س انۀ، برخورد پُپریبا این هاه، حضور صامای 

 که جگا از  ا از فرانسه آ گه بود طغرایی  با  عرف    پایگاری چون اف ن د س  ی

رسمگ به آسانی در یذر     اف اده  ی شگ از هرچه به نظر  ناخوشاینگ   عقب باعث  ی

 .اهام ی نگهم

راهناای زن که به زبان . ا ا در  سکو انگار  ارد دنمای دیگری شگه بودیم

به  شهر عظا    اُ. ل به اس قبال  ا آ گه بودس ه یُزد با د فارسی سلمسی حرف  ی

هایی پر درخ ،  از خمابان. یمر بود در کنار ر د بدرگ  سکوا از هاان بگ   ر د چشم

صگای ساز   آ از از هاه طرف بلنگ  .ی قگیای یذش مم سم    تامد،   از  قابل بناهای

الت  وسقی خاص   یاه عجمب  لف   آهای  خ ای جوان با  لم  یُله به یُله دس ه. بود

. خوانگنگ ها آ از  ی نواخ نگ   به انواع زبان هایی  ی آهن  که تا آن ز ان نگیگه بود 

انگار  ارد سالن بدرگ   پرشکوه قصری . انگمد بود عظا  ایس گاه   ر  شگف 

هایی عظمم  های آن زیر نور چلچرا   ر رهای کف ز من   پله. سلطن ی شگه بودیم

 گدرخشم  ی

ای بود در باغی  سم     های چنگ طبقه  حل سکون   ا در یکی از ساخ اان

چادرهای بدرگ سفمگی یُله به یُله در با  برپا شگه بود که با انواع غذاهای . سرسبد

جاعم ی عظمم    از جاله غذاهای لذیذ ایرانی آ ادۀ پذیرایی بودنگ های  خ لف  ل 

 .در  مان چادرها در رف    آ گ

  فارسی ر    سلط به زباناف  اح جشنواره، چنگ راهناای  یداری  راسمر ز بر

در  مان . آ ر   ا را به اس ادیو  بدرگ    عر فی بردنگ که نا ش را به خاطر نای

های یونایون شاهگ عالمات  حمرالعقولی بودیم که در  هداران هدار جوان از  لمّ 

صگها دخ ر   پسر نوجوان با نظم    . سط  مگان اس ادیو  به ناایش یذاش ه شگه بود

هایی در دس ، تصویرهای یونایون   رنگمنی را  حرکاتی  وز ن   هااهن ، با پرچم

 .  سحور کننگه بود. ساخ نگ  ی

دیگه بود   آبان، در  مگان ا جگیه 4ه را در های تولگ شا پمش از آن فقط جشن

 .رسمگ  ی ای به نظر دیگ  بازی بچگانه که در  قایسه با آنچه  ی
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در این هنگا  سر د . در پایان  راسم، در کنار هداران هدار جوان به پا ایس اد 

 : ها زبان، در فضا پمچمگ ، به ده"ان رناسمونال"

جگال اس   قطعیِ ر زِ/.../ دنمای فقر   بنگیی/ های دا  لعن  خورد برخمد
 ...ها ان رناسمونال اس  نجات انسان/.../آخرین رز   ا

آرز    . وای عجمبی بود، حسی شبمه به نمایش در  راسم  ذهبیحال   ه

 .ر یایی دلنشمن   آساانی که یویی در ز من به حقمق  پموس ه اس 

در سفری . دیگار از شهر لنمنگراد، یا پطر یراد ا ر زی، انگار  کال آن ر یا بود

انی در آن  ن تنها ایر. دانشجو    عاار از کشورهای  خ لف 10-10د  ر زه، هاراه 

ا لمن باری بود که خود  را در چنان جایگاهی . جا  بود  با یک   رجم  خصوص

شاد  رسمگ در جلسۀ توضمح برنا ه    عرفی   آشنایی جا ، نوب  به  ن که. دیگ   ی

سفر "   غر ر از حضور  در آن جا ، هاچون دیگران لموان  شر بم را به اف خار آن 

بعگ از  کثی طوالنی در پی کف زدن . ا  عرفی کرد باال برد    خود  ر "تاریخی

  ،حضار، با لکن  زبان یف م
  !به اف خار هابس گی  ل  ایران با  رد  شور ی -

.  عنی رسمگ   نفهامگ  از کجای ذهنم بمر ن آ گ ای که به نظر  بی جاله

 ، از همجان یا از شر. بازهم برایم کف زدنگ. شر گمن،  گتی به جاعم  خمره  انگ 

 عنی در ذهنم تکرار  فقط هاان جالۀ بی.  غد  به کلی خالی   صورتم دا  شگه بود

بازهم . بعگ از  کثی طوالنی، د باره تکرار هاان جاله   کف زدن د بارۀ حضار. شگ  ی

لموانم را ز من یذاش م   به طرف دس شویی د یگ     ... کث   بازهم تکرار   تکرار

 .راهناا به دنبالم

ا ا در دیگار از آن شهر که . گار از شهر، سرافکنگه به جا  پموس مبرای دی

گرن پاریس ساخ ه شگه، خود  را شنمگه بود  در د ران پطرکبمر به تقلمگ از شهر  ُ

. کرد ا  را جلب نای دیگ  توجه های جن  در برابر آنچه  ی خرابی. فرا وش کرد 

کاری بر ر دخانۀ  ز  جساه   کنگههایی پر ا ها   بلوارهای  سم ، پل زیبایی خمابان

هایی پرهمب  به سبک  ، قصرها   دژهای عظمم   باشکوه، کلمساها   کاتگرال92نِوا

های زیبا   به هم چسبمگه    ساخ اان "قصر ز س انی" عااری بار ک،  مگان  سم  
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ران ، با صگها سالن   هداران هدار تابلو    جساه از عهگ ع مق تا د 99ار م اژ وزۀ 

 .  اقعی بودنشان برایم تصور ناپذیر بود ،اصر، هاچون ر یایی در خواب ع

چون از ساکنان شهر   . البگ  سمر دیگار را به دق  ان خاب کرده بودنگ

 .های  سکونی همچ چمد به یاد نگار   حله

با حرکات  وز ن   ظریف  "دریاچۀ قو"در بازیش  به  سکو، دیگن بالۀ 

"بالشوی تئاتر"حنۀ باشکوه  شهورترین بالرین ر   بر ص
در آخرین ر زهای  94

 . جشنواره برایم با حس خوشاینگ غر ری آ مخ ه به اف خار پایان یاف 

 ادا  های رق   د ازده سالگی در  راسم پایان سال کال  حسی که در یازده
با کف زدن پگر    ادر  در  مان  نگا  رقصمگن بر صحنۀ تئاتری کوچک، هکرنلی

 .داد ه  ن دس   یتااشاچمان، ب

   کر لمنا ا از  مگان سرخ، کلمسای عجمب   رنگمن   ساخ اان  شهور 

دانم  همچ چمد  شخصی به یاد نگار ، هرچنگ  ی اس المن   لنمنپمکرۀ  و مایی شگۀ 

 .های رنگمنی از آن دیگه باشم انگار فملای یا کارت پس ال. جد  برنا ه بود

*** 

تازه ساخ اان . دیگر از برلمن شرقی یذر کردیم با پایان یاف ن جشنواره، بار

ا ا اینبار، در . تأ ل از کنار آن یذش مم توجه   بی بی. دیوار د ر آن شر ع شگه بود

ر زه در آن شهر، تفا ت  مان د  برلمن شرق   غرب آنقگر چشاگمر  یش    یذار یک

 یف نگ،  ی. گمرنگتوانس نگ آن را نادیگه ب های د آتشه هم نای ای بود که ح ی توده

در عوض در شرق تفا ت  مان . زرق   برق برلمن غربی فقط یک  ی رینه - 
  !  این شهر   آن شهر  جود نگاره فقمر   غنی

در خمابان اصلی   زیاده فراخ   خلوت برلمن شرقی هاه چمد خاکس ری   

خ  ز ُ در  مگان اصلی  جساۀ زش   . هایی ب ونی   یُقُر غاگمن بود، با ساخ اان

را  دس  دیگرش ش  ُبا چکش بدریی در یک دس ،  کاریری برافراش ه شگه بود که

س  سازی هرچمد آد  را از هر چه هنر  جساهپمش از . به عال    بارزه باال برده بود
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 . کرد دلدده  ی

  ،زد، آهس ه یف م که در کنار  قگ   ی خاش  حسنر  به 

  !چه فضای غاگمنی -
 قگ ه شر ع کرد به درد  ، از بقمه که فاصله یرف مم بیدس   را یرف  خاش 

 .رف م که ا  را برصحنۀ تئاتر دیگه بود  به دبمرس ان  ی .تفا ت سنی  ا زیاد بود. دل

از بازیگران  شهور    حبوب تئاتر نو  ا اخر دهۀ بمس  تا سقوط  صگق، از ا 

   هنر نگ دانکاریر عبگالحسمن نوشمنپای سعگی یا فرد سی بود که به یاری 

. به راه اف اده بود لورتاش هنر نگ   هاسر عضو کام ۀ  رکدی حدب توده سرشنا ِِ

تعگادی از آن  اعضاء حدب توده، ی شگن  دس گمری   زنگان در پی سقوط  صگق

 .به شور ی یریخ ه بودنگ حسن خاش بازیگران   از جاله 

طوری . فخردر آن لحظه، از اع اادش هم تعجب کرده بود  هم احسا  

آلود آنجا برایم  از فضای سنگمن   غم. زد که به یوش دیگران نرسگ  آهس ه حرف  ی

م از حضور دائ از دل نگی   ترسی پایان ناپذیر   ،یف ، از تنهایی   غم غرب  

 ! جاسوسان   راهنااها

های  ا ا حرف. خواس م بشناسم شناخ م، یا نای  انگمد را نای آن فضای رعب

های رسای     را به حضور  گا     ناخوشاینگ راهنااهایی که با لبا توجه  خاش 

انگار تازه   وجه شگه بود  که در آن . تمره رن  هامشه هاراه  ا بودنگ جلب کرد

 .ای تنهایم نگذاش ه بودنگ سفر لحظه

 ،با چشاانی اشکبار به  ن نگاه کرد   یف  خاش 

خواهی سفر کنی، این ر  به تونی به هر جا که ب خوشا به حال تو که  ی -
  !هاوطنانم بگو

  تونمن؟  گه شاا نای -

  !نه -
 "راهناا". سرش را پایمن انگاخ    سکوت کرد. پاسخ یذاش    چرای  را بی

هنگا   داع، . از جا  زیاد فاصله یرف ه بودیم. به سرع  خودش را به  ا رسانگه بود

دیگر هرید ا  را . لود نگاهم کردآ صاماانه دس م را فشرد   با چشاانی اشک خاش 

ها بعگ  ق ی شنمگ  در  هاجرت   تنهایی غرب   رده اس  از اینکه  سال. نگیگ 
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 .شر نگه شگ  را با کسی در  مان نگذاش ه بود  پما ش

آیا فضای خوشاینگ هابس گی   غر رآفرین آن جشنواره باعث شگه بود که 

خوانگ  با ر  شنمگ     ی وسمالمسم  یها آنچه از فجای  در شور ی   ارد یاه س سال

هاه چمد را به  ، هاچون آنان"حداب کاونمس  سن یا"نکنم؟   به رغم ناسازیاری با 

دربارۀ کش ارهای  خر شچف را "یدارش  حر انۀ"نسب  دهم؟ ح ی  "سما"توطئۀ 

 بپنگار ؟ "سما"اس المن، توطئۀ 

این بار، برلمن . ی بود مالد 10بار د  ی که از برلمن یذر کرد  ا اخر دهۀ 

بسماری از . نی شگه بودگاهای خاردار زن شرقی در حصار دیواری ضخمم   بلنگ با سمم

 .بودنگ ساکنان برلمن شرقی هنگا  یذر  خفمانه از آن حصار جانشان را از دس  داده

پایم  هامنکه. در آن سفر از کوبا به پراگ   از پراگ با قطار به برلمن رف ه بود 

صگای . فضا سبک   رنگمن شگه بود! ا ف. من غربی رسمگ نفس راح ی کشمگ به برل

های پر رف    آ گ، حس خوشاینگ آزاد بودن را  خنگه   یف گوی رهگذران در خمابان

از حضور  أ ورهای خاکس ری پوش، سکوت   ترسی نهف ه از زیر نظر . کرد القا  ی

 .بودن خبری نبود

همچ ابها     بود که بی سفر  به برلمندر سو من  ،6339در  با این هاه

 . ه بودبرد پی "سوسمالمسم  اقعا  وجود"بار نظا  توتالم ر  به بنماد فاجعه تردیگی

 .به ضرب بمل   کلن   رد  فر  ریخ ه بود، آن یکسره دیوار د ر

  نماۀ غرب   شرق را به د 90پوتسگا  خلوت   ساک  دیوار بلنگی که  مگاناز 

آلاان شرقی به آلاان غربی پموس ه بود   آن . دیگر خبری نبود تقسمم کرده بود

 رین  راکد تجاری ار پا تبگیل به یکی از بدری خواس نگ  ی را  مگان  سم   رکد شهر

های تجاری    ها   برج با بناهای  گرن عظمای از فوالد   شمشه   ساخ اان. کننگ

دیی کرۀ خاکی، چمره شگن قگرت این بار سلطۀ بازار،  یرانی   آلو. های جهانی بانک

 .ها در پمش بود بر هس ی انسان "بهش   الی"پول یا  بی حگ    رزِ
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نخس من باری که تصامم یرف م به  ند ئال بر    جذ ب اطالعاتی بود  که در 

 به. ها، به دس  آ رده بود  رین گرنبارۀ دانشکگۀ  عااری کاراکا ، به عنوان  ُ

 بگ ن عالقه   عشقی بود.  نگ بود  ا ا هنوز قصگ ازد اج نگاش م هعالق ا سوالگ 

خویشان   د س انم، به . سرز منی ناشناخ هدر شناخ ن   توأ  با کنجکا ی    حاسبه

 با هر برایم نوش ه بودنگر  ِای پُ پگر    ادر  در نا ه. خصوص پری سخ  نگرانم بودنگ

در آن ز ان کشور  .یذارنگ واس    تصامم  ن اح را   ی وافق نمس نگ ا ا به خ  سفر

 مالدی بود که  10به یاانم از ا اسط دهۀ . ایران با  ند ئال همچ یونه ر ابطی نگاش 

  .ر ابط دیپلااتمک بمن د  کشور برقرار شگ

به سفارت  ،بود برای دانشجویان ایرانی اجباری که ،سفر اجازۀ برای  ق ی

  ،انشجویان حمرت زده یف  راجعه کرد  سرپرس  د
ای  ه ا با آنجا همچ رابط کجاس ؟  ند ئال جان؟ دخ ر دیوانه شگی  گر -

 !نگاریم
 در هواپماا تعویض   هدار کلک سرانجا  با. نگاد  ن به سفر اجازۀ برگ  

نه زبان اسپانمولی بلگ بود ، نه آدرسی در  .برسانم کاراکا  به را خود  توانس م  ادریگ

 . یگار بار سفر بس ه بود  بی .ا سوالگ  ش م   نه آشنایی جداخ مار دا

پر از  ، خاص د ران بعگ از جن ،ای هواپمااها هنوز با  وتورهای  لخی یا پر انه

برای رسمگن به قارۀ ا ریکا یک شبانه ر ز در راه بودنگ، با د  بار فر د، یک . کردنگ  ی

فضای داخل هواپماا کای بدری ر از . ائمبکار  بار د   در یکی از جدایر  الپرتغبار در 

سوار شگنگ با بقچه     ادریگ سافرهایی که در . یک اتوبو  بود با چهل پنجاه  سافر

فقط جای  ر    . ها را پر کردنگ بار   بنگیل   بچه به بغل تاا  راهر    صنگلی

 . بود های سا ه به هاگان خالی یوسفنگ اتوبو 

تعادل هواپماا به طرز  .از  وتورها از کار اف اد گه یکیبه ا لمن  قصگ نرسم

ضجه   شمون . چپ   راس   حش ناکی به هم خورد   شر ع کرد به لنگر انگاخ ن به

طولی . ران در فضا پمچمگگ ، تمد   بُفهام زنان، به زبانی که کال ی از آن نای   اس غاثۀ

بعگ هم . آن اضافه شگها هم به  نکشمگ که صگای یریه   بوی ناشی از اس فرا  بچه
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بمش ر از آنکه ب رسم، . بوی تنگ اس فرا  بدری رها نفس کشمگن را هم دشوار کرد

هایم را بس م   خود  را  حکم  در ان ظار سقوط هواپماا، چشم. کالفه    س أصل بود 

دانم ز ان چگونه یذش ، یکباره با تکانی تنگ    همچ نای. به پش ی صنگلی چسبانگ 

چشاانم را که یشود ، دیگ   سافرها با فریاد   کف زدن به سا  . گ سخ  بخود آ 

فر د آ گه بود   اتوبوسی  لمسبون هواپماا سالم بر ز من فر دیاهِ. برنگ در هجو   ی

 .برای ان قال  سافران به ه لی برای خواب در ان ظار ان بود

ز آن جار   خواس م ا فقط  ی. نفسی کشمگ    د ان د ان از فر دیاه بمر ن زد 

دانس م چه  راننگه که  قصگ  را پرسمگ نای. سوار ا لمن تاکسی شگ . جنجال فرار کنم

پس از  گتی تأ ل، باالخره با چنگ کلاه فرانسه   حرکات دس  به ا  . پاسخی بگهم

  .لبخنگ پر عنایی زد   سری تکان داد. خواهم در شهر بگرد  فهاانگ   ی

ای  کوره راهی تاریک   خلوت را در تپهپس از  گتی راننگیی در سکوت، 

 را دعوت به  ر د؟ با اشاره پرسمگ  به کجا  ی  ی هر چه. ف یر شپردرخ  در پم

. کم کم   وجه شگ  که پاسی از شب یذش ه؛ سخ  ترسمگه بود . کرد سکوت  ی

 غر ر فر خورد    ا ا ترسم را با. ه بود برد انگار تازه به لبخنگ پر  عنای راننگه، پی

یویی راه . آ ادۀ ر یار یی با اتفاقی ناخوشاینگ: ق به صنگلی تکمه داد  حکم   شق   رَ

ای تاریک   خلوت توقف کرد، در عقب را باز کرد    باالخره بر فراز تپه. پایانی نگاش 

 ق ی به سا  . آ ادۀ زد   خورد، با قگ ی  حکم پا بر ز من یذاش م. دس   را کشمگ

کرانِ  های بی های شهر بر آب زده به درخشش چرا  شگف . زد کرد خشکم شهر اشاره 

ها انگار هداران قو    قدحی   وج. ها خمره  انگ  های رنگمن قایق اقمانو    بادبان

به خود که آ گ ، شاد انه به . رف نگ یرف نگ   به دل اقمانو  فر   ی بودنگ که ا ج  ی

 ،اش زد    به فرانسه یف م شانه

 ! رآ مدیچه  نظرۀ سح -
پاسی از نماه شب . های خلوت شهر چرخانگ  گتی هم  را در کوچه پس کوچه

. یذش ه بود که بازهم با ترسی فر خورده، هاراه ا   ارد یک کاریاه کفاشی شگ 

سه تا . د س  قوی همکلش با لبا  خواب   بطری  شر ب در دس   ارد کاریاه شگ

با اینکه از . ش    از عرق پرتقالی پر کردلموان ر ی  مد پر از خرت   پرت کاریاه یذا

 "سال  ی"لرزیگ ، بازهم از سر غر ر لموان را به  فرس اد     ی تر  به خود لعن   ی
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لموان در پی لموان تا سحر با زبانی الکن با هم حرف زدیم   بطری عرق را . سرکشمگ 

ها بعگ با  که سالآخر سر هم کمفی زیبا از چوب پنبه به  ن هگیه دادنگ . خالی کردیم

صبح ز د که  را به فر دیاه رسانگ، بگ ن اینکه پولی از  ن بگمرد  .خود  به ایران برد 

نوازی  شر نگه از کج فکری خود     هاان. با لبخنگی پر  هر دس ی تکان داد   رف 

 .دریغ ا ،  گتی کنار هاان خمابان نشس م بی

ش به آرا شی دلپذیر تبگیل سوار هواپماا که شگ ، نگرانی   جنجال ر ز پم

ها    ینیانواع شمر.  فضا پر از لبخنگ بود   ادب   توجه   رعای  یکگیگر. شگه بود

س ن از خطر جَ. ش ی   دس  به دس   ی آ گ  یبمر ن  ناها از کمف  سافر آبنبات

 .  هاگلی انجا مگه بود  رگ، به نوعی تفاهم

 أ وران . ر دیاه کاراکا  رسمگیمسرانجا  پس از د  ر ز   نصفی، شاد انه به ف

یذرنا ۀ  را  به اسپانمولی به  عنای زنگیی اس که   یگایارک به  حض دیگن نا  

را تکرار  " یگا"ای خنگان چنگین بار نا   چرخانگنگ   با چهره دس  به دس   ی

سرآخر، بگ ن کن رل . فهامگ  که نای کردنگ بگل  ی رد  کردنگ   جاالتی   ی

 ا سوالگ خر جی سالن فر دیاه  را هاراهی کردنگ   به دس   تا درِهایم  چاگان

 .  یکی از د س انش پش  در  ن ظر  بود بِرتملمو سپردنگ که هاراه برادرش

ها بعگ تازه به این فکر اف اد  که بی همچ آشنا   نشانی در آن سرز من  سال

 کرد ؟  یچه  آ گ ایدر فر دیاه به اس قبالم ن ا سوالگ ناشناخ ه، ایر 

ه سو من فرزنگ از نُ ا سوالگ . پر از بچه بود ا سوالگ خانۀ کوچک پگر    ادر 

د  خواهر بدری ر، یک خواهر کوچک ر   خودش زنگیی  س قلی . فرزنگ خانواده بود

ها  بعضی شب. کردنگ سه برادر   د  خواهر کوچک ر با پگر    ادرش زنگیی  ی. داش نگ

نگ رید   درش  به اضافۀ شش نوه از سر   کول هم باال ه فرزکه هاه جا  بودنگ، نُ

 ها های عشقی،  ثل بقمه خانه های ضربی   ترانه صگای آهن . رقصمگنگ رف نگ یا  ی  ی

 .شگ ای قط  نای لحظه

ثۀ از تبار  هاجران شهرنشمن   ارتشی ای المایی، با جُ ا سوالگ ،  ادر 91کا مال

ن   چمگن یم  شغول پخ    پد بود   شس دا. ای آرا  نگاش  ظریف   ریدش لحظه

، تک تک یا نگخورد کشمگ غذا  ی  ی انهر  ق   ملش هر کگا . چنگ بارۀ  مد غذا

                                                      
36

-Camila 
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دایم  شغول درس  کردن نان ذرت  کوچکشدر آشپدخانۀ  کا مال. د تایی   سه تایی

ها    سمر کردن شکم فرزنگان، شس ن   اطو کشمگن لبا . بود 91ارِپاساجی به نا   

همچگاه  د نما کا مالا ا در چهرۀ ظریف   پر هر . مد نگهگاش ن خانه پایانی نگاش تا

 !چقگر د س  داش نی بود. خورد نشانی از نارضای ی به چشم نای

، کار نگ بخش حسابگاری فر دیاه، د  ریۀ بلنگ باال   ا سوالگ پگر  92فلمپه

ناظری . شگ ت به خنگه باز  یگرلبانش به نُ. های کشا رز ای بود از تبار برده چهارشانه

 .به بود جگی،  سئول   پراُ

  فرزنگانش، به خصوص د   د نما کا مالشب ا ل، از اس قبال زیاده پرشور 

 رتب  را . ،  بهوت  انگه بود 93یلگیس    ارینا اش، هدخ ر ده   سمدده سال

ل هایی رد   بگ کشمگنگ   شاد انه حرف بوسمگنگ   به سر   صورتم دس   ی  ی

 مد غذای رنگمنی با  د نما کا مال. انگ انگار با  وجودی نا ن ظره ر بر  شگه. کردنگ  ی

ها،  ای بود از انواع سبدی تگارک دیگه بود که دلاه 40"آیاکا"دس  پخ  لذیذش 

 .پمچمگه در برگ  وز های ذرت   یوش ِ دانه

.  ی کشمگبا چنگ ساع  تأخمر  ارد شگ، با دیگن  ن انگار نفس راح د ن فلمپه

در عوض با دعوت  دس ی به صورتم نکشمگ،. خمره  انگ با   ان  کنار  نشس    به  ن

، هاسر    حکاش ن به رق  تانگو   هگای م با حرکاتی  وز ن در دس ان درش    

 .هاس  کسی رقصمگن ا  را نگیگه اس  یف نگ سال  ی. زده کرد فرزنگانش را شگف 

، تازه از اس قبال زیاده پرشور ا سوالگ وچک دیر  ق  شب، در راه آپارتاان ک

شوخی ا  را به جگ  پمش از دیگن  ن ا سوالگ پگر    ادر . اش سردرآ رد  خانواده

 . از پاریس بودنگ "پوس یدخ ر سماه"دلهره  ن ظر  ر د  ر ازیرف ه بودنگ   نگران   پُ

بسماری خورده بود   در   ندل ی یره سماهپوس  بودن با تاریخ بردیی   بی

کننگه  نگران سماهپوس  از کار درآ گن نوزاد. شگ ها هاواره  وجب نگرانی  ی خانواده

های کلفُ   سماهی رن  پوس ،  وهای فرفری، د ا  پهن   لب: بود   دلهره آفرین

 .پسنگیگه نبود

                                                      
37

-Arepa 
38

- Felipe 
39

-Gledis, Marina 
40

-Hallaca 
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کرد که رن  پوس  هاۀ فرزنگانش سفمگ اس   هامشه اف خار  ی د نما کا مال

 . خورد اش به چشم  ی در  وهای فرفری چنگ فرزنگ   نوه   حضور ژن سماه فقط

پمش از هر چمد کف  د نما کا مال، را منبا تولگ پسر   ال بعگحگ د د  س

ای  نفس راح ی کشمگ، قهوه. ها   پاها   سوراخ کون نوزاد را به دق   عاینه کرد دس 

 خورد   یف ،

 ! وهایش هم فرفریگ   اح ااال آی  ی گرش سفمگ از آب درپوس ش  ثل پ -

سمدده ساله، خواهر عاشق پمشه     َرینایر ز د   یا سو   ر د  هاراه 

به دیگن دانشگاه  عر ف  ،سالی هم با  ن زنگیی کرد یککه ، ا سوالگ د س گاش نی 

. در آس انۀ در خشکم زد، با حسی دلپذیر   غر ری آ مخ ه به حمرت. کاراکا  رف م

با دیگن ساخ اان  رف مم پگر  به خمابان فرد سی  یحسی که در کودکی، هربار با 

 .داد یردانش به  ن دس   ی بانک  لی   عبور از درِ "پرهمب "

. چنان  بهوت زیبایی فضای آن دانشگاه شگه بود  که قادر نبود  قگ ی بردار 

نقشۀ  عااری آن را کشمگه  46کارلو   یانوئوادانس م که یک  ند ئالیی به نا    ی

ا ا تا آن ز ان فضایی چنان هااهن ، هنر نگانه  گه بود هایی از آن را دی عکس. اس 

ها    از  مان درخ  هایی سرپوشمگه یذریاه.    گرن را از نددیک نگیگه بود 

هایی عظمم  های  گرنی را که بمش ر به  جساه ساخ اان ل   یماه،های پریُ باغچه

اچون بادیمرهایی بودنگ که در آن ها ه یذریاه. کردنگ شباه  داش نگ به هم  صل  ی

. نگانگاخ  آب   هوای یر  اس وایی، نسمم  الیم   خنکی در آن  جاوعه به جریان  ی

،  جساه ساز  عر ف فرانسوی، با آ یخ ن 42الکسانگر کالگرسالن بدرگ سخنرانی که 

 ترین شکل تنظمم کرده بود ابرهای رنگارن  از سقف، پژ اک صوت را به  ناسب

کنارهایی  ها   یوشه ها با پنجره ها، دف رها   سالن کال . هنرهای تجسای بودشاهکار 

ای فضای دلپذیری   ناسب با آن  جاوعه به  جود آ رده  خاص، هر یک به یونه

در    بی شخصم  شهرِ های ناهااهن    بی ها   برج درس  برخالف ساخ اان. بودنگ

 .هایی به سبک آ ریکا با شاهراه پمکر کاراکا 

های  عااری از آن  جاوعۀ زیبا به عنوان  فهامگ  چرا در ک اب تازه  ی

                                                      
41

- Carlos Villanueva 
42

-Alexandre Calder 



 11 0191/0111 ونزوئال،

از فردای آن ر ز با اش ماق   عالقه  شغول . برنگ شاهکار  عااری  گرن نا   ی

 .آ وخ ن زبان اسپانمولی شگ  تا هر چه ز دتر در دانشکگۀ  عااری نا  نویسی کنم

رجوع کرد ،  نشی دف ر از که برای نا  نویسی به دف ر اصلی دانشگاه  ر زی

نا م  یگا اس  هاان "به ا  یف م، . دچار تعجب   تردیگ شگ " یگا"شنمگن نا  
چنگین  اه بگ  . ثب  کرد Vida de la vida  ا  پر نگه  را با نا   "!زنگیی زنگییِ

 . اد  کرد  تا نا م در پر نگه تصحمح شگ

در آن  " یگا"فرس اد  که  اژه ای  ند ئالیی برای  ادر   از قضا ز انی هم ترانه

ا  از خویشان   بس گان دعوت کرده بود تا به یوش خود بشنونگ که . بود تکرار شگه

 !نا  برده شگه اس   یگادر آن ترانه از دخ رش 

 ا سوالگ هاراه  راکا  نگذش ه سفر د ر   درازی راد  سه هف ه از  ر د  به کا

های دا نۀ  در دهات   شهرک ت ان خاباتی  همئ ی از حدب کاونمس  به قصگ تبلمغا

نخس من باری بود که به اهام  ان خابات آزاد   . ، شر ع کردیم49آنگهای  سلسله کوه

 .برد ، هرچنگ خود  هاچنان حق شرک  در آن را نگاش م ا کان شرک  در آن پی  ی

 بود، بعگ از کودتای سرهن  جوانی حدب کاونمس  تازه قانونی   علنی شگه

 40.پر  خمانسعلمه رژیم دیک اتوری  44الرسابال  به نا

، عضو کام ۀ  رکدی حدب کاونمس    یکی 41 ریگا، از اهالی اس ان ا سوالگ 

 آنگهای  در یذر از سلسله کوه .از  سئوالن تبلمغات ان خاباتی حدب در آن خطه بود

ه   طبمع ی رنگمن، صخره در صخر. های ر یایی تارزان شگه بود  انگار  ارد فملم

به سرسبدی  الیم، هااهن     نه شباه ی. هایی عظمم پوشمگه از جنگل   درخ 

 های خشک   پرهمب ِ های یس رده   کوه بخش ار پا داش    نه شباه ی به بمابانآرا 

هر چه بود ر دخانه بود   آبشارهای عظمای که چون رگ . کبود   آجری رن  ایران

سربه فلک کشمگه   یماهان  یهای با درخ . نگکرد های انبوه را آبماری  ی جان جنگل

درس   ثل  ارهایی که برای پمچمگن . های آن آ یدان بودنگ انگلی عجمبی که از شاخه

خودشان را از  ای چون طناب دراز ضخمای به رن  سبد   قهوهها شان هاعطبه د ر 

                                                      
43

-Los Andes 
44

- Larrazàbal 
45

-Pérez Jiménez 
46

- Mérida 
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ی که های درش  های یوش خوار،  ورچه لها   یُ یماه. کردنگ ها آ یدان  ی شاخه

کشمگنگ   به سرع  در  مان  هایی که جمغ  ی نمششان از زنبور سوزان ر بود،  ماون

ها   ثل آد  نشانشگن بس گا   در  رگ یا شکار. شگنگ ها پنهان  ی درخ  شاخ   برگِ

 .دادنگ شمون سر  ی

های تولمگ کننگۀ قهوه در اس ان  ِریگا یویی به  با رسمگن به دهات   شهرک

همچ چمد برایم شناخ ه   آشنا نبود، چنمن چمدهایی را . ا  پا یذاش هسرز من عجایب 

 .های تارزان هم نگیگه بود  ح ی در فملم

 اال    که ناایر پرابه    یس رده های بمابان    رکدی خشک فالت برخالف

 العبور صعب یاه   تن  هایی راه کوره از یذر در بود  های نقلمۀ  سملۀ   ش ر اسب

 کاهگلی دیواری حصارِ در دیرباز از که هایی دهکگه. هم از د ر به هایی دهکگه  مان

 حصار. بودنگ یرف ه شکل ای چشاه یا چاهی ردیف آخرین ردِیِ آبی، باریکه کنار

  مثاق از بود ناادی بلکه اح االی، یدنگهای برابر در بود ای  سمله تنها نه کاهگلی

 "!کهن  رد   خواهگ  ی نر یا "  عاش، برای تالش که جایی. هابس گی   تعا ن
   جنگل  مان بودها   یذرهایی  هجاد بود آنچه حصاری در کار نبود، اینجاا ا 

،  حل تولگ 41سن کریس وبالدهکگۀ . باغچه    خانه   سرسبد  دارع ر دخانه،    درخ 

به فلک کشمگه  های عظمم   درخ انی سر  مان صخره آنگهای  در دا نۀ کوه ا سوالگ ،

. در دیگر  نبود پر پمچ   خای به آن نددیک نشگیم تا ز انی که از جادۀ. بود یم

 .  یریدان های فراری   دیگر قانون یویا در د ران سلطۀ اسپانما پناهگاهی بود برای برده

ها   یماهانی عجمب یم  لها، یُ الی درخ  به های کوچک یک طبقه، ال خانه

درش    آبگار بود که  هایِ شمگه از پرتقال   نارنگیها پو ها   باغچه کوچه ز منِ. بودنگ

سایۀ  فقط در های کاکائو   قهوه های تلخ درخ  دانه. شگنگ زیر دس    پا له  ی

قهوه بود   ثل بقمۀ جاها گ اصلی دهکگهتولم. نشس  به بار  ی ا ُکاد درخ ان عظمم  

  به دس  وادۀ قگیای آلاانی دسکه صادرات آن از چنگ نسل پمش در یک خان

تکلف  شگی بی ای که  ی  ارد هرخانه. ها به ر ی هاه باز بود  ر دی خانه درِ. یش   ی

 .دادنگ   تعارف یک اس کان قهوۀ غلمظ تلخ به دس    ی

ل   یماه   درخ انی های اس ان  ریگا هم پر از یُ ها   شهرک سایر دهکگه
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- San Cristobal de Torondoy 
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دادنگ،  بس نی  ی هایی که  ده  موه. عجمب بود که در خواب هم نگیگه بود 

هایی که  ها آ یدان بودنگ، درخ  که از شاخۀ درخ  42لچوساهایی به نا   خربده

خوری  های آبخوری، شمرینی    موه شان کگ هایی بود که به دس  آد ی به ظرف  موه

 .شگنگ  الغه تبگیل  ی  

  ها، رن  سبد  قر د   زرد   سفمگ خانه های تنگِ رن . ز من   ز ان رنگمن بود

های  ها   طوطی ها، پرنگه ها    موه لها، قر د   بنفش   نارنجی یُ ای درخ  زرد   قهوه

دار رهگذران   آبی شفاف آساان در نور آف ابی  ب ه  لهای رنگمن   یُ هف  رن ، لبا 

عاشقانه از در   پنجرۀ  های های ضربی   ترانه صگای آهن . درخشان در هم تنمگه بود

 .فضایی رنگمن، خوش   سبکبال. شگ ها شنمگه  ی خانه

های سرخپوس ،  بودنگ از بو ی ای دهآ م هااهالی آن خطه،  ثل بقمه جا

  اشغالگران قگیم اسپانمایی، با  ار پایی  هاجران های آفریقایی   نوادیان برده

 .های یونایون ها   سن  فرهن ای از  آ مخ ه

. هایی کوچک ها ساده با حماط خانه. ها تن  بود   پر از کودکان پابرهنه کوچه

برای اس راح  چمدی . ها   ایوان آ یدان بود ن نوهایی برای نشس ن یا خوابمگن در اتاق

ای بود از سرخپوس ان، نخس من ساکنان آن  ارثمه. به راح ی آن ننوها نگیگه بود 

ها بمش ر  شغول کارهای خانه  زن. هامشه یک نفر ر ی آن دراز کشمگه بود. سرز من

 .در آف اب  کردن آن های قهوه   خشک  ودنگ یا جگا کردن پوس  دانهب

یُله به یُله جشن   رق     کرده   یر از غر ب تا دیر  ق  شب، در هوای دَ

دارد،  اخ مار به حرک   ا ی های ضربی که اعضاء بگن را بی رقصمگن با آهن . برپا بود

ورده یرف ه تا زش    زیبا، چاق جدیی از زنگیی ر ز رۀ هاگان بود، از کودک   سالخ

کردنگ  ای را حکای   ی های سوزان   سودازده ها عشق بمش ر ترانه.   الغر، علمل   سالم

تمرکشی   ق ل  های سرکش  ردانه، هف  حسادت. انجا مگنگ که سرانجا  به ق ل  ی

 .جدئی از فرهن    سن ی دیرینه بود

ها بریدار  اصلی ر س اها   شهرک های های ان خاباتی، بمش ر در مگان سخنرانی

تدیمن  یا نما نه ایس اده ،، سوار بر اسبسماون بولموارهای  شگ که با انواع  جساه  ی

یران اسپانمایی تنها چمدی بود که برایم  هایش علمه اشغال   جن  بولموارنا  . شگه بود
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را در تئاتر سعگی  بولمواربود  ر ای ی از قهر انی    قا     کهان در دبمرس . آشنا بود

 " نجی"دانس م که این رهبر    ا ا نای. دیگه بود  جعفری  حاگ علیبه بازیگری 

 .اهل  ند ئال بوده اس  هم از ا س  بولمویکه نا  کشور   حبوب  رد  آ ریکای التمن

 د  کال ی با کسی رد   بگل کنمدر آن فضای ناآشنا   عجمب، با اینکه قادر نبو

خملی ز دتر از تصور  با  رد  پرشور   . رد ، شاد بود    سرحالک احسا  غرب  نای

ح ی به  هااننوازی عجمب آنها در نوشمگن قهوۀ . خ  شگ سرزنگۀ آن سرز من اُ

 .بگ دۀ غلمظ   تلخ پمش از بمر ن آ گن از رخ خواب هم ز د عادت کرد 

با که  رد  را  ا سوالگ های ان خاباتی  در فضای پر جنب   جوش سخنرانی

 600 تغذیۀ ح ی نظمر برقراری عگال  اج ااعی، دس ادد کافی   هایی  دادن  عگه

به رأی دادن به حدب کاونمس  با کارت قر د  ...یوش  ر زانه برای هاگان  یر  

 بدنم، کرد، یاد یرف ه بود  هاراه جاعم  فریاد تشویق  ی
Vota Rojo.Viva el partido comuniste - 

های  واهی    عگهخدانس م ا ا عگال  را کاونمس  نای هنوز خود  با اینکه

اکسمون بر خالف د  حدب دیگر که با نا   .رفاهی آن حدب برایم جذاب بود
شرک   های سفمگ   سبد در ان خابات ، با کارتسوسمال  سمحی  حدب  د وکراتمک

در  شگ، به طوری که  شخ   ی مشبا رن  کارت ان خابات نا دد هر یر ه. کرده بودنگ

. توانس نگ به سهول  نا دد  ورد نظرشان را ان خاب کننگ صگ باالی بمسوادان هم  ی

در  آکسمون د وکراتمکراس ی  کارت سفمگ   علق به حدب دس  بر خالف ان ظار ،

 .ا ا حدب کاونمس  هم از آن پس علنی   قانونی باقی  انگ. ان خابات برنگه شگ

ا ا . در دانشگاه  ریگا اس خگا  شگوق برای تگریس حقچنگ  اه بعگ ا سوالگ  

پمش خواهر  در کاراکا   انگ  ، که در دانشکگه  عااری نا  نویسی کرده بود ، ن

  حب چنگ  اه با    که چنگین انشچهار فرزنگ   ، هاسرشبدرگ ا سوالگ ، یراسممال

گریس با  ر د به دانشکگۀ  عااری تازه تفا ت  مان ر ش ت. نگزیاد از  ن پذیرایی کرد

چه از نظر . قگیم   سن ی فرانسه با ر ش  گرن تگریس برایم  شخ     لاو  شگ

تحصمل .  ح وا   شکل تگریس، چه از نظر ر ابط د س انه   برابر  مان اس اد   شایرد

 .در آن فضا با د س ان خوب   صامای که یاف ه بود  به راس ی برایم دلپذیر بود

*** 
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 به دنما آ گ،  ریگا، در 6310، در  ار  را من پسر  در سفر د   به  ند ئال،

پرتناقض بود    ا سوالگ زنگیی  ن با . کرد حقوق تگریس  ی ا سوالگ  شهری که

   سرز منی ناشناخ ه کشمگ  سوالگ اخمال   آر انی که  را به سا  . پرفراز   نشمب

ا ا کابود کنجکا یم ارضا شگه بود . یویی با  اقعم  زنگیی ر ز ره هاخوانی نگاش 

آنکه به درس ی بگانم  در خمال ساخ ن چمدی بود ، بی. د کر چمدی را دائم حس  ی

ها   زیباترین  چمدی که باالترین علقه. شود چگونه چمدیس    چگونه ساخ ه  ی

توانس مم با هم  ا ا آن را نای. عواطف  ا هر د  در آن شکوفا شود   پر رش یابگ

ای د جانبه،  به رغم عشق   عالقه. کردیم هم زنگیی  یها جگا از  بمش ر  ق . بسازیم

در . باانمم زیر یک سقف همچگاه ن وانس مم یا نخواس مم بمش از چنگ  اه در کنار هم

 . شناخ   ناسبات  مان  ا یویی سازیاری   ناسازیاری حگ    رزی نای

کشف حضور ا  . با بگنما آ گن پسر ، انگار دنمای  ن سا ان دیگری یاف 

 ای بر  ن . هایم بود رنویگی را بوجود آ رد که عا ل پر رش بسماری از حسضای پُف

دار شگن حااق  کرده بود    از  وهب  این رابطۀ  بر سر پرهمد از بچه در سااج  ایر

 . پربار با پسر   حر    انگه بود 

ح ی پمش از تولگ در  را من. چگونه کارن  شگ  ن سااج  دانم ا ر ز نای

ای که  ، بچه ن هشگار داد پدشکم در د ران بارداری بارها به. را نقش داش این  اج

 .نبود که با پا بگنما آ گ بمخود. در شکم دار  سخ  قصگ زنگیی دارد

بود که با ا  به کاراکا  بازیش م   تحصمل در دانشکگۀ  چنگ  اهه را من

اره کرد  تا ب وانم ا قات آپارتاانی نددیک به دانشگاه اج اینبار.  عااری را از سریرف م

هامشه با شنمگن صگای پای  راه اف اد   زبان بازکرد،  ق ی. بمش ری را با ا  بگذرانم

 رف م دخ ر جوانِ هایی که به دانشگاه  ی ساع . پش ِ در رسانگ  ن خودش را  ی

هر ر ز ح ی  مدان آب دادن به . کرد از ا  نگهگاری  ی بود بسمار  سواسی ی که هربان

ها با  شب. کوشمگ  خود  را ز دتر به پسر  برسانم عصرها  ی .پرسمگ را هم از  ن  ی ا 

پسرکم . سپرد خوانگ  یوش  ی هایی که برایش  ی دق    لذتی  صف ناپذیر به قصه

ها که بمر ن  صبح. هاراه   یار  بود ااندر آپارتاان کوچکشگ    رف ه رف ه بدری ر  ی

کرد  به  اش را که از شب برایش آ اده  ی ود، صبحانهآ گن از رخ خواب برایم سخ  ب

هایم را با  بخش بود  ق ی شانه چه لذت. آ گ  یخورد   بعگ سرا   ن  تنهایی  ی
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یک ر ز صبح هرچه  ن ظرش شگ  به  .داد های تُپل   کوچکش  ش     ال  ی دس 

ۀ بدرگ یک کاسدیگ  به آشپدخانه که سر زد  . سراغم نما گ   ر ی تخ ش هم نبود

کاسه پر از آب . خورد جلوش یذاش ه   دارد با لذت فرا ان تنگ   تنگ یک چمدی  ی

ش بود   شمر    اس  با  قگاری آرد ذرت، ناک، فلفل   هرچمد دیگری که دس 

  ن را که دیگ یف ، . رسمگه بود

 . س  اینو درس  کرد ، خملی خوشاده  یگا خود  -
ای به  ان بس گان   در   هاسایه جایگاه  یژهدر  م. ر  هرآرا  بود، شکمبا   پُ

. شناخ نگ  ی را من  ادراهالی  حله   دکانگارها  را به عنوان . دس  آ رده بود

سر   صگا در اتاقش بازی   ها بی بمش ر  ق . اش را کسی نگیگه بود، ح ی  ن یریه

ر  هر به هی پُهای باز، لبخنگ   نگا کرد  با دس  اتاق را باز  ی کرد، هر  ق  درِ  ی

 .د یگ تا در آغوشش بگمر  طرفم  ی

ارتش "از زنگیی در کاراکا  نگذش ه، د  تا از د س ان هاکالسم به  گتی 
پموس نگ که تازه توسط ساز ان جوانان حدب کاونمس   ((FALN "آزادیبخش  لی

ب انقال. قصگ  بارزۀ چریکی را در سر داش   ه بود   با پمر ی از الگوی کوباشکل یرف

ها انا، ، با  ر د به فمگل کاس ر بمانمۀ ها انا که . کوبا برایم جذابم  خاصی داش 

: شگ انگار دری بود که به ر ی سعادت بشری  باز  ی خطاب به  رد  خوانگه بود

 "...  به حرک  درآ گنگ! ها یف نگ دیگر بس اس  انسان"
توسط جوانان کرد  که  ا ایل با شور   شوق در تظاهرات خمابانی شرک   ی

 43"!دیگر بس اس "شگ، با رق    پایکوبی   شعار  حدب کاونمس  ساز انگهی  ی

های تئوریک ساز ان  رف ه رف ه، به  اسطۀ هاشایردان   د س ان نددیکم در کال 

های سماسی ایران  جوانان شرک  کرد  که با آنچه بعگها در زنگان   در ارتباط با یر ه

 .ددر سطحی باالتر بو شناخ م

. موس مآنان پ کوچک جا  بهبعگ از  گتی،  ن نمد به تشویق د س انم 

با  .کرد  را تجربه  ی کوچکی اش ن به جا  یا یر هنخس من باری بود که تعلق د

 ."لنمنمس  - ارکسمس "الح آن ر زها با رهایی به اصط

سماری از جوانان   د س ان هاچون ب ارتش آزادیبخش  لی،یمری  با شکل
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. پنگاش م ا کان تحقق انقالب را در  ند ئال بسمار نددیک   در دس ر   ی نددیکم

 .های بشری  پایان دهگ انقالبی که قرار بود، به دیگۀ  ا، به هاۀ تبعمض

از حاای  تعگادی از رهبرانِ سرسخ    پرشور  "ارتش آزادیبخش  لی"

از آن   ضا برخیاز ق. برخوردار بود...    00د یال  برا  ، تئود ر پکوفحدب، نظمر 

های اق صادی بانک جهانی   جهانی شگن سر ایه  رهبران ا ر ز به صف  گافعان برنا ه

 .انگ پموس ه

 پس از یذش  چنگ بود  شغول تگریس  ریگاشهر  که هاچنان در ا سوالگ 

دانم ا  در چه ز انی از  بارزۀ  سلحانه  نایبه درس ی . شگ خبر با  ن تصامم از  اه

. نها به خاطر دار  که ا  در جنبش اع راضی در  ریگا شرک  داش ت. حاای  کرد

چنگ ا ا  مگانم که . رف م یکی د  اهی هم به زنگان اف اده بود که  ن به دیگارش  ی

را هاراه تعگادی از اعضاء حدب کاونمس   ند ئال در کوبا آ وزش چریکی  ،سال بعگ

ساز انگهی  حفلی چریکی،  س قل در  06"ا تو"  بعگها هم با نا   س عار  دنبال کرد

 .از حدب کاونمس ، نقش داش 

به جد بخشی از رهبری حدب کاونمس   ند ئال که  شی چریکی را چنگ سالی 

کوبا  شموۀ به  بارزۀ  سلحانه چریکی از جهان در کاونمس ی حدب پذیرف ، همچ

وبا را خود شور ی هم تنها پس از یذش  د  سال از انقالب، حکو   ک. حاای  نکرد

 .به رسام  شناخ 

به  02.های نخس  با شکس  ر بر  شگ  بارزۀ  سلحانه در  ند ئال، در هاان یا 

. کردنگ های  رکدی  بارزه  ی تقلمگ از انقالب کوبا، یر هی  سلحانه در کوه

د   پلمس حق  ر د به آن را که از اس قالل برخوردار بو دانشجویان هم دانشگاه را

دانشگاه تبگیل به دژی شگه بود در  حاصره پلمس شهری . ودنگاشغال کرده ب نگاش 

در  ند ئال با آنچه این  بارزه چریکی  .کردنگ   دانشجویان  سلحانه از خود دفاع  ی

در  ند ئال، هاچون سایر . بعگها در ایران   در زنگان شناخ م بسمار تفا ت داش 

وس ر با جا عه   فضای    لا  حکا رپمونگی  رهای ا ریکای التمن،  بارزهکشو
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 . مالدی ادا ه یاف  10های  هایی تا ا اخر سال هر چنگ  گتی بعگ از آن، د باره با اتحادها   اخ الف -
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لی  خفی نبود، ای  ند ی   به کُ برخالف ایران،  بارزه. سماسی حاکم بر جا عه داش 

در . داش ن اسلحه ا ری عادی بود. قانونی   علنی بودنگ عال ه بر اینکه احداب سماسی

حه نه دس رسی به اسل. شگ تمر   تفن  پمگا  ی ای دس  کم یکی د  هف  هر خانواده

به  عنای حل   ن بر این، عضوی  در جا   بارزانافد .بود   نه ا ری  خفیدشوار 

دس  کم در رف ار   ا ور شخصی نسخۀ  شخصی . شگن کا ل فرد در جا  نبود

با   خالف  بود   نه نظا  نا عادالنۀ حاکمبا  در  خالف   بارزه . جود نگاش 

بنگهای اخالقی ناشی از برخالف ایران، قمگ    .ی جهان شاولها   ارزش دس ا ردها

کشی   زهگ در  بارزۀ چریکی به  سن ی در ر ابط سماسی   ریاض  و فرهن   ذهبی

طرز پوشش، خورد   خواب   ر ابط  مان زن    رد آزاد بود    ربوط . خورد نای چشم

 . ها به ان خاب شخصی آد 

سط کشورهای آ ریکای التمن، از ا ا برخیدر قانون اساسی  ند ئال، هاچون 

به هنگا  اس قالل از سلطۀ اسپانما، حکم اعگا   لغی شگه بود     مالدی قرن نوزدهم

. هر نوع اع راض الف ایران، عال ه بر این، برخ. سال زنگان بود 90حگاکثر  حکو م  

نمد از ا کانات رفاهی  سماسی زنگانمان .انجا مگ شگن نای زنگانی  خالف ی با رژیم به

 .دنگی برخوردار بو ر ناسب

فرهن    سلحانه را در چنمن فضا   چنمن بارزۀ   لی ارتش آزادیبخش

هایی چنگ نفره ساز انگهی شگه بود   هر یر ه  در دانشگاه، یر ه. سماسی شر ع کرد

ای بود  که  ظمفۀ   ن جد  یر ه پنج شش نفره.  ظمفۀ  شخصی را به عهگه داش 

کردیم،  به طور علنی زنگیی  ی. ممنقل   ان قال اسلحه به دانشگاه را به عهگه داش 

. کردیم ها در خانۀ یکی از اعضاء یر ه برنا ه    ظایف ر ز بعگ را تعممن  ی فقط شب

 فلدی های درش ِ  صل به سرِ ها هم با عالماتی نظمر ریخ ن  مخ برخی از شب

ها را  خ ل  ها، رف    آ گ اتو بمل یا پخش ر غن  اشمن در خمابان ها بطری

 .کردیم  ی

داش م ش ابان چنگ اسلحه به دانشگاه  با اتو بمل یکی از دانشجویان یک بار

 ممبرد  که د  پلمس با  وتور سر راهم را یرف نگ    گارک  اشمن   تصگیق راننگی  ی

ها  پلمس. ا ا از سر ش ابددیی، تصگیق   هاه  گارک را جا یذاش ه بود . را خواس نگ

  انگاخ نگ   یف نگ،  بملاتوبا شک   تردیگ نگاهی به داخل 
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   گرک   تصگیق که نگاری، در صنگ ق چه داری؟ -

 به خنگه یف م، 

  !اسلحه -
 .با رد   بگل چنگ   لک   شوخی دس  از سر  برداش نگ خنگیگنگ   ینابا ربا 

توانمم،  ها   عالمات اع راضی  ی تصور ان این بود که با این دس   اجراجویی

قطره ر غنی بر آب،  رد  را در سراسر کشور به حرک  ، هاچون کاس ر به یف ۀ 

توانس مم یا  نای. ا ا نه حرک ی شگ   نه قما ی رخ داد. درآ ریم   به قما  بکشانمم

خواس   اراده   تنها به. خواس مم بپذیریم که هر خواس نی، توانس ن نمس  نای

 .خود ان برای تغممر جهان اتکا   با ر داش مم

، به دس گمری بسماری   سماسممنخس من شکس ِ زنگیی  آن ر زهای دردناک

از جاله چنگ رفمقِ دانشگاهی انجا مگ که با آنها در تب   تاب آن ر زهای پر اجرا 

  برادر هاسر ،  09ا رسمنیایم  دانشکگه د س  صامای، هاراه   هم. شگه بود آشنا 

، 01بالنکادالما. کش ه شگنگ 00اِل چارالهای  رکدی  جسور   پرشور در کوه 04ایوانِ

د س  صامای، پرشور   هاگلم را هم در آن فضای درهم   نگانم  ا سوالگ ، خواهر

از  اس ه   نادانس هناخو ای که یلوله. از دس  داد  ها   اس فادۀ ناجور از سالح کاری

د  . برادر شوهرش شلمک شگ درس   سط یلویش نشس    جابجا کش ه شگ سالح

کردنگ   با لحن  اش که شاهگ  رگ ا  بودنگ دایم یریه  ی فرزنگ د ساله   سه ساله

  ،یف نگ شان  ی کودکانه
 !تو سطل آشغال   با آشغاال بردنش ا ان اف اد  -

بعگ از  رگ  ادرشان، چنگ  اه با  ن زنگیی کردنگ تا ر زی که برای هامشه 

 !ترکشان کرد ؛ چه تلخ   چه دشوار

 01نورا ی دخ رک سه سالۀ ا  خوشحالی از را منر زی که  ارد خانۀ  ا شگنگ، 

، ح ی ا ایل. حاضر نبود رهایش کنگ  حکم در آغوش یرف    به همچ ترتمبی را
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-Oswaldo Orsini 
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-Ivan 
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- El Charal 
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-Blancadalia 
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 . خوابمگ ها هم با ا  دس  به یردن  ی شب

شایگ انگ ه   یأ  در پی آن . فضای شور   شوق انقالبی ز د فر  نشس 

از به بازیش  به شگت بخشمگ   نم ا سوالگ شکس  بود که به ناسازیاری با 

 . هایم، به  هر   پش وانۀ خانوادیی را در  ن تقوی  کرد ریشه

 خویشان اش با با این هاه، آن سرز من عجمب، با  رد  پرشور   سرزنگه

ای  هاچون  طن د   هاواره در دلم جای  یژه مم  د س ان فرا وش نشگن  هربانم

 .داش ه اس 

رف ه ا مگ   با ر به ا کان تغممر جهان    رف ه. انگ ه   ناا مگی هم دیری نپایمگ

جنبش "دیگر خود  را به . آلی که در سر داش م بر تلخی آن شکس  چمره شگ ایگه

یا به  "احداب کاونمس  سن ی"دانس م که در  خالف  با  چپی   علق  ی "نوین

ی شکل یرف ه بود   با اتکا به الگو "احداب رفر مس  پمر  ارد یاه"ر زها  اصطالح آن

کوبا، در سه قارۀ جهان در تکاپو بود تا آرز ی عگال    سعادت بشری  را به تحقق 

کرانی   خالی از    های بلنگ به سوی بی ز انه، ز انۀ آرز های بدرگ بود، پر از. برسانگ

  .یذاش  باقی نای هایی که جایی برای تأ ل   پرسش یقمن. تردیگ

ر ا خواهر بدری ر ا سوالگ    د  خانۀ ای به ،  گتیشکس  آن از پس  اه چنگ

شگه بود  که حاال دیگر د  سال   نماه را منهاراه  پناه برد    سرانجا  فرزنگش

از اع ااد  مان  ا شکل  ناسباتی پر  هر   پر  .کردیم ترک هامشه را برای  ند ئال

 . داع کردیم ا سوالگ ، با خویشان   با شهامشگمر ز سفر هم با آرا ش  یرف ه بود،

دس  در دس ، با اع اادی د جانبه سوار هواپماا شگیم   به سا  سرنوش ی نوین به 

این بار . سفر بازیش ، با نخس من سفر  به  ند ئال تفا ت زیادی داش . پر از درآ گیم

حواسم یکسره به فرزنگ  بود   . به دنبال  اجرایی عشقی   سرز منی ناشناخ ه نبود 

به کلی  هم در عرض آن چنگ سالهواپمااها . ود سرنوش ی که برایش رقم زده ب

توانس نگ بگ ن  السمری تبگیل شگه بودنگ که  ی های سری  به ج . تفا ت کرده بودنگ

انگار با رشگ تکنولوژی بار   بنگیل . یکسره از قارۀ آ ریکا تا قارۀ ار پا پر از کننگ توقف

جورتر   اطو    ر، جا هاگی، از  سافر    هاانگا.  سافرها هم کاهش یاف ه بود

ز تر  از سقوط خبری نه ا. پمگا کرده بودنگ    رسای  شگه   رف اری خشک  تر کشمگه

 !هاگلی جاعی  سافرها بود، نه از
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پایش را در با  سرسبد    هامنکه. ، هاراه پسر   ارد ایران شگیم6946ا اسط 

پش  ساخ اان . شر ع کرد به د یگنباصفای اُزیل به ز من یذاش ، شاد   خنگان 

به رین کاری که . د یگ زد   د ر اس خر  ی به اس خر بدرگ که رسمگ دس   ی ،ریآج

پس از  .در آن لحظه به فکرش رسمگ این بود که ساع  پگر  را پرت کنگ  سط اس خر

. دیگر با کسی حرف ندد، ح ی با  ن فهانگ هایش را نای حرف چنگ ر ز که   وجه شگ

 ،ش به زبان فارسی این بودا پس از یکااه سکوت، نخس من جاله! اب کرده بوداع ص

  !هِاسم  ن ببوش نمس ، را من -
کرد   صگایش  ی "ببوش"از آن پس هر بار که چون یذش ه به نا  خود انی 

با  ،پریپسر  ،سما شبازی کوچولویش هادر کنار  چنگ  اهی یذش  تا. داد پاسخ نای

اع ااد به ی پر  هر پگر    ادر ، ها با تالش. خ  شگایران اُ در زنگیی  حمط زبان  

 . آ رد را د باره به دس  هامشگمش   شکمبایی نفس

عاویم  حاود . بود در جایگاه  لکۀ ایران حسابی جا اف اده فرحدر آن ز ان، 

خواهان دیگار با  ن  فرحچنگ بار به  ن تذکر داد که  بود نددیک دربار   شاه با که

هر   ،آ گ  ی حساب به سماسی عالی ها از نظر خملی ،نرف م فرح دیگن به نرف ن .اس 

درپی یاف ن شغلی کوچک   ثاب   .سماسی در سر نگاش م چنگ قصگ همچگونه فعالم 

 فرحاال ر  آ ردن به  ها بر  ن بس ه بود ا ا در آن فضای تن  سماسی، انگار راه. بود 

انقالب سفمگ شاه با اصالحات ارضی   حق  .ر بودکه تن دادن به آن برایم تصورناپذی

 کاشانیبه پمر ی از  ر حانمونی که د ران  لی شگن نف  .رأی به زنان شر ع شگه بود

 الفانبه  خ خامنی رهبریِحاال به  ،کردنگ  از شاه طرفگاری  را خالی  صگق پش 

عال ه  .ردنگک  خالف   ی صالحات ارضی   حق رأی زنانشاه تبگیل شگه بودنگ   با ا

های دانشجویی   سماسی نظمر جبهۀ  لی د   نمد  ها، سایر جریان بر  الکان   بازاری

به حق رأی دادنگ، نه  اهام   ی "اصالحات از باال"، نه به "ظن خویش"هرکگا  به 

ها  در آن سال ه کهجد حدب تود. اصل در ناسازیاری با نظا  اس بگادی بود. برای زنان

 چرا  م  غمرقانونی، با چشاگاش  بهز تبعمگ   بمر ن آ گن از  وقعبه قصگ بازیش  ا

 .کرد سبدهای شاه به شور ی، از اصالحات حاای   ی



 11  0131،رانبا

شکلکی چاپ شگه بود  توفمقهای ر زنا ۀ فکاهی  در صفحۀ ا ل یکی از شااره

یر هی  رد جلوی  جلس . سماسی در آن د ره بودم   ضع فضا   که ر شن رین بمان

دس  داش نگ که ر ی آن  ه اع راض یرد آ گه بودنگ   پالکاردی درشورای  لی ب

  :نوش ه بود

 !یذاش مگ، حق  ا  ردان را هم بگهمگحاال که حق زنان را کف دس شان 
در چنمن . دیری نگذش  که کار آن ر زنا ه نمد به تعطملی اجباری کشمگ

ف  با اصالحات  خال در خامنیهای  های تنگ   تمد   فراخوان ا ضاعی بود که اعال مه

 .یش  به زنان دس  به دس   ی ارضی   حق رأی

ای بود برای برپایی  ، یویی جرقه42خرداد  60بازداش  شگن خامنی در شب 

برای  فریگه هایم آن سال د س  صامام رین آن ر ز با. به حاای  از ا  تظاهراتی

کفن پوشانی . نۀ پگرش، نددیک خاالگ له عمندیگن آن تظاهرات رف ه بودیم به خمابان 

عربگه کشان هر چه در سر  هاشان با دس ارهای سفمگ   رن  قر د خون بر کفن

یویی از . رف نگ  ی کردنگ   پمش های تلفن را  یران  ی ها   باجه راهشان بود، دیرک

. همچگاه تظاهراتی چنان خشون بار نگیگه بود !شلمک یلولۀ سربازان هراسی نگاش نگ

های اطراف ناپگیگ  م، ش ابان خود ان را در کوچه پس کوچهسخ  ترسمگه بودی

دانم  نای. ها بود ها تظاهر کننگه بر سر زبان عصر آن ر ز خبر کش ه شگن ده. کردیم

هنوز  ارد بازار نشگه . به بازار زدیمهم سری  فریگه با که آنر ز بود یا فردای  هاان

داش نگ اعال مۀ .  ان را جلب کرد هبدریی در برابر دیواری توج بودیم که تجا  نسب ا 

هنوز چنگ سطری نخوانگه . اخ مار  ارد جاعم  شگ   ن هم بی. خوانگنگ را  ی خامنی

 یف ،  بود  که صگای  ردی را از پش  سر شنمگ  که  ی

  !یاشو بر  بمر ن زنمکه -
با نوک  اانی بس هریش   چش نابا رانه سر  را بریردانگ ، دیگ   ردی با ته

به خمالم نابمناس    از جلو راهش . کنگ هاان جاله را تکرار  ی ان به سا   نانگش 

  طوری که نوک  آ گ  یهای بس ه به دنبالم  رف م با چشم ا ا هر جا که  ی. کنار رف م

 فریگهشگف دده نگاهی به . کرد انگش انش به  ن نخورد هاان جاله را تکرار  ی

چنگ قگ  . کشمگ  ی   از  مان جاعم  بمر نیرف ه بود انگاخ م که دس م را  حکم 

هایش را بس    با  لبخنگی زد، چشم هامشگمشکه از جاعم  د ر شگیم با طند 
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  ،اشارۀ نوک انگش ان به سا   ن یف 
 !حجاب رف ن  مان  ردها  کافات داره، آنهم بی -

 همچ زنی به فریگهنگاهی به د ر   بر  انگاخ م، تازه   وجه شگ  که جد  ن   

 ،ار آن  ردب ا ّا به رغم دیگن آن شورشمان خشن   رف ار اهان  .خورد چشم نای

  ذهبیِ -به عاق فاجعۀ حاکم شگن آن فرهن  سن ی. پرسشی برایم پمش نما گ

 .منی   پمر انش بر جا عه حاکم شگبرد  که افکار خا  اپسگرا تنها ز انی پی

های  ۀ نهف ه در پس اعال مه انگ همچ جریان سماسی به افکار عقب در آن ر زها،

در ضگی  با اصالحات   حق رأی زنان توجهی نکرد   به عواقب آن شورش خامنی 

 های جبهه  لی د   در دانشگاه شعارِ ح ی یرایش. پوشان نپرداخ  بار کفنخشون 

دانشگاه آ یخ نگ ا ا در  خالف  با آن افکار  را بر سردرِ " رگ بر دیک اتور خون آشا "

اصالحات "ه    خالف  با یویی ضگی  با رژیم اس بگادی شا. چمدی ننوش نگ اپسگرا 

ساز  شورشی که ز منه.  ان  از پرداخ ن به آن شورش آشکارا ارتجاعی بود "از باال

 .شگ انقالب  اپسگرا   اس قرار جاهوری اسال ی

   شریع اگاریاهلل  آی  ف وای ی پس از آن شورش، خامنی به حکم  گچن

عراق تبعمگ  ای ارتقاء یاف    با  ساط  آنان به اهلل به جایگاه آی  آبادی خر اهلل  ر ح

در تبعمگ، با ایس ادیی   پافشاری در  خالف  با رژیم شاه، طی یک دهه به . شگ

کسبۀ  ادیرای  ذهبی  های بنم های تح انی جا عه، یرایش  وقعم  نااینگیی الیه

خل   قا    ری اسال ی، ح ی از ا ا در پی اس قرار جاهو. یاف  بازار دس 

پاندده سال پس از  .نمد در نگذش  تا هنگا   رگ اهلل شریع اگاری آی  "حصرخانگی"

که در  در قم، شورشی6901اسفنگ  22رانی در سخنبه یف ۀ خود خامنی  آن شورش،

  !"نهض ی بود اسال ی، نه د وکراتمک بود   نه  لی" ،شر ع شگ 42 خرداد

انقالب، هامن بس بود کسی یا جریانی علمه شاه  بارزه  دهۀ پمش از د  در

تا به . حاای  شودهای چپ  یرایش ره از جانب  خالفان رژیم شاه   بمش رکنگ تا یکس

تحلملی از آن شورش  اپسگرا   پما گهای ناشی از آن صورت نگرف ه اس  یا  ا ر ز هم

 .ا  دس  کم  ن نگیگه

*** 
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 قرار بود ا  را در پنج. وش ن را آ وخ پسر  در چهار سالگی خوانگن   ن

 . سالگی در کال  ا ل اب گایی نا  نویسی کنمم

نایدیر . شگ کرد  تا شغل کوچک ثاب ی دس    پا کنم، نای هر چه تالش  ی

، برای پایان تحصمالتم 6949 سپرد    د باره، در ا اسط به پگر    ادر  را  گتی پسر 

ن از اینکه پذیرف ه شگ. کُلی عوض شگه بود فضای پاریس به .به پاریس بازیش م

چنان  ،آ گ  ی که به نظر  خود رأی   خود  حور ،لیُد اس قالل الجدایر توسط ژنرال 

 ر اداری.  ه بودانگ   در شگف  اش ه بودتأثمر  ثب ی در سرنوش  یک جا عه یذ

های  جایگدین بگمر   ببنگهای خمابانی   خشون  سماسی در فضایی د وکراتمک

 .سماسی شگه بود

 ا سوالگ  در آن فضای دلنشمن  شغول تحصمل در  گرسۀ شهرسازی بود  که

به قصگ دیگار با پسرش،  ا . ای در پاریس توقف داش  در راه سفر به الجدایر چنگ هف ه

نبود   ان ظار چنمن  ا سوالگ پمش از آن، همچ خبری از . را به الجدایر دعوت کرد

در فکر پایان بردن . ش م؛ تصامم یرف ن برایم دشوار بوددعوتی را از جانب ا  نگا

افد ن بر این، شموۀ . شگه بود  تحصمل   بازیش  به ایران بود    دلم برای پسر  تن 

با . تگریس سن ی  عااری   شهرسازی در پاریس دیگر برایم چنگان جذابم ی نگاش 

. فهامگ  سر   پگر را  یهم دیگر چنگان سازیاری نگاش م ا ا نماز دیگار پ ا سوالگ 

. چنگ ر زی با خود  کلنجار رف م   سرانجا  تصامم یرف م با پسر  به الجدایر بر  

 .لی   فا ت سوق دادکه بار دیگر زنگیی آتی  ن   پسر  را در  سمری به کُ ان خابی

یذش  که پگر    ادر  ا  را به تنهایی با  چنگ  اهی از چهار سالگی را من  ی

دردسر،  این بار هم این جابجایی را  ثل هامشه بی. به پاریس س ادنگفر هواپماا

ها بعگ در سنمن جوانی در باره ر ز  ر دش به فر دیاه  سال. خنگان   پر هر پذیرف 

 :نوش  "پاریس بناهایدیوارها   "پاریس، در انشایی به زبان فرانسه در  ورد 

هرۀ  ادر  را به یاد دار  چ. ا لمن باری که پاریس را دیگ  چهار سال داش م"
 .ای بود  هها پمش در ان ظار چنمن لحظ از  گت. که در فر دیاه  ن ظر  ن بود

از آن پس، هر بار که  ارد پاریس . پاریس  أ ن  ادر  بود   شهری  هاان نواز
کننگ   دیوارها    حمط  های پاریس  جذ بم  ی اف گ، کوچه شو  قلبم به تپش  ی  ی

یویی تابلوهایی هس نگ آ یخ ه به دیوار راهر هایی . کنم القه نگاه  یاطرافم را با ع
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انوایی قگیای   کلمسای نوتردا  زیباس ، ا ا ن. رساننگ دراز که  را به اتاق  ادر   ی
خریگ بنای با  ر آسان برایم  یکه  ادر  از آنجا شمرینی کُ کوچک نبش کوچه هم

 .س  با تاریخی جذابشکوهم
ای که اتاق پگر    ادرش را  ار ، هاچون کودک چهار سالهپاریس را د س  د

 "!رسگ شکافِ بدرگ   ت ر ک کهنۀ دیوار به نظرش زش  نای: د س  دارد
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، هاراه د  فرزنگ 6314-10ا  را، در سال تحصملی . با پسر  به الجدایر رف مم

بمش ر عصرها، بعگ از تعطمل . نویسی کردیم سفمر کوبا در  هگ کودکی فرانسوی نا 

انگک انگک، عال ه بر زبان . رف م به سفارت کوبا به دنبال ا  شگن  هگ کودک،  ی

 .فرانسه، حرف زدن به زبان اسپانمولی را هم در بازی با فرزنگان سفمر از سر یرف 

در سالن سفارت یپ  ، هاسر سفمر کوبا02بمانکاهایی که با  یکی از غر ب

 ،هایی خونمن خودش را به  ن رسانگ   به آرا ی یف  نایهان را من با دس  زدیم  ی

 !چمدی نمس  ، یگا ن ر  -
یمر کرده بود   ناخنش با  هچرخ سههای  انگش  شص  دس  راس ش الی پره

در بماارس ان . شگیم بمانکاش ابان سوار  اشمن    لرزان. پوس    یوش  جگا شگه بود

جگا شگۀ انگش  به عال جراحی   بمهوشی کا ل   وسل برای  صل کردن بخش 

یکی د  ساع  در راهر  کثمف   شلو  بماارس ان قگ  زد  تا ا  را بمهوش در . شگنگ

ا   یان   نگران به رن  پریگۀدانم چه  گت یر نای. هاان راهر  به  ن تحویل دادنگ

اش انگاخ     شگهچشاش را باز کرد نگاهی به دس  بانگ پمچی  هامنکه. خمره  انگ 

 یف ، 
 !، دیگه خوب شگ  یگا -

*** 

. رف   یها، الجدایر پس از کوبا د  من کانون انقالب به شاار  در آن سال

از ا اسط . در جهان "ضگ اس عاار   ضگ ا پریالمس "پناهگاهی بود برای هاۀ  بارزان 

های خود  ای ها   حا ، کوبا زیر فشار آ ریکا   شور ی نایدیر بخشی از کاک10دهۀ 

، بال احاگ بن. به الجدایر  ن قل کرده بود "ضگ ا پریالمس ی"های  سلح  را از یر ه

 03یوارا چهبه کاک  دانس  که خود را سوسمالمس   ی نخس من رئمس جاهور الجدایر

های  سلح، به  یژه در آ ریکای    سفارت کوبا به تجهمد   سر   سا ان دادن یر ه
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 .رسانگ التمن، یاری  ی

، از جانب فراکسمون  وافق  بارزۀ 10پگر  د نوبا رفمقی به نا   ا سوالگ 

 سلحانه در  رکدی  حدب کاونمس   ند ئال، هاراه یک تکنمسمن  کدیکی در پی 

 . ریکای التمن بودنگهای آ ز انگهی ارسال سالح به چریکسا

  فقر . الجدایر  س قل، همچ شباه ی به آنچه در تصور  ساخ ه بود  نگاش 

های فرانسوی     قا ات   کار نگان د ل ی، صاحبان شرک . تبعمض چشاگمر بود

های  ها    یالهای بدرگ، خمابان با خانه نشمن سابق ها در  حلۀ فرانسوی دیگر خارجی

 گار ، دانشگاه،  وزه   ا اکن . کردنگ پردرخ    نددیک به ساحل زنگیی  ی  سم ِ

د ران  نشمنِ عرب های ا ا در  حله. رف ه بودشهر قرار ی عاو ی هم در هامن  نطقۀ

های زهوار در  های تن    تاریک   کثمف   خانه اس عاار، جاعم ی عظمم در کوچه

 .لولمگ اف ادیی درهم  ی کنارۀ شهر، هاچنان در فقر   عقب یها  رف ه بر دا نۀ تپه

دیگ    یدر حمرت بود  از اینکه . کرد سایۀ  ذهب   سن  بر فضای شهر سنگمنی  ی

البگ در  قابله با اس عااریران . انگار اسال    زبان عربی هوی  اصلی جا عه اس 

ح ی زنانی که . حجاب اسال ی زنان در کوچه   بازار   دانشگاه چشاگمر بود! فرانسوی

شگه  "باحجاب"حجاب در  بارزه برای اس قالل شرک  کرده بودنگ، به ناچار د باره  بی

در  زنان -شاخۀ سابق حدب کاونمس  فرانسه -دب کاونمس در تشکمالت ح. دنگبو

  ر زه.  سلاانان ساز انگهی شگه بودنگ جگا از  یهودیان  های جگایانه از  ردان هس ه

، رئمس جاهوری که خود را بال احاگ بن ح ی. یمر بود یرف ن در  اه ر ضان هاه

، به 16رخه سریئمراخویوی کوبا،  سفمر بذله. یرف  ر زه  ی ،دانس  سوسمالمس   ی

 یف ، طند  ی

ناچار اس  به ر زه یرف ن تظاهر  بال بنجلو این جااع  کله شقِ  سلاان،  -
 !دارد رسگ از  شر ب خوردن دس  برنای کنگ،   یرنه به  ا که  ی

های د ران انقالب بود   هاسن  سفمر بلنگ باال   باریک انگا  کوبا، از کو انگان

 عاشرت با ا    هاسرش بسمار دلپذیر بود   جذاب، به . ششوخ بود   باهو.   سال  ا

های  های سماسی هاواره با داس ان های شا  سفارت که بحث خصوص در  مهاانی
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آ ر   پرسش برانگمد  با این هاه، برایم حمرت .های ا  هاراه بود طندآ مد   بذله یویی

های  سماس " ت کوبا هاۀ  شکالت به یردنسماسی در سفار های بود که در بحث

شگ، به  یژه از  انگاخ ه  ی حدب کاونمس    اس عااریران فرانسوی "رفر مس ی

 اکسمم ح ی تاریخگان   اسال  شنا   عر ف فرانسوی، . ها جانب الجدایری
حول اخراجش از  بمش ر هایش حرف که چنگ  اهی به الجدایر آ گه بود 12ر دنسون

. زد د ر  یارانۀ آن، های سازشک ماس به صرف  خالف  با س، حدب کاونمس  فرانسه

های جنسی،  ذهبی     انگیی فرهنگی   سماسی، تبعمض های تلخ عقب هاۀ  اقعم 

تنها . رف  شگ   در ابها  فر   ی های  وجود، با لودیی   طند توجمه  ی نابسا انی

 "ضگ ا پریالمس ی"   " بارزۀ ضگ اس عااری" وضوع ر شن   خگشه ناپذیر اهام  

شور ی    "رفر مس ی"های به اصطالح آن ر زها  عال ه بر  خالف  با سماس  .بود

ها کجاس ، نه  سئولم   های اصلی نابسا انی نه  علو  بود ریشه. ارد یاه سوسمالمس ی

 سماسی کاری  الحظهیا  " صلح " .های  وجود به عهگۀ چه کسانی اس  نابسا انی

ها    شکالت  وجود تح   هاۀ نابسا انی هبه این  عنا ک. ترین شموۀ تحلمل بود رایج

کوچک رین  .شگ برداری دشان توجمه یا به سکوت بریدار  ی عنوان پمشگمری از بهره

آزادی بمان   ا ردهایی چونها یا کا رین تائمگ نسب  به دس ان قاد در  ورد نابسا انی

 . شگ فوراً به طرفگاری از دشانان اس عااریر تعبمر  ی یا آزادی فردی

 ن نمد، به تگریج، با هر تناقض یا تبعمض ناخوشاینگ اج ااعی که ر بر  

سماسی    " صلح "نگک انگک ا. تراشمگ  شگ  خود بخود توجمهی برایش  ی  ی

 . انگاخ  ها بر افکار   رف ار  سایه  ی برداری دشانان در بمان  اقعم  تر  از بهره

کنفرانس آسماو انی  عر ف ا  در از الجدایر   سخنر یوارا چهبا این هاه، دیگار 
، کشورهایی نظمر  صر، انگ ندی، 6310در فوریۀ  .ای بر ذهنم د مگ ، نسمم تازهفریقاآ

بمش ر آن کشورها تازه به . در الجدایر یرد آ گه بودنگ بال بنبه دعوت ...  الی، غنا  

نددیک اس قالل دس  یاف ه بودنگ، هر یک به نوعی خود را به ارد یاه سوسمالمسم 

در پی تثبم   وقعم   "پان افریکانمسم"، "پان عربمسم"دانس نگ   با اتکا به ایگۀ   ی

پس از یک د ر دیگار از کشورهای  یوارا چههاد ان با آن کنفرانس،  .خود بودنگ

ا  را یذری در . ارد یاه سوسمالمس ی، به تصادف یا به عاگ، به الجدایر آ گه بود
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سفرها   زیادی در بارۀ  یا شوخی جگی های ا داس انا . سفارت کوبا دیگه بود 

به تفصمل  بمانکااز زبان سفمر جذاب   پرشور کوبا   هاسرش  یوارا چهدیگارهای 

 ایو    سرخورده  در کشورهای سوسمالمس ی که ا  از آن دیگارهااین. شنمگ    ی

 .اس  را براسا  تجربه تلخش از آن دیگارها تنظمم کرده مشبازیش ه   سخنران

فرص   آن سخنرانی به زبان فرانسهخوانی باز بهضان کاک  ا سوالگ از قضا، 

در  ورد کوبا، به نا   19رژیس دبره ناسبی یاف ه بود برای صحب  دربارۀ  قالۀ 

. پل سارتر ژانبه  گیری   14تا   ُگرن، در  جلۀ  عر ف فرانسوی "پماایی طوالنی راه"

در خاطراتش، تصادفی بود که  رژیس دبرهف ه خود ، به ییوارا چه عرفی آن  قاله به 

 .ای داش  نقش تعممن کننگه زنگیمشدر  سمر 

به کوبا دعوت شگ   نظریۀ  یوارا چهتوسط  رژیس دبرهپس از آن بود که 

هاان .  ن شر کرد "انقالب در انقالب"، در ک ابی به نا  6311 عر فش را، در 

های فگایی خلق  چریکدر جهان، از جاله های چریکی  ای که بسماری از یر ه نظریه
یرچه  . سلحانه خود آز آن الها  یرف نگ ، در  بارزۀ سعود احاگزادهبه رهبری  ایران،

 . انگارانه ساده نادرس    با تعبمر   تفسمرهایی بس

*** 

در سخنرانی که برای آن کنفرانس تنظمم کرده بود از  ناسبات  یوارا چه

س ی با کشورهای تازه به اس قالل رسمگۀ جهان سو  به شور ی   ارد یاه سوسمالم

کشورهای جهان سو   مان فشارهای آ ریکا    به یف ۀ ا . ای ان قاد کرد سابقه شکل بی

آنجا پمش رف  که آنان در ان قاد به شور ی   چمن تا . انگ شور ی   چمن یرف ار آ گه

ا  تنها . مسم آ ریکا خوانگبرداری از کشورهای جهان سو  هاگس  ا پریال را در بهره

 .دانس  راه  قابله با این فشارها را برپایی اتحاد  مان کشورهای  س قل جهان سو   ی

نخس من باری بود که  زیر یک کشور سوسمالمس ی بگ ن . با ر نکردنی بود

را از شور ی، چمن    یشمنانه نظرات ان قادبهمچ  الحظۀ سماسی با نگاهی  اقع

در آن ر زها، . آ رد پر ا   آشکارا به زبان  ی بی "رد یاه سوسمالمسما" ناسبات در ن 
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. چرخمگ  ی یوارا چهسابقه   جسارت  یویی بی کها د ر رُ در سفارت کوبا، هاه حرف

در بازیش  به کوبا دیگر در انظار عاو ی دیگه  یوارا چهپس از آن کنفرانس بود که 

بر کوبا    ناسبات تحاملی آنان ان قاد  ا  که آشکارا به فشارهای چمن   شور ی .نشگ

 بارزۀ چنگ  اهۀ ا  در . یمری از قگرت   ادا ۀ  بارزۀ  سلحانه را بریدیگ داش  کناره

های  ای  بارزه در کوهس ان به ا مگ برپایی انقالبی قاره ا ا. کنگو با شکس  ر بر  شگ

ع ا  بمان یگانگی در نا ۀ  دا. قگرت را در ا ج قگرت رها کرد ا  .بولموی را بریدیگ

 : نوش  فمگل کاس ر به . حرف   عال اس    کاربس  اخالق در سماس 

در . توانی بپماایی یمر  که تو به خاطر قگرت نای  ن راهی را در پمش  ی"
 "!کنم رها  ی ای نوین اس  ن جا عه  در ساخ ین آرز یم را که شرکبدری راین راه 

،  رد  جهان بههای بولموی خطاب  هس انای از کو ، در بمانه6311در آ ریل 

  آشکارا اعال  کرد،

 "!راه دیگری ناانگه اس ، یا انقالبی سوسمالمس ی یا کاریکاتور آن"
ان پس، یار.  وقعم     وضعی خطرناک در فضای سماسی جهان آن ر زیار

ن وانس  یا نخواس  به حاای  از  کاس ر پماان ا   هم. تانگش تنهایش یذاش نگقگر

، دبمر کل حدب کاونمس  بولموی که به ا  قول حاای  10 اریو  ونخه. ادا ه دهگ ا 

. تا آخرین لحظه دس  از آر انش نکشمگ یوارا چهلمکن . داده بود، به قولش  فا نکرد

به آ وزیار زن آن  یک شبانه ر ز زنگانی بود 11"را ایگه"هنگا ی که در  گرسۀ دهکگۀ 

 ، گرسه یف ه بود

، این دنما   این کنم که هاه چمد جان سالم به در بر  کاری  ی ایر از اینجا -
 !تغممر کنگ ده   این  گرسه

به قصگ  "سما" أ وران . به ق ل رسمگ 6311اک بر  3جان سالم به در نبرد، در 

با  وهای کوتاه، ریش  س  ا ، هاان ر ز جسگش را آراس نگ  اثبات  رگ   شک

، "سما"که، بر خالف ان ظار   ن شر کردنگ امد عکسی از ا صورت ت   سر آراس ه

در آن .  رگ ح ی به هنگا  ،تبگیل کرد ای شکس  ناپذیر اسطوره نااد را به یوارا چه

به  با چشاانی باز   نگاهی به د ردس ؛ حکم   اس وار آرا مگه بود  یوارا چهعکس، 
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 "سان د ران  اکا ل رین ان"ا  را  پل سارتر  ژانای که فملسوفی چون  اسطوره. آینگه

ای که یویی ح ی ان قال جسگش به کوبا خطری سماسی به بار  اسطوره .خوانگ

 . آ رد  ی

به  یوارا چهشور ی بود که جسگ  رژیم سی سال یذش ، تنها در پی فر پاشی

 سان ا کالرا .آرا گاهی برای ا  برپا یردیگ 11سن ا کالراکوبا بازیردانگه شگ   در شهر 

 .تسخمر شگه بود یوارا چهدر انقالب کوبا توسط  نخس من شهری بود که

  عا نش بال با کودتای نظا ی ، بن6310چنگ  اه پس از آن کنفرانس، در ژ ئن 

از آن پس، . از ریاس  جاهوری برکنار شگ ،ق    زیر دفاعطلبۀ ساب، هواری بو گین

  قگرتانگ   حاای  د ل  فرانسه به نهاد بال نازع  بو گینارتش توانس  با اتکا به 

نهادی که تا به ا ر ز نمد سلطۀ اس بگادی خود را بر . سماسی تبگیل شود اق صادی

 . کنگ الجدیره اعاال  ی

از د ر  رئمس جاهور انگ ندی با کودتایی نظا ی سوکارنودر اک بر هاان سال، 

، رؤسای جاهور 10تا ا اخر دهۀ ... رئمس جاهور غنا   نکر  ه 11خارج شگ   سال 

کشورهایی که در آن کنفرانس شرک  داش نگ یکی در پی دیگری با کودتا بمش ر 

. شخصم   لی    بارز کنگو به ق ل رسمگنگ 12لو و با سرنگون شگنگ یا هاچون

هایی که جالگی به هاگس ی  س قمم   غمر  س قمم اس عااریران  کودتاها   ق ل

های جهان سو     مالدی،  مان کشور 10تا سرانجا  در دهۀ . سابق انجا  یرف 

  د ران  عر ف به  داری غرب  ناسباتی جگیگ شکل یرف  کشورهای سر ایه

 .آغاز شگ "اس عاار نو"

هاان  یالی قگیای   . زنگانی شگ 13سوزینیسال در  یالی  60 گت  بال بن

های  آشنای  حصور در  مان درخ انی کهن سال که در آن ز ان  رکد حاای  از یر ه

 .یاه  رد  الجدایر شکنجه   در د ران اشغال فرانسهیکی بود  سلح   چر
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، با پسر  د باره به پاریس بال بنپمش از سقوط  چنگی، 6310 بهار در

. زنگیی کردیم ، حو ۀ پاریسآن ونیدر  پری خواهر   گتی در آپارتاان. بازیش مم

 ۀبه یک دای سپرد  یا  ا ل صبح پسر  ر. گا کرد کاری در یک دف ر  عااری پم

غر ب که از کار . کرد آفریقایی که هاد ان از سه چهار کودک نگهگاری  ی

تا جایی که  پری. رسانگ  یش م ا  را خوابمگه در بغلم به تخ خواباان  ی باز ی

شان سخ    ا ا هاسرش از حضور  ا در آپارتاان کوچک. توانس  یار   هاراهم بود  ی

اجارۀ آپارتاانی  س قل پول کافی داش م   نه فرص  کافی برای  نه برای. در عذاب بود

هر چنگ شکمبایی   اع اادش آن  ضعم  دشوار را برایم . رسمگیی به پسر 

هر یاه . دکر  ی مگذرانم، حضورش آرا کوشمگ  ا قاتی را با ا  ب  ی .کرد پذیر  ی تحال

برای دیگن تئاترهای  های زیبای پاریس رف مم به پارک یاف م با ا   ی فرص ی  ی

که نخس من بار  10پمنوکموبه جد تئاتر  های عر سکی را د س  داش  ناایش. عر سکی

یف  هربار  هایی که  ی به خاطر در   پمنوکمود ا   از آن بمر ن آ گ، چون اشگریدان

تنها سفارش . یذاش م در یش    یذارهایاان ا  را آزاد  ی. شگ درازتر   درازتر  ی

ر زی در خمابان . ر  را یم کرد از سرجایش تکان نخورد تا ا  را پمگا کنمای کرد   ی

ا  را یم کرد ، سراسماه   نگران به کاک   ن 16 مشل سن  آ گ   شلو    پر رف 

یک ساع  ا  را ایس اده در سکوت، پش   از بعگسرانجا ، . بالش یش مپلمس به دن

 ،با آرا ش لبخنگی زد   یف . درخ ی یاف م

 !، از جا  تکون نخورد  تا پمگا  کنی یگا -
بدرگ جلوی ساخ اان  های هاسایه به باغچۀ نسب اً یاه ا  را برای بازی با بچه

نایدیر . یرف نگ های ا  را به ز ر  ی های بدری ر اسباب بازی ا ا هربار بچه. فرس اد   ی

. کرد سکوت  ی لی ا  هاواره در برابر   ،داد  از خودش دفاع کنگ  رتب به ا  تذکر  ی

 ،تا ر زی که با لحن هامشه آرا     هربانش یف 
  !کنن  یگا، بچه ر  این طوری تربم  نای
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درس  نفهامگ   نظورش تذکر  گا    ن به خود ا  اس  یا پرهمد ا  از زد   

  .برای هامشه دس  از چنمن تذکری برداش م. های دیگر خورد با بچه

 ر از فرانسه که زنگیی ارزان 12بولونماشهر  چنگ  اهی هم رف مم به ای الما، در

خواهر  ایر ا. مبی   دا یگ هابازی د ران کودکی را منن  نگشزفر د    ایر اپمش  ،بود

   با پسر  زنگیی. ن تا به ا ر ز  د س  نددیک   پش مبان پایگار بود   ا سوالگ بدرگ 

 ،دانشگاهش در ار پا ترین ی، با فرهن  پمشر    قگیابولونماتحصمل در شهر دلپذیر 

برایم  ،ش ز من به د ر خورشمگ را کشف کنگتوانس  چرخ کوپرنمکجایی که 

، پولی که از طراحی در یک  جلۀ آ وزشی برای با این هاه. ای داش  جذابم   یژه

ناچار تصامم  .آ رد  برای زنگیی  س قل با پسر  کافی نبود کودکان به دس   ی

تا  یردانم به ایران پمش پگر    ادر ر  را هم د باره بازپس. یرف م به پاریس باز یرد 

پمش از بازیش  پسر  به ایران، دانس ن  .را به سرانجا ی برسانم ممتحصمالت دانشگاه

مات   دالیل قابل فهم به ا  ئدانس م با جد اش ضر ری  ی هر چمدی را که برای آینگه

ی د  ر ز به سفرش یک. ادد هایم یوش  ی ا  هم با دق  به حرف. داد  توضمح  ی

فوایگ خوردن یوش  توضمح  فصلی داد  چون در تاا   گتی  در  ورد انگه، برایش 

  ،ر هر یف با لبخنگی پُ. که پمش  ن بود به آن لب ندده بود

تونم فرق  چون نای خور  اینجا یوش  نای. خور   ن در ایران یوش   ی -
که خگا ر  قبول نگاری  اکنه تو هم . بمن یوش  خوک   یوش  یا  ر  بفهام

 !یوش  خوک برا  درس  کنی
شب پمش از بازیش ش با حال ی   فکر ر ی تخ  نشس ه بود، ازش پرسمگ  

  ،کنی؟ با لحن کودکانه   هامشه  هربانش یف  به چه فکر  ی
 !کنم  ق ی بدرگ شگ  در  تنها نذاش ن ر  بخونم دار  فکر  ی -

ا ا  طائن بود  که  هربانی   آزادانگیشی  .جگایی برای هر د ی  ا سخ  بود

با بازیردانگن . کردپگر    ادر  زنگیی آینگۀ پسر  را بمش از  ن تضامن خواهگ 

  به تحصملم ادا ه بگهم   توانس م درس ، برخالف تصور ، دیگر نه  یبه ایران پسر 

به پراگ    ای به این در   آن در زدن، سال   خرده تنها پس از د  .درس  کار کنم نه

 .کوبا سرک کشمگن، نگای آن جالۀ  عصو انه   پر عنای پسر  را به جان شنمگ 
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از طرف حدب کاونمس   ند ئال به پراگ اعدا   ا سوالگ ، 6310 ا اخر تابس ان

از . صلح   سوسمالمسم سئول هئم ی بود در دبمرخانۀ  جلۀ  عر ف به . شگه بود

"کنفرانس سه قاره"ا هم برای کاک به ساز انگهی ه جانب کوبایی
 برکه بنبه  19

های  عر ف سماسی   اپوزیسمون  یکی از شخصم  برکه  هگی بن.  عرفی شگه بود

 . در کوبا بود "قاره کنفرانس سه" ان  همیذار پایهیکی از  راکشی، 

آن  ا کان شرک  در برکه بن را به پراگ دعوت کرد تا در دیگاری با  ا سوالگ 

دانس   شناخ  هم  ی هم ر حمۀ  را  ی. کنفرانس، به عنوان ناظر، برایم فراهم شود

 .چقگر  ش اق سفر به کوبا هس م

بر سر د  راهی ان خاب   تصامای دشوار  ممچنگ من بار بود که در  سمر زنگی

قصگ داش م هرچه ز دتر  گرکی بگمر    به ایران پمش  آنکهبه  یژه . یرف م قرار  ی

از یک سو عشق به پسر ، نماز به  هر   آرا ش یار   دیار  را به سوی .   بازیرد پسر

 را به  هایم پر ازی   کنجکا یبلنگ کشمگ، از سویی دیگر هایم  ی سرز من   ریشه

رارزش دیگار از کوبای انقالبی سرانجا  ن وانس م از فرص  پُ. رانگ ها  ی سوی ناشناخ ه

 . دریذر 

پراگ دیگ  از صاما    فر تنی، در عمن حال پخ گی را که در  برکه بن

 ضعم  ایران . حمرت کرد سماسی    مدان اطالعات  سمعش در  ورد  سائل جهانی 

 یف   ی از جاله .شناخ   ی با جدیمات تاریخی    ناسبات جهانی هم    صگق را

درس ی  آ ریکا را به د که به دنبال   حگین جهانی نبود،اش باه بدرگ  صگق این بو

حدب توده هم در  وقعم  حساسی پش  . طرف نگهگارد نشناخ    ن وانس  آن را بی

 !ا  را خالی کرد

آن کنفرانس را نه تنها ز منۀ . داش  "کنفرانس سه قاره"ا مگ زیادی به 

 دانس ، بلکه اتحاد  ی "جهان سو " ناسبی برای اتحادی یس رده  مان کشورهای 

دس مابی به اس قالل   رهایی از  ناسبات اس عااری  اه مان این کشورها را تنها ر
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 داری آ ریکا   ار پا، ارد یاه سوسمالمسم   سر ایه های ز ریویی در برابر. شارد  ی

حق حاکام   رد  در این  اس قالل، خود  خ اری   دس مابی به تنها راهاتحاد را 

  در تگارک   بود  قایلاهام  تاریخی  آن کنفرانسبرای . س ناد  ی کشورها

کرد   در  ورد اهام   به این  ر   آن  ر سفر  ی. ای آرا  نگاش  لحظه ساز انگهی آن

 . یذاش  ها با این   آن  ق   ی آن کنفرانس ساع 

، هاچون بسماری از 6310ا ا پمش از شر ع کنفرانس، ا  را در اک بر 

در  .مان بردنگجهان سو  در آن د ران، از   "خطرناک"های آزادیخواه    شخصم 

ه پس از  گتی  علو  شگ که ا  را به درخواس  شا. ناپگیگ شگ سفری به پاریس نایهان

 .انگ ربوده   سر به نمس  کرده  راکش   با هاگس ی پلمس فرانسه

*** 

پراگ برای . پمش   پس از سفر به کوبا چنگ  اهی در رف    آ گ به پراگ بود 

برای رسمگن به  جد از راه پراگ   کانادا قعم  همدر  ا. ی بود در راه کوبا ن یذریاه

 .راه دیگری  جود نگاش  ند ی   تحریم شگه از جانب آ ریکاکوبای  

  سردی سالن بگ ن  بل فر دیاه  هاان بگ   ر د به پراگ، از خلوت بودن از

. های د دی حمرت کرد  از حضور چنگ  أ ور خاکس ری پوش با عمنک. جا خورد 

های یارک  های پایان ناپذیر پلمس پرسش النی بررسی یذرنا ه  شموۀ کنگ   طو

 . کرد حس ناخوشاینگ تح  نظر بودن را به عاگ   آشکارا القا  ی

هایی به سبک یوتمک   بار ک، قگ    شهر پراگ به رغم شکوه ساخ اان

، فضایی نا أنو    خاکس ری، سرد 14 ل ا ا هایش بر ر د های پرشاار   زیبایی پل برج

های  به جد صف. خورد کا ر کسی برای یردش در شهر به چشم  ی.   ر که داش   

ایر اتو بملی . ها چشاگمر بود طوالنی در  قابل تک   تُوکی  غازه، خلوت بودن خمابان

یردش در . خورد یا   علق به پلمس ا نم ی بود یا   علق به  قا ی حدبی به چشم  ی

شگ با کسی سر  خصوص که به دشواری  یآن شهر برایم همچ جذابم ی نگاش  به 

 .بود "ضاله"صحب  را باز کرد، آنهم به زبان انگلمسی که انگار زبانی 
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ها   طندهای برخی آشنایان آ ریکای التمنی با  رف ه رف ه در  مان   لک

. فهامگ  ا ایل  عنای نهان آن را نای. آشنا شگ  10"پرتاب از پنجره"اصطالح ناآشنای 

  به شر ع  6162فهامگ  این اصطالح که قگ   آن در پراگ به  گتی یذش  تا 

در  ورد  ر د ران اس المن د باره رایج شگ  د ،یردد های سی سالۀ ار پا باز ی جن 

گ که به عل  تن نگادن به ش نخس من د ل اگاران کاونمس ی به کار یرف ه  ی

هاان  توسطالبگ ! گنگش  ی "پنجره پرتاب"های اس المن به نحوی ناپگیگ یا از  سماس 

 . أ وران خاکس ری پوشی که هاه جا حضور داش نگ دس  از

آپارتاان د  اتاقۀ . داد  بمش ر ا قات در خانه باانم    طالعه کنم ترجمح  ی

ر حی قرار یرف ه بود د ل ی   در  حلۀ نوساز   سرد   بمهای  در ساخ اان ا سوالگ 

با چنگ  بل . بود "احداب برادر"ی   که   علق به اعضاء حدب کاونمس  چکسلواک

انگار به عاگ فضای آن را بمر ح   . تمره رن ، یک  مد تحریر   یک تخ  چوبی

رادیو هم چمدی  های برنا هتلویدیونی در کار نبود، از . ناخوشاینگ درس  کرده بودنگ

 .فهامگ  نای

 عااری . زد  سر ی صلح   سوسمالمسم  ان رناسمونال  یاه به دبمرخانۀ  جلۀ

بنا شگه  "د ران سوسمالمسم"ساخ اان چنگ طبقۀ دبمرخانه به سبک ز خ    یُقُرِ 

   سن ی احداب"  ا یا به اصطالح "احداب کاونمس  برادر"تقریبا هاۀ . بود

برای شرک  در تگ ین   تنظمم آن  جله، به نسب   سراسر جهان از "رفر مس 

ا ایل . دس ک   دف ری در آن ساخ اان، یک نااینگه یا هئم ی داش نگ با  شان وقعم

هایی را در  ورد اصطالح  دالنه پرسش شگ  با صگاق ی ساده با هر که در آنجا آشنا  ی

، حضور چشاگمر  أ ورهای ا نم ی   فضای ناخوشاینگ، بمر ح   "پرتاب از پنجره"

هایی خشک   سرد  ا ا هامشه با سکوت یا پاسخ. یذاش م خلوت شهر در  مان  ی

  سئول  ،بود بابک ا مرخسر یبار،   آنهم فقط یک تنها ایرانی که دیگ . شگ  ر   یر ب

که هاسر ا   "تصادف عجمبی"داد از  بمش ر ترجمح  ی. در حدب توده ر ابط عاو ی

 ق ی احسا  . صحب  کنگ انگ از آب درآ گه کلابمایی   هاسر  ن  ند ئالیی

 ، مان یذاش م با لحنی پگرانه یف  هایم را با ا  در تردیگها   پرسش ناخوشاینگ

 !خبر، فقط به ظواهر توجه داری تو جوانی   از  سائل  هم سماسی بی -
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از  ،سالواد ر  حبوب   سرشنا  اِل شاعر 11،ر که دال ونبعگ از  گتی با 

آ گه  ز انی که رژیس دبره   هاسرش المداب  .آشنا شگ  ا سوالگ د س ان نددیک 

 ناسبات فراهم آ گ   به  بمش رنددیک ری با ا   آشنایی ، فرص پمش  ا پراگ بودنگ

 با اینکه نااینگۀ حدب کاونمس  بود ا ا از. ر که دال ون.  نجر شگ مان  ا ای  د س انه

س ن از پس از د بار زنگان   شکنجه   جَ. کرد دفاع  ی  بارزۀ  سلحانه به الگوی کوبا

اغلب  را برای نوشمگن قهوه    .بود اعگا ، شهر پراگ را به عنوان تبعمگیاه بریدیگه

را برایم  "پرتاب از پنجره"هم ا  بود که اصطالح . کرد زدن به دف رش دعوت  ی یپ

برخالف برخی دیگر، به صراح  از نبود آزادی بمان، ا  مازهای  یژۀ عضوی  .  عنا کرد

بار آن بر رکوبگرانه   سلطۀ به نهای  خشون سهای  در حدب کاونمس ، سماس 

نگیی ر ز رۀ  رد    ا ضاع نابسا ان اق صادی در ارد یاه سوسمالمس ی ان قاد ز

ا  بود که نقش  حوری هئم  شور ی در ان شار  طالب   چگونگی سانسور . کرد  ی

  ،یف   ی .را برایم توضمح داد صلح   سوسمالمسمدر  جله 
 ن شر  سئول اصلی همئ  شور ی  سانسورِ نظر   در این  جله کال ی بگ ن -

 ...  !جنبۀ فر الم ه   ظاهرسازی دارد فقط برادراحداب  یانحضور نااینگ. شود نای

. نوش  های کوتاه هم  ی عال ه بر سر دن شعر، داس ان. یو بمن بود   بذله نازک

شاعر  لویی ارایونبه  یژه ترجاۀ اشعار  ،در پی ترجاۀ شاعران ار پا بود ن،در آن ز ا

انجا  دهگ که همچگاه  ا سوالگ ش  این کار را به کاک قصگ دا. سرشنا  فرانسوی

را  الدا تریوله  هاسرش  ارایونبرای صحب  در بارۀ آن ترجاه، شبی . انجا  نگرف 

 .دعوت کرده بود

از ذ ق  گنگ ارد ش ارایونهاراه    هاسرش الدا، خواهر لملیآن شب،  ق ی  

در بارۀ  الدا تریولهخواهرش  را از ک ابی کهلملی . ینجمگ  نای دیگارشان در پوس 

شاعر  حبوب   جوان ر سی،   ایاکوفسکی. شناخ م نوش ه بود  ی 11 ایاکوفسکی

 : هنگا  خودکشی تنها یادداش ی که از خود باقی یذاش ه بود یک جاله بود

 !لملی د س   دار 

چرا در  های زیادی برانگمخ ه بود؛ ، پرسش6390، در  ایاکوفسکیخودکشی 
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زین اس قرار سوسمالمسم دس  به خودکشی زده بود؟ به خاطر ناکا ی در های آغا سال

 بود یا به خاطر سرخوردیی از سوسمالمسم؟  لملیعشقش به  

ها پاسخ  توانگ به این پرسش تنها کسی اس  که  ی لملی  کرد  هامشه فکر  ی

از  ارایونبرای دیگار با ا ا  .خاود   سالخورده، جلو ر یم نشس ه بود لملی،حاال . دهگ

 ارایوندانس م که   ی. پنگاش م  نعطف   خشکی  یا  را آد  نا. اان ا ل  ردد بود ه

   سوررئالمسمدر کنگرۀ نویسنگیان   ر شنفکران، در د ران اس المن، به تحریم هنر 

 ردیان آفریقایی، شاعر بدرگ،از تبار ب 12سدر ه ِاِ حالمکهدر . بود تن داده جاز وسمقی 

ای  ز فرانسوی، نخس من کسی بود که به سبب هامن تحریم در نا هآزاده    بار

 .سریشاده از عضوی  در حدب کاونمس  فرانسه اس عفا داده بود

  هاسرش، از هاان لحظۀ  ر د سرزنگه   پراش ماق  لملیبرخالف  ارایون،

اش به شعر کالسمک فارسی را  صحب  در بارۀ شعرای  عر ف جهان   عالقه

 ،مگ پرس. کشمگ پمش

  توانمگ از شعر فارسی سردربما ریگ؟ بگ ن دانس ن زبان چگونه  ی -

  آهن    ری م شعر کالسمک فارسی  نگیب وضمح  فصلی که در بارۀ قافمهبا ت

. زده را شگف  ا سوالگ    ر کهداد،  را از   لکی که یف ه بود  شر نگه کرد   

 .پر ای  ن در عذاب بود بی ک  های رُ هامشه از برخوردهای تنگ   پرسش ا سوالگ 

تاا  شب کال ی  ها   حضور دیگران اع نا به بحث بی   هاسرش لملی   الدا

فقط در پی فرص ی بود  الدا. انگار همچ  وضوعی در جهان برایشان جالب نبود. نگف نگ

با جثۀ رید، ک    شلوار یشاد لملی، هاسر . را نوازش کنگ ارایونتا دس  یا باز ی 

کنار . بمش ر شبمه کار نگان ثب  اسناد بود بدرگ کرا ات زرد رنگش یرۀ   اکس ریخ

 .لملیر ی دس ۀ  بل ساک  نشس ه بود   تاا  شب  شغول نوازش دس  لملی 

، در بارۀ فضای آن شبنوش ه بود داس ان کوتاه پرطندی  ر که دال ون

س ش، شمف گی تفا تی بس گان کاونم بیشعر،  در  وردارایون های پربار   عامق  یف ه

یک نسخۀ دس نویس . ..  هاسرش لملیهای تردیگآ مد  گا   به   أیوسانه  ن با نگاه

 لمکن .پر رانگ  ها با خود داش م   آرز ی دیگاری د باره با ا  را در سر  ی آن را سال

 . حاکاه   اعگا  کردنگ 6310، ا  را در "سالواد ر ل   ارتش انقالبی ا "دررفقایش 
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ترین چاپ ک اب اشعار  ، ا ایل انقالب، به ایران آ گ   جگیگسوالگ ا ز انی که 

فقط به خاطر را رفقای هارز ش  ر که دال ونا  را برایم هگیه آ رد، از ا  شنمگ  که 

 طند تلخ تاریخ اینکه از قضا. نگا ارزۀ  سلحانه  حکو  به اعگا  کرده خالف  با ادا ۀ  ب

را به خاطر  خالف  با  بارزۀ  ر که دال ونکه  "بیارتش انقال"یکی از رهبران  13 یالوبو

 وافق نا ه " ،، با پذیرش آتش بس6332در  سلحانه  حکو  به اعگا  کرده بود، 

 .ا ضا کرد سالواد ر لاِرا با رژیم  "صلح

سط رفقایش تو ه خاطر  خالف  با  بارزۀ  سلحانهب ر که دال ونهنگا ی 

صر بود    هنوز نسب  به  بارزۀ چریکی به در زنگان ق  ن  حکو  به اعگا  شگ که

نگذش ه بود که هاکاری   هاگس ی  01سالی از انقالب  ا ا یک .تردیگ نمف اده بود 

بمش از تلخی زهرآیمن ر زیار را  را با جاهوری اسال ی تجربه کرد    "رفقای سابقم"

  پاسگاران  حش    تر  از یورش ، در طعم آزادی را نچشمگه .دریاف م پمش
هایم  سرانجا  نمد با چال کردن ک اب. نایدیر به زنگیی  خفی ر ی آ رد  ها کام ه

یادیار ا   در با  یکی از د س انم دال ون ر کههاراه نسخۀ دس نویس داس ان   اشعار 

 .شگه بود یم شگ ها در آن چال ح ی  حلی که ک اب. را هم از دس  داد 

 !ی یورهای یم شگهاِ 
حذف فمدیکی یا به اصطالح ش  تا سرانجا  از بمس    پنج سال یذ

که ر زیاری خود  را به آن های فگایی خلق  چریکدر ساز ان  "های در نی تصفمه"

به  ر که دال ونکه  ای عانهشموۀ سبُ فر  ایگی   هاان با. با خبر شگ  دانس م   علق  ی

 . دس  رفقایش اعگا  شگ

که به . /اان کُش ر زش تاریکدر این  مهاانخانۀ  مه/ دلم سخ  یرف ه اس 
 ...چنگ تن ناهوشمار/ چنگ تن خواب آلود  /جان هم انگاخ ه اس  

*** 

از اهالی چکسلواکی   از  سئوالن همئ   ی جواند س ی با فملسوفآشنایی   

هرچنگ ا ر ز، نا  آن فملسوف  .هس مر که دال ون نااینگیی شور ی را نمد  گیون 
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هر چه تالش . د س ی با ا  برایم به راس ی ارزشانگ بود ا  ا ا جوان را فرا وش کرده

آ ر ، نه نا  ک ابش را که  به خاطر  ی کنم نه نا ش را که تلفظش برایم دشوار بود  ی

 . به فرانسه ترجاه   چاپ شگه اس 

یرف  که در سفری کوتاه به   ناسبات د س انه با آن فملسوف جوان ز انی پا

 ژان پل سارتراز جاله ک اب  ازیش  چنگ ک اب فلسفیاس  تا در باز  ن خو پاریس

 ،با تعجب از ا  پرسمگ . را برایش ببر  یدیس انسمالمسماِدر  ورد 

  شونگ؟ ها در پراگ پمگا نای  گر این ک اب -
های دیگر  ن فقط به  سری به عال   نفی تکان داد   در برابر پرسش

 رف م جد لبخنگهای طندآ مد  یش به دف راز آن پس هربار که . پوزخنگی اک فا کرد

تفا تش با دیگران در این بود که به جای . شنمگ  هایم نای پاسخی در برابر پرسش

ها، به نر ی  عجمب   غریب در توجمه نبود آزادی   نابسا انی های سرد   خشکِ پاسخ

در  چنگ بار هم  را به آپارتاانش،. کرد خنگیگ   با قهوه یا چای از  ن پذیرایی  ی  ی

ا ا به جد پذیرایی  فصل شا    بحث حول   حوش غذاها   . هاان  حله، دعوت کرد

 آنکهتا . های  یژه آنجا صحب  دیگری به  مان نما گ، یا نگذاش  به  مان آیگ  شر ب

زدیم با هاان لبخنگ  قگ   ی که نادر خماب. ر زی  را به یردش در شهر دعوت کرد

 پرسمگ، هامشگمش

  که در فضای بس ه نبایگ حرف جگی زد؟دانی   گر نای -

 ناسباتی . در ن حدب سمس م سلسله  راتب درداد در باره   توضمح  فصلی 

   سلطۀ حدب را بر جا عه ک نفر برجان    ال هاگان حاکم اس ی ،که در رأ  هر 

های  از طریق جاسوسان، یدارشگران   دس گاه گ؛کن تضامن  ی   زنگیی ر ز رۀ  رد 

با  !ها ، ح ی در اتوبو بود برای کن رل هاگانی در هاه جا نصب شگهشنودی که 

  ،تعجب پرسمگ 

 ای؟ پس چرا عضو حدب  انگه -

ن بشناسم   ازشاهایی  ثل تو را  توانس م آد  ایر عضو حدب نبود  که نای -
 !بخواهم که برایم ک اب بما رنگ

ی در ن حدب ها پس از  گتی، رف ه رف ه با اع اادی بمش ر، از یر ه رفر مس 

شان برای دس مابی به سوسمالمسای د وکراتمک، به  های پوشمگه برایم یف ، از تالش
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 .حاکاان نصب   عدل ن خابات آزاد   حقهای فردی، لغو سانسور، ا آزادی بمان، آزادی

توانس  با اتکا به  20د بچکا ا باالخره . در رف    آ گ به کوبا دیگر ا  را نگیگ 

، به جایگاه رهبری در 6312در ن حدب، در ژانویه  ان رفر مس یِهای هاان جری تالش

سوسمالمسم با چهره "حدب کاونمس  چکسلواکی دس مابگ، با برنا ۀ  عر فش به نا  
 ارد پراگ  به دس ور  سکو "پماان  رشو" لی هنوز چنگ  اه نگذش ه، ارتش ."انسانی

 .خرد کرد ها را زیر چرخ تانک "بهار پراگ"شگ   جنبش  عر ف به 

. برد  خواهان آن بود پی  ی رفر مس مکه د س   ای تازه به اهام  برنا ه

زنگیی در چکسلواکی   د س ی با آد ی چون ا  باعث شگه بود که دیگر نه به آن 

ای برای دفاع از  ای داش ه باشم، نه دلمل قان  کننگه سوسمالمسای که دیگه بود  عالقه

، از رن  خاکس ری آ گ  یاز هاه چمد بگ   ق ار پادر آن سوی  رزهای شر. ابمآن بم

که بر هاه جا سایه انگاخ ه بود، از اعضاء پرهمب    خاکس ری پوش پلمس ا نم ی   

حال  ای د ر قابل شناخ  بودنگ، از  قا ات چاق   چله   بی ب که از فاصله گ ک

 !شگ آنان را بازشناخ  حدب کاونمس  که از نخوت   تکبرشان  ی

های شور ی  قا    کنوگ   توانس  در برابر تانک  ی چگونه د بچک ، یبه راس

 در چکسلواکی پایگار باانگ؟ "ای انسانی سوسمالمسای با چهره"  
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از پراگ  "ارهق  هکنفرانس س"، برای شرک  در 6311چنگ ر زی پمش از ژانویه 

به یاد نگار  که در طول راه از  ا . هد جکوچک   نا با هواپماایی نسب اً. به کوبا رف م

که  کوچک ای هدر جدیر راه توقفی داش مم ا ا در  مانۀ. ن پذیرایی شگه باشگ سافرا

شناخ م   به تنهایی کنار بار تنها قهوه خانۀ  همچکس را نای. دانم کجا س  نایدر

هایی که پس از  گتی   وجه شگ  که فر شنگه به تعگاد  سافر. فر دیاه ایس اده بود 

با تعجب پرسمگ  از کجا . کنگ بمنگ یک بطری کوکاکوال برایشان باز  ی از د ر  ی

  ،خواهنگ؟ خنگیگ   یف  دانگ که آنها کوکاکوال  ی  ی
 !اس چون کوکاکوال در کشورشان تحریم 

 وران نه از  أ. انگار  ارد دنمای دیگری شگه بودیم با  ر د به فر دیاه ها انا

ها انا، برخالف . انگمد نه از آن فضای سنگمن   رعب ش خبری بودعبو  خاکس ری پو

های  راز نخلبا طبمع ی رنگمن، سرسبد   پُ نوازن راگ   برلمن شرقی، شهری بود  هااپ

  آبی شفاف دریا زیر  26 َلِکونزیبا، با یردشگاهی در ساحل یا اسکلۀ  عر ف به 

لو    پر جنب   جوش، با هایی ش با  رد ی سرزنگه   خمابان. آف ابی درخشان

های چنگین طبقه، ترکمبی از ب ون   شمشه به سبک  عااری  گرن  ساخ اان

 .اسپانما ی کهن پرتدئمن   رنگمن د ران سلطۀدر کنار بناها ،آ ریکایی

. اخ صاص داده بودنگ "کنفرانس سه قاره"را به شرک  کننگیان در ه ل ها انا 

اتاق که چه عرض . در آن ه ل بود انا رف ه بودکه پمش از  ن به ها  ا سوالگ اتاق 

ه ل  .کنم، اس ودیوی بدرگ د نفره با تجهمدات کا ل در ساخ اانی بدرگ   رفم 

ها بنا شگه بود، با یک  توسط آ ریکایی باتمس ادر د ران  سابق همل ون، یا ه ل ها انا

حاا  سونا اس خر بدرگ   د  ز من تنمس در باغی با صفا، یک اس خر سرپوشمگه   

 .ها ا کان تفریحی   رفاهی دیگر در یکی از طبقات   ده

 سالنی کوچک ر  . شگ در سالن بدرگ طبقۀ ا ل بریدار  ی "کنفرانس"جلسات 

خگ  کارهایی خوشر ، تر . کنار اس خر به پذیرایی   اس راح  اخ صاص داده شگه بود

از عرق شکر    بود ترکمبی که ، یژه ِ های دریایی   نوشمگنی   تامد با انواع خوراک
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 .کردنگ ها پذیرایی  ی از  مهاان ،(کوبای آزاد) کوبا لمبرهکوکاکوال، به نا  

، فرص ی برای نشس ن ینویسنگه آرژان من 22،دا یگ  ینما  د س م هر بار که با

  شگیم، آ ر  یبه شوخی یاد کردیم کنار اس خر پمگا  ی

هرید در زنگیی به چنمن ه ل  چه خوب که انقالبی از آب درآ گیم،  یرنه
 !یاف مم  رفهی راه نای بورژ ا أبانه  

 .نوشمگیم  ی کوبا لمبره  به سال  ی انقالب، 

ر زیاری که ا     ،در  ند ئال شناخ م که بود یا د س  دیرینه دا یگ  ینما 

 ا هم دریمراس اد دانشگاه بودنگ   دائم برسر  سائل سماسی ب ، ریگاا سوالگ ، در شهر 

هنگا  به دنما آ گن  .در نما رد سر  به درس یهاشان  اخ الف همچگاه از. شگنگ  ی

به زد  اسوالگ   مان ا    های هاسرش هاخانه بودیم تا ر زی که اخ الف پسر  با ا   

 .از هم جگا شگیم   در آن  مان سر  ن هم شکس    خورد کشمگ،

ها بعگ،  سال. لی یم کرد پس از آن کنفرانس   بازیش  به ایران ردش را به ک

دس  به یریبان زنگیی سخ  پناهنگیی سماسی در پاریس بود  که از سرنوش  

از فاجعۀ کودتای  ا سوالگ ای پردرد به  در نا ه. انگمد   دردناک ا  با خبر شگ  غم

در آتش سوزی  دادن د  پسرش بود   از دس  ، نوش ه6311در ، 29 یگالنظا ی 

 . نظا مانط توس  شانعاگی  حل سکون

*** 

ارد یاه  جهانی،  بر قگرتا  د  در برابرقرار بود  ،"کنفرانس سه قاره"

برای دس مابی به اس قالل   توسعۀ  بگیلی باشگ، داری سر ایه  ارد یاه  سمالمس سو

نخس من ر ز . آسما، آفریقا   آ ریکای التمن "عقب اف ادۀ"یا  جهان سو کشورهای 

 ،  سئول همئ  کوبایی24آیگه سان ا  اریامگودی پمچمگۀ کنفرانس، با دیگن  وهای ب

خود ان در را که یویی اق باسی بود از هایگۀ  آیگهنا  . هنگا  سخنرانی حمرت کرد 

سرکال  در     ا  وهای بمگودی پمچمگۀ زنان راحضور ب  ند ئال هم شنمگه بود ؛

با این حال، . ه بود از جانب رقبایم دیگ ابقات تنمس دانشگاه کاراکا  نمدح ی در  س
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با ر نکردنی   برایم سخنرانی با بمگودی در آن کنفرانس از جانب زن  بارزی چون ا  

اش در    جایگاه باتمس اا  که  قا      جسارتش در زنگان رژیم . حمرت آ ر بود

ایجاد   رکد  همِ ،"خانۀ فرهنگی آ ریکا"ز ان ریاس  الب کوبا زباندد بود، در آن انق

به . ر شنفکران    بارزان آ ریکای التمن را به عهگه داش   مانفرهنگی   ناسبات

هاه به دق  به سخنرانی ا  یوش  ر  نگاهی انگاخ م، تعجبی در کار نبودد ر   بَ

 .سپرده بودنگ

  غمر  های د ل ی نااینگه   همئ  ،در  مان شرک  کننگیان هاه جور رهبر

 احداب کاونمس ِ"از نااینگیان . شگ پمگا  ی هانگار   جداین د ل ی، نویسنگه   ر زنا ه

های  سلح یا چریکی سه قارۀ آفریقا،   خالف  بارزۀ  سلحانه یرف ه تا یر ه "سن یِ

رهبر سرشنا  یر هی  سلح در  20ا مرکال کابرال از جاله .آسما   آ ریکای التمن

رهبران  ازد یال  برا   . یمنۀ بمسائو که چنگ سال پس از آن کنفرانس کش ه شگ

در یواتااال که  "ارتش چریکی تهمگس ان" از رهبرانِِ 21ریکارد  را مرز د ئال،چریکی  ن

پمشبرد  ذاکرات صلح را با رژیم  سرانجا  سال تجربه در  بارزۀ  سلحانه 91بعگ از 

از  .ا ضاء کرد 6331وافقنا ۀ صلح را در دسا بر یواتااال به عهگه یرف    ت

 نویسنگۀ 21کورتازار خولموای نظمر  تا نویسنگیان برجس ههای سماسی یرف ه  شخصم 

 بود   "انقالب در انقالب"که در حال تگ ین ک اب  رژیس دبرهسرشنا  آرژان منی یا 

یک  اه نگذش  . در بولموی پموس  یوارا چهبه یر ه چریکی  چنگی پس از کنفرانس

از پس  د یُللۀ ژنرال با  گاخ ا ّا. که به اسارت اف اد   به سی سال حبس  حکو  شگ

 .آزاد شگ سه سال

 ی نا  در  ای نااینگیان ارتش توده هایی از چمن   شور ی، در کنار هئم 

های رسای   د ل ی  برخی همئ  ح ی. جن  علمه آ ریکا نمد حضور داش نگ

گاران   ن ر زنا ه. خوردنگ هم به چشم  یکشورهای جهان سو    طرفگار آ ریکا 

سا ریو ناشر   نویسنگۀ فرانسوی یا  22 اسپر  فرانسوانظمر  نویسنگیان سرشناسی
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در  نمد اریان حدب کاونمس  ای الما پرچم سرخنگار  نویسنگه   ر زنا ه 23توتمنو

ها  هر د  آنها خاطراتشان را در  ورد کوبای آن سال. کنفرانس شرک  داش نگ

 30"خر ایی   زنبورزنبورهای عسل "خاطراتش را در ک ابی به نا    اسپر . انگ نوش ه

 .ن نددیک، هاگل   هادبانم در کوبا بوداز د س ا که توتمنو. به چاپ رسانگ 2002در 

یاف    خاطراتش  ، نشانی  را در پاریس6330بری، سرانجا  در خ ها بی  پس از سال

 .، برایم هگیه آ رد36اک بر کوبارا، به نا  

در آن کنفرانس  شاه رژیمجد د  نااینگۀ رسای از جانب  همچ ایرانی اینکهاز 

با افشایری    چنگ ر ز ا ل، تاا  تالشم این بود که. دده بود نگاش  شگف شرک  

  ق ی ا ا. تشریح  ضعم  ایران ب وانم  وجب اند ا یا اخراج نااینگیان رژیم ایران بشو 

در  جساه   ثل ها چمنی. شگ بمش ر کرد  حمرتم  القات   شور ی چمن هئم  با

را بگهنگ از جا  پاسخم آنکه   بی شنمگنگ  ی را هایم حرف  حض حرک ی سکوت   بی

 یتفا ت هئم  شور ی با هئم  چمن. رف نگ دادنگ    ی سری تکان  ی خواس نگ بر ی

 یف نگ، کم با خونسردی  ی در آن بود که دس ِ

  ! ا ساخ ه نمس  از کاری -
 یف نگ،  کرد   ی ها که رجوع  ی کوبایی به
  !اریم، بایگ شور ی   چمن را قان  کنی ا حرفی نگ -

های  رف ه رف ه به شگت اخ الف در عوض. طل را چنگین بار د ر زد د ر با این

هر . رد پی ببمش ر ها   مان چمن   شور ی   فشارهای سماسی   اق صادی به کوبایی

به انحاء  خ لف کوبا   سایر کشورهای جهان سو  را به  یک از آنها در صگد بودنگ

چنگان کاری به . ریۀ طرفگاران خود بکشاننگ   به  وضعگمری علمه دیگری  ادارنگج

 .نوع نظا  حاکم در آن کشورها نگاش نگ

برای  برکه  بن پرارزش های تالش ،هام  تاریخی آن کنفرانسبه ا دیگر، حاال

. به ر شنی پی برده بود   دلمل از  مان بردن ا    مان کشورهای جهان سو  حادات

 باال یرف ه بود    مان چمن   شور یشگ که نداع  انس در ز انی بریدار  یکنفر
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ها  چمنی .بود نی در فضای سماسی جهان در حال تکوینهای سماسی نوی بنگیصف

شور ی نمد . نا مگنگ دانس نگ   شور ی را ر یدیونمس   ی  ی "ببر کاغذی"آ ریکا را 

در پمش  را با آ ریکا "  آ مدهادیس ی  سالا"سماس   از ز ان دبمرکلی خر شچف

ا پریالمسم غرب را انگیشۀ اس قالل   رهایی از  کشورهای جهان سو  که. یرف ه بود

  انشقاق ارد یاه ناچار بودنگ در دعوای  مان چمن   شور ی  حاال در سر داش نگ

 .بریدیننگ برای خود جایگاه   صف سماسی جگیگی سوسمالمس ی،

حاضر نبود به . اش اس قالل سماسی خود پافشاری د در آن ز ان، هنوز کوبا بر

ان قادهایی جگی  نمد به شور ی چمن تن دهگ، در عمن حال های پمر ی از سماس 

را  32انمبال اسکاالن هکوبا،   ل حدب سابق کاونمس ح ی دبمرکُ فمگل کاس ر . داش 

ها    ماس های ا ل انقالب در صگد بود س چون ا  در سال. به شور ی تبعمگ کرده بود

 کاس ر  .های د ل ی پمش ببرد از راه نفوذ در نهادها     سسه های شور ی را برنا ه

در برابر   عر ف به انقالب، های  شهورش در  مگان در یکی از آن سخنرانیح ی 

 :ه بودتوضمح داد ر شنی   بگ ن الپوشانیونی به جاعم ی  ملم

در بازیش  ضگ کاونمس   فرس مم، کسانی را که برای آ وزش به شور ی  ی
شان کنمم ها بگذاریم   قانعهای جگیگی برای آن  ا  جبوریم کال . آینگ از آب در  ی

خواهمم آن سوسمالمسای نمس  که آنها در ارد یاه شرق  که سوسمالمسای که  ا  ی
 ...   انگ دیگه

با . داده بودنگ، سابول نجاب    شجاع  کاس ر به  39 رد  کوبا لقب اسب

های ا ، خود را در  با شرک  در سخنرانی کردنگ   لقب با ا  صحب   یهامن 

ها زیر  ، ساع انقالب  مگاندر . دانس نگ های داخلی   خارجی د ل  سهمم  ی سماس 

البگاهه،  هایی فی با پرسش   پاسخ زان با شوق   همجانی تصور ناپذیرآف اب سو

اش ماق   پش کار در سرنوش    با . بلعمگنگ را کلاه به کلاه  ی کاس ر های  حرف

بسماری کارها، از جاله  سئولم  حفظ ا نم  را . شان شرک  داش نگ زنگیی ر ز ره

خلمج هنوز صحب  از شکس  آ ریکا در . های  حلی به عهگه داش نگ در کام ه
در . هاگانی با ارتش در  قابله با حالۀ آ ریکا   بود   هاراهی خودجوش ها خوک
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ی ر سی، در اک بر "ها بحران  وشک"نی  یژه جدئمات  اجرای با همجا عمن حال

. دادنگ توضمح  ی در  قابل تهگیگهای آ ریکا نشمنی خر شچف را ،   عقب6312

  د ل  کوبا  کاس ر  ها را با ها ح ی تصامم برچمگن  وشک ر   اینکهسرخورده از 

 .در  مان نگذاش ه بودنگ

ای برای خود کفایی  گهی یس رده، ساز انبا یذر از آن  صائبها  کوبایی

در حگ   گار ارتش، دانشگاه   . نگده بودی پگیگ آ رنهادهای د ل ی، نظا ی   آ وزش

های د ل ی   کار نگها   قا . کردنگ تولمگ  ی را شانخود  ورد نماز  واد  صرفی ا کان

ی   سه هف ه کار ادار: کردنگ را اجرا  ی "سه هف ه در  اه"هاگی با عالقه برنا ۀ 

هر ر ز، جاعم  زیادی سوار برکا مون با ساز   آ از به . دف ری   یک هف ه کار تولمگی

 . رف نگ ها  ی  دارع شکر یا کارخانه

 بمش ر زنانِ. ریشه کن شگه بودسوادی  کا ر از سه سال پس از انقالب، بی

را در  فۀ آ وزیاری، پس از انقالب حر"آ ریکا خانۀ فاحشه" عر ف به  ها انایِ ساکنِ

 .هاگانی    جانی شگه بود آ وزش   در ان. ده بریدیگه بودنگر س اهای د ر اف ا

 جنبش دانشجویی به نقش ،هایشان در  ورد انقالب ها در صحب  اغلب کوبایی
های رایج، از جاله در  مان  که برخالف برداش آن حال .کردنگ  یاشاره  مهئژ  21

اثر  بارزۀ یک یر ه  سلح در  الب کوبا فقط برن، انقدر ایرا های سماسی  وجود جریان

فعال ساز ان  یس رده   بلکه حضور. به پمر زی نرسمگه بود 34سممرا  أئس راهای  کوه

رف ، چه از  ها به شاار  ی ، پش ِ جبهۀ پراهام ی برای چریک"مهژ ئ 21" وییدانشج

عال ه . یی   غمرهنظر تبلمغات سماسی   چه از نظر رسانگن اخبار، تجهمدات    واد غذا

ای طوالنی  احداب   تجربۀ سماسی در کوبا سابقه حضور ، برخالف ایران،اینکهبر 

ای چون  جبهه بگ ن حضور فعال پش  ،ها در پمر ز شگن انقالب کوبایی خود. داش 

 . تردیگ داش نگ ،"مهژ ئ 21جنبش "

که  سحریاهی در ،فمگل کاس ر  خود زبان از چنگی از آن کنفرانس نگذش ه،

خود ا   اینکهمه شنمگ    ژ ئ 21شگ، از نقش پراهام  ساز ان   ا اتاق  ارد  قگ ه بی

به عل  سرخوردیی از احداب سماسی  کرد   ها در حدبی سماسی فعالم   ی سال

 .  وجود به فکر  بارزۀ چریکی اف اده بود
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 ،اخ مار فریاد زد  آلوده در اتاق را باز کرد  بی در آن سحریاه که خواب

  !ا سوالگ  بلنگ شو، فمگل آ گه -
. ای کرد،  حافظانش را به دنبال صبحانه فرس اد    ارد اتاق شگ کاس ر  خنگه

 اده بودیم شر ع زده در  قابل ا  ایس با لبا  خواب حمرت ا سوالگ هاانطور که  ن   

اش را به سرع  بهم  نوک د  انگش  اشاره   های بس ه با چشم کرد به قگ  زدن

 :پرسمگ  انشپس از چنگ بار تکرار  وفقم  آ مد تاا  نوک انگش. ک کردننددی

 آیم؟ دانمگ چرا از پس این کار بر ی  ی -

همب   پمش از آنکه به پاسخ فکر کنملی خواب از سر  پریگه بود  ن که به کُ

 ، ادا ه داد کاس ر . کرد  حضور ا  را  ده  ده  ی

در جوانی هامشه تصور . آیم یدار  از  رزش صبحگاهی بازی بمسبال   -
های قوی   تمدبمنی داش ه  کرد  برای اینکه آد  بازی کن خوبی باشگ بایگ چشم  ی

 ! ُگ   تاک مک الز  اس دانم که چشم قوی الز  نمس   ِ ا ا حاال  ی. باشگ
مه را در ژ ئ 21توجه به تاک مک   نقش جنبش با این  قگ ه، کوشمگ اهام  

ه ی خاص حرف با همجان   اُب رف ارش صاماانه بود، .ح بگهگانقالب برای  ا توضم

رف    د باره  خواس  چنگ قگ ی راه  ی شگ، بر ی سرجایش بنگ نای. زد  ی

همچگاه با چنمن آد  پُرانرژی   پر . حرک  بودنگ هایش  رتب در دس . نشس   ی

به ن فسم را اع ااد . اع ااد برانگمد  جذ ب کننگه بود  ر بر  نشگه بود ،  اُبه ی

هایم در  ورد نظر ا  نسب  به ساخ اان سوسمالمسم،   ثل هامشه با پرسشبازیاف م   

بود که دانس م  کاس ر های آن ر ز  با توضمح.  عجب کرد عذب    ُرا  ُ ا سوالگ 

شور ی جد  آخرین کشورهایی بود که انقالب کوبا را به رسام  شناخ    آ ریکا در 

 .ز رۀ نخس من کشورها

  ،یف  کاس ر   ی
 ا در آغاز سوسمالمس  نبودیم   نسب  به سوسمالمسم چنگان توجهی  -
 سئلۀ اصلی  ا . یوارا کاونمس  بود   نسب  به سوسمالمسم حسا  چه. نگاش مم

های آ ریکایی   زیر  پس از  صادرۀ ا وال شرک . اس قالل سماسی   اق صادی بود
 ...  لمس  خوانگیمکه خود ان را سوسما ها بود فشار تحریم

از  .گنرا از آ ریکا پس بگمر یوان انا وپایگاه  نگهمچگاه ن وانس  با این حال،
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سرانجا  کوبا را کشوری سوسمالمس  اعال  کرد ترانۀ کاس ر   که 16هاان سال 

 ها بود با تکرار این قافمه؛  عر فی بر سر زبان

ایر فمگل .../  / مگنا   را هم در لمس  بنویس/ ایر فمگل سوسمالمس  اس  
 ...نا   را هم در لمس  بنویسمگ/ کاونمس  اس 

را در پذیرش  زارت اق صاد  یوارا چهها،  اجرای پرطند  در ادا ۀ صحب  کاس ر 

های نخس من د ل  انقالبی،  در نشس ی برای تعممن  سئولم .   دارایی تعریف کرد

دس ش را  یوارا چه   چه کسی اکونو مس  اس ؟ از هارز انش پرسمگه بود فمگل

پرسگ چه کسی کاونمس  اس ؟   از آن   ی کاس ر به این خمال که  بلنگ کرده بود

 .پس  زارت اق صاد   دارایی به عهگۀ ا  یذاش ه شگ

به قضمۀ فشارهای چمن   پخش اعال مه در ارتش  کاس ر در اینجا بود که 

پخش اعال مه در ارتش کوبا، ، با تشانها از طریق سفار به یف ۀ ا ، چمنی. اشاره کرد

آن  یف   ی کاس ر . کردنگ تشویق  ی ا  نظا مان را به ساز انگهی کودتایی علمه

چنگ بار به سفارت چمن برده   از آنها خواس ه بود که دس  از این  ها را شخصاً اعال مه

  این  .دادنگ ها هاچنان به پخش اعال مه در ارتش کوبا ادا ه  ی ا ا چمنی. کار بردارنگ

بمش از صگ بار با شکس   کاس ر ،برای تر ر  "سما"های  در  وقعم ی بود که نقشه

 .ر بر  شگه بود

گمری رسای طرفگاری رسای کوبا از چمن    وضع بهسرانجا ، د ل  چمن که 

قط  به کوبا  را برنج صادرات جاله از هایش کاک تاا  علمه شور ی دس  نماف ،

 کاس ر قط  صادرات برنج از جانب چمن را  .بود کوبا د ترین خوراک  ر که اصلی، کرد

تشریح  تفصمل به در  مگان انقالب، اش ساع ه چنگ های در یکی از هاان سخنرانی

پمش از آنکه دچارِ   رد  کوبا قول داد به با کنایه به  ائو تسه د ن ، ،در پایان. کرد

از قگرت کناره  سنمن چهل سالگیدر  ،کهول  ذهنی ناشی از سالخوردیی بشود

 ملمونی با چه شاد انی   پایکوبی از آن قول     ن هاراه جامع ی. خواهگ یرف 

 !اس قبال کردیم

د ن  تا هش اد   چنگ سالگی  برخالف قولش، هاچون  ائوتسه کاس ر ، لی 

 .را  ارث خود کرد رائولسرآخر هم برادرش، . جایگاه قگرت را رها نکرد

در آن . یمری کرده بود ن د ره از قگرت کناره، به عکس، در هاایوارا چه
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 بعگ  گتی .یمری ا  با خبر شگیم از کناره کنفرانس بود که در نا ۀ  داعش به کاس ر 

 .رای  بارزۀ چریکی ان خاب کرده اس های بولموی را ب کوهس ان یوارا چهدانس مم که 

های نظری  خ الفای ا بود   پاره یوارا چههاه جا حرف از یگانگی رف ار   یف ار 

به قصگ شکس ن ر ابط تحاملی   فشارهای شور ی    یوارا چهیویی . کاس ر ا  با 

انقالبی "در راه    ادا ه  بارزه را به یف ۀ خودشیمری از قگرت  چمن به کوبا، راه کناره
انگیشی   پرایااتمسم پرهمد داش ،  ا  از  صلح . در پمش یرف ه بود "ای هقار

تاخ ، بلکه اتکا  داری  ی نه تنها به سر ایه. از جان یذش ه ن مک بودی ر  اایگرآر ان

  اف ادن در دا  دعواهای  مان چمن   شور ی  "سوسمالمسم  اقعا  وجود"به ارد یاه 

را برای کشورهای جهان سو ، به  یژه کوبا   کشورهای آ ریکای التمن  ضر 

ر ن ارد یاه را به صراح  اش از بولموی دعواهای د در آخرین بمانمه. دانس   ی

 .خوانگه بود "های بمهوده    ضر فحاشی"

با بور کراتمسم، فساد  یوارا چهها شنمگه بود  که  از زبان بسماری از کوبایی

 با اق صاد تک. کرد  بارزه  ی های سماسی  قا د ل ی   ا  مازهای ناشی از جایگاه 

، به جای پاداش  الی به ر کاس برخالف .  حصولی   کی به نمشکر نمد  خالف بود

اغلب، خوانگن  .داد             پاداش  عنوی با ر داش    به آ وزش   فرهن  عاو ی اهام   ی

برای  یوارا، چه. کردنگ نوش ۀ ا  را توصمه  ی "  سوسمالمسم در کوبا انسان"ک اب 

 .سابول دادخواهی، فساد ناپذیری   اخالق در سماس  بود ها کوبایی

*** 

کای پس از آن کنفرانس بود که  عا ن  زیر کشور،  سئول ا نم ی   آ وزش 

یک د رۀ آ وزش ریش،  سرخ عر ف به  30نمر  پیهای چریکی در کوبا به نا   یر ه

های ضگ  های  خ لف   ر ش آ وزش اس فاده از سالح. خصوصی برای  ن ترتمب داد

در آن د ره، . یوارا چهشبکۀ حا ی با به قصگ رابطه با خارج    یویا ،  جد اینها تعقمب

  اسپر ،تعگادی نوش ه برای افراد  خ لف   ک ابی برای چاپ به  در سفرهایم به ار پا

 ،6311در اک بر ا یوار چها ا با کش ه شگن .  ن قل کرد  ناشر سرشنا  فرانسوی
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 .دیگر آن برنا ه عالی نشگ

رهای  خ لف فرانسوی پنم فمگل کاس ر در بازیش  از آن سفرها، هربار برای 

تولمگ انواع پنمرهای  کاس ر ،های ذهنی  شنمگه بود  یکی از  شغله. برد  هگیه  ی

 .فرانسوی درکوبا اس 

را در طبقۀ د   ساخ اانی قگیای  کاس ر نخس من باری که آپارتاان د  اتاقۀ 

  ای بود از  ن  دعوت نا ن ظره. پمرایگی آن در شگف   انگ  دیگ  از سادیی   بی

با حضور . شگ  کاس ر با شوقی آ مخ ه به دلشوره  ارد آپارتاان . برای شا  ا سوالگ 

لی یم ای انقالب کوبا، دس    پایم را به کُ چهرۀ افسانه 31سلما سنچد تر نا ن ظره

های زیادی از فر تنی    داس ان کوبا بود؛  رین زن انقالب حبوب سلما سانچد .کرد 

فرد به  نددیک رینشنمگه بود  که . یش  ان به دهان  یده ناپذیر ا   ر حمۀ شکس 

  ساز ان دانشجویی  کاس ر هنگا  انقالب رابط بمن  سانچد. اس     ع اگ ا  کاس ر 

 ارتقا 31"کاانگان ه"به  رتبۀ  سمرا  ائس را های کوه که در بود  تنها زنی  "مهژ ئ 21"

. داش به عهگه  ای، نم در چه حوزهدا ، نای قا  دبمری د ل  را در آن ز ان،. یاف ه بود

های  ر  هر به حرفبا لبخنگی پُ کال ی بر زبان نرانگ آن شب، برخالف ان ظار  ن

 .یوش سپرده بود کاس ر 

در  ورد انواع  کاس ر درپی  های پی هنوز به خود نما گه بود  که پرسش

مگ پنمر پنمرهای فرانسوی شر ع شگ   با شور   اش ماقی خاص جدئمات برنا ۀ تول

دانس م ا ا در  نا  پنمرهایی را که برایش برده بود   ی .پمش کشمگ را در کوبا فرانسوی

 پرسمگ ، . های دیگر ا  کا رین اطالعی نگاش م  ورد پرسش
 خواهمگ پنمر تولمگ کنمگ؟  گر شخ  خودتان  ی -

کم آن  از قبل سفارش کرده بود که دس . ای به  ن رف  چشم غره ا سوالگ 

بار    با خنگۀ شمطن  کاس ر  !نپر  کاس ر های   سط حرف هایم با پرسش اشب ر

  ،ر عنای خاص خودش یف پُ
بهبود   طالعه دقمق ز را هم بانه تنها پنمر، که قصگ دار  نژاد خوک    و -

 !قما ، نژاد یا  را در کوبا تغممر دهم ِیران نر هاان طور که توانس م با آن یا . بخشم
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که با هواپماا  ارد کوبا شگه بود، به یاانم از قما  را  ظممِ یرانع نرِ آن یا ِ

ا ا از دیگن بچه خوک   . های کوبا دیگه بود  در یکی از دیگارهایم از شهرک اس رالما،

داد د  چنگان  شخصا در بالکن آپارتاان کوچکش پر رش  ی کاس ر درخ   وزی که 

ایی که در بارۀ چگونگی تولمگ پنمر، ه با تفصمل   حوصله از ک اب کاس ر . جاخورد 

  ،نابا رانه پرسمگ . پر رش خوک    وز خوانگه بود حرف زد
آیمگ؟ این هاه  ق  از کجا  چه طور به تنهایی بر ی از پس این هاه کار -

 آ ریگ؟  ی

  ،های کنار آن اشاره کرد ک اب خنگیگ   به تخ  آهنی اتاق خوابش   کاس ر 
ر ی این ! ز سه یا حگاکثر چهار ساع  خواب نماز نگار در شبانه ر ز بمش ر ا -

 32پمش از خواب هم، خوزه  ارتی. طلبی عادت نکنم خوابم تا به راح  تخ  آهنی  ی
  .کننگ هاشان  را هاراهی  ی    ارکس با نوش ه

های پراهام  ا  در    تاک مک خوزه  ارتی  شر ع کرد از افکار پمشر  

 .نما به تفصمل توضمح دادنهای اس قالل علمه اسپا جن 

*** 

با  عرفی  حسن قاضی  هاسرش  پری در آن رف    آ گها به ار پا، خواهر 

از  ن خواس نگ تا ا کان ، "ساز ان انقالبی حدب توده"بران یکی از ره  حسن رضوانی

قضمه را با . سفر تعگادی از اعضاء آن ساز ان را برای آ وزش در کوبا فراهم آ ر 

با این توضمح که آنها از پمر ان الگوی . در  مان یذاش م سرخ ریش ر ف به ع نمر ِ پی

  ،ردبعگ از تأ لی چنگ ر زه، با سفر آنها  وافق  ک. چمن هس نگ
 با اع اادی که به تو دار  !ایر آنها به راس ی قصگ  بارزه داش ه باشنگ -

ت کار ترجاه را به شرطی که خود،  اهه برای آنها ترتمب بگهم توانم آ وزشی د   ی
 !به عهگه بگمری

شناخ م ا ا  ورد اع ااد خواهر    هاسرش بودنگ که   ن آنها را درس  نای

 نگذش ه هنوز یک هف ه از اس قرار آنها در کوبا .هاراه یازده نفر از آنها به کوبا آ گنگ

                                                      
98

-José Marti 



 011  0111/0139 کوبا،

خاطر  تنها به این. را خائن یوارا چهداننگ    تازه   وجه شگ  که آنها کوبا را دشان  ی

د ل  . خوانگه بود "ای بمهوده    ضره یفحاش"که ا  دعوای بمن چمن   شور ی را 

، رضوانی ق ی از . کوبا هم به خواس  چمن بر علمه شور ی  وض  رسای نگرف ه بود

 ،پرسمگ   سئول آنها  ی

  یگ؟ا هپس چرا به کوبا آ گ -

 !ها نگاریم با کوبایی ایم، کار دیگری آ وزش  بارزۀ  سلحانه آ گهبرای   ا فقط -
ح ی . حاضر نبودنگ در  ورد انقالب کوبا کا رین اطالعی به دس  بما رنگ

ها در  ای که کوبایی از چاردیواری خانه. الب نبوددیگن شهر ها انا هم برایشان ج

 . یذاش نگ پا بمر ن نای اخ مارشان یذاش ه بودنگ

قمه اجازه نگاش نگ ز ان نبودنگ، ببه جد خواهر    هاسرش که عضو آن سا

. تصامای بگمرنگ   عالی انجا  دهنگ رضوانی بگ ن نظر ح ی در ا ور شخصی

نه تنها دایم  ا سه . چهارچشای حواسشان به کارهای ر ز رۀ هاگیگر    ا سه نفر بود

های سماسی  پایمگنگ، بلکه از غذا خوردن    رزش   خواب یرف ه تا بحث  نفر را  ی

 ادند جدئمات این شموۀ یدارش. کردنگ   یدارش  ی رضوانی نشاهم به  سئول هاگیگر

هاان یر ه که  یکی از اعضای سما کرا، پس از انقالب   آزادی از زنگان، از زبان آنها 

 .های سخ ی را در زنگان یذرانگه بود شنمگ  سال

های یواتااال،  با این هاه، کوشش کرد  تا شخصم    رهبر سرشنا  چریک

را به  حل  پکوف  برادر یکی از رهبران  عر ف چریکی  ند ئال به نا   ،ریکارد  را مرز

د   رید یر ه خودشان   الگوی رغرق در  سائل خُ یقگربها ن ا ا آ. ها ببر سکون  آن

ها     ، بودنگ که کا رین توجهی به حرف" حاصرۀ شهرها از طریق ر س ا" چمن  

 .های آن د  نفر نکردنگ تجربه

 نکر  را هم در ایران صالحات ارضی یم این بود که ح ی اآ رتر برا حمرت

 صالحات در ایران بود   ها   اس گالل  را هم که هنگا  ا توضمح. شگنگ  ی

تنها . ای بود نماه فئودال   نماه  س عاره به با ر آنها، ایران جا عه. پذیرف نگ نای

ه آ ریکاس     ابس ه ب شخصم ی  لی نمس ، بلکه این بود که شاه همشان لدلم

  د ن ،  ائوتسهچون به یف ۀ  .توانگ دس  به اصالحات بدنگ نای
  !توانگ اصالحات ارضی انجا  دهگ  یفقط شخصم ی  لی 
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اصالحات ارضی نقطۀ کلمگی  بارزه  پذیرش  اقعم ها، انکار یا ن یویی به با ر آ

 .یا سازش با رژیم شاه بود
بی، در پی دس گمری   زنگان در دهۀ انقال نا  ساز اناز رهبران ب  انگهی برخی

ه اهام  ب را در  ورد رژیم به عل  پی بردن انتغممر نظرش های عاو ی رسانه، در 00

ه، ح ی در پی از اعضاء آن یر  دیگر برخی. دادنگ  یاصالحات ارضی توضمح   پذیرش 

را نماه جا عۀ ایران هاچنان کردنگ    صالحات ارضی را انکار  ی انقالب نمد هاچنان ا

 . دانس نگ فئودال   نماه  س عاره  ی

به . نکنم  عرفی انندر کوبا سرانجا  به این ن مجه رسمگ  که دیگر کسی را به آ

کاک به آنها از   ها  داش نگ که کوباییا ا توق   هاه کس   هاه چمد  شکوک بودنگ

زنگیی    هدینۀ ،آنان را به کوبا ساز ان دهنگ رف    بازیش ِ سفرِ دریغ نکننگ؛

ای در اخ مارشان بگذارنگ، چنگین نفر را برای  ، خانهرا   قبل شونگ انآن آ وزش

پماده ر ی در جنگل    های  خ لف   دهنگ، اس فاده از سالحآ وزش به آنان اخ صاص 

برای آنها اخ صاص ترجاه   ن هم تاا   ق م را به   الب ه، .ا به آنان بما وزنگکوه ر

های  ربوط به  کال  شناخ   رد    کردنگ ا ا یا اس فاده  یین  دااز هاۀ ا. دهم

توانس ه بودنگ  با اتکا به  ن .شاردنگ  یگمر را کاری بمهوده    ق  کوبا تاریخ سماسیِ

اع اادی به  ن را به صراح   پایشان به کوبا رسمگ بی هامنکها ا  به کوبا سفر کننگ

پایان د رۀ آ وزش، با چغلی  آن  دایا   اس فاده از هاۀ آخر سر هم، پس از. بر ز دادنگ

ح ی ز انی که به ایران بازیش م،  را به هاکاری  .از هم جگا شگیم ها از  ن به کوبایی

ای را حول    طلبکارانه قمحانه   پمش از آن، چنمن رف ار . با سا اک نمد   هم کردنگ

 .شناخ م حوش خود  نگیگه بود    نای

ساز ان در کوبا، هم از  "آ وزش"هاان ا ایلِ در  قاضی   هاسرش پریلمکن 
شان فاصله یرف نگ، هم از  انگیشی    ناسبات غمر د س انه به خاطر خشکانقالبی 

یرایی   دیسمپلمن خشک  خشون ، اراده.  بارزۀ  سلحانه سرخورده   ر یگردان شگنگ

 .همچ سازیاری نگاش  پرینهف ه در  بارزۀ  سلحانه    خفی با ر ح   جان 

*** 
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در آن سفرها به کوبا،  ن چنان  جذ ب انقالب کوبا بود  که به نبود تحدب، 

نه به . داد  های  گنی کا رین اهام ی نای آزادی سماسی، آزادی بمان   تشکل

انگیشمگ ،   نه به ن ایج پرایااتمسم     ی یوارا چهیرایی  پما گهای آر انگرایی   اراده

پذیر  توجمه "ضر رت انقالب"چمد را با تکمه بر هاه . کاس ر تارکد قگرت در دس  

فقط به  یوارا، چهرا توسط  ای ح ی اعگا  نوجوان ر س ایی شاندده ساله دانس م،  ی

که آن نوجوان به این دلمل تنها  !"ضر رت حفظ دیسمپلمن چریکی"خاطر عبرت   

 وانس ه ، در آن شرایط سخ  کابود غذایی نسممرا ائس راهای  هنگا   بارزه درکوه

 .پنمر خودداری کنگ ای بود از دزدیگن تکه

هنوز این  سئله بنمادین برایم  طرح نبود که ریخ ن خون یک انسان به بهانۀ 

توانگ سرانجا  به   ی "ضر رت انقالب"یا  "ضر رت  بارزه"   "حفظ دیسمپلمن"

 .سرنوش  انقالب کوبا نشان داد که ناهاچن. حکو  ی توتالم ر بمنجا گ

در بلموی، ا ضاع سماسی در کوبا  6311در اک بر  یوارا، چهکش ه شگن  پس از

های اق صادی آ ریکا از یک سو    زیر فشار تحریم کاس ر ،. نمد به تگریج تغممر کرد

اق صادی چمن   شور ی از سوی دیگر، سرانجا  سماس  نددیکی    فشارهای سماسی

های  سلح   غمر  سلح در  زش یر هرف ه رف ه، از حاای    آ و. به شور ی را بریدیگ

به توصمه یا بر اسا   ناف  شور ی اق صاد تک  حصولی . سایر کشورها دس  برداش 

با پمر ی . بار اق صادی آنبا پما گهای زیان ،  کی به نمشکر را در کوبا به اجرا یذاش 

   کاونمس     قا  دبمر کلی حدب نظا  تک حدبی را برقرار کرداز الگوی شور ی، 

پمش از آن، حدب  احگی  آنکهحال . ریاس  جاهوری را خود هاد ان به عهگه یرف 

 قا  ریاس  جاهوری نمد به عهگۀ شخصم  . به صورت رسای   د ل ی  جود نگاش 

برکنار   به ریاس  بانک  لی  6311بود که در  33ا سوالگ  د رتمکو د وکراتی به نا  

 . یاارده شگ

ان خابات . اعم    کانون غمرد ل ی قگغن شگرف ه رف ه، هریونه تشکل، ج

 خالفان سماسی   . د ،  جودِ خارجی پمگا نکردآزاد، حق عدل   نصب از جانب  ر

های  حبوب   سرشنا   ح ی هاجنسگرایان به زنگان اف ادنگ   برخی از شخصم 

 آیگه سان ا. سفمر سابق کوبا در الجدایر،  ند ی شگنگ سریمئراد ران انقالب، نظمر 
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 .خودکشی کرد 6320مه ا در کنفرانس سه قاره بود، در ژ ئکسی که نااینگۀ کوب  اریا،

به زنگیی خود  6329نخس من رئمس جاهور بعگ از انقالب، در  ا سوالگ  د رتمکو ،

های چریکی نمد سرانجا  در   سئول ا نم ی یر ه ،ریش سرخ یا نمر  پی .پایان داد

 . شکوک کش ه شگ "تصادفی"، در 6332

، ح ی برخی از د س ان بسمار نددیک   هارز ان  حبوب   20از ا اخر دهۀ 

  آن ونمو دال  600ا چوا، آرنالگ  ژنرال .نمد از  مان برداش ه شگنگ کاس ر قگیای 
به اتها   اهی فساد    کاس ر ،فر انگهان سرشنا    د س ان بسمار نددیک  606یواردا

در عرض یک  اه  حاکاه   به . نگدس  داش ن در قاچاق  واد  خگر دس گمر شگ

، 6323مه ژ ئ 69کردنگ   در  "اع راف"عاال خود ار ال  عاول چنمن  حاکااتی به 

 . هاراه د  فر انگه دیگر اعگا  شگنگ

  سماسی  رفه بورژ ازی کوبا بود   عضو همئبر آ گه از خانوادۀ  دال یواردا

 90در د  قلویش نمد به برا. حدب کاونمس    یکی از د قلوهای سرشنا  کوبایی

پموس نگ   از د س ان بسمار  کاس ر هر د  از آغاز انقالب به . سال زنگان  حکو  شگ

ای ر س ایی، فر انگه   قهر ان  ، از خانوادهآرنالگ  ا چوا. نگآ گ  ینددیک ا  به شاار 

 21دانشجویی  از آغاز جنبش. بود فمگل کاس ر  حبوب  لی، هارز    رفمق نددیک 

در تسخمر  .حضوری فعال داش  سممرا  ائس راهای  مه تا  بارزۀ چریکی در کوهژ ئ

در انگوال فر انگهی ارتش کوبا را به  .بود یوارا چه هارز    هاراه ،سان ا کالراشهر 

چنگی پمش از .  وافق نا ۀ صلح را در آنگوال به سرانجا  رسانگ هاو عهگه داش   

را اعگا   ا چوآشبی که  .را به دس  آ رده بود "بقهر ان انقال"اعگا ، عنوان    گال 

 . در سراسر ها انا خا وش نشگ( Negrito) "سماهکم"تا سحریاه فریاد  یویا نگکرد

یوارا در بلموی،  سه باز انگۀ آخرین نبرد چه یکی از، (بنمنو)االرکون را مرز 

اهنگیی سماسی به پن 6334، در ها را در کوبا به عهگه داش  ز انی که ریاس  زنگان

گی شاندده سال از که س ا سممرا  ائس رااهل یکی از ر س اهای  .در فرانسه ر ی آ رد

در  ،یوارا چه سمر طوالنی نبردهایش را در کنار  .اس  هپموس  یوارا چهیر هان به 

 .یویگ باز  ی "فراز   فر د انقالب/ خاطرات یک سرباز کوبایی"ک اب 
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   به کوبا  ن قل ،ریدی شور ی سی سال، با فر  نمد تنها پس از یوارا چهجسگ 

 .آرا گاهی برای ا  ساخ ه شگ

، با 6339در . با فر ریدی نظا  سوسمالمس ی شور ی، کوبا به چمن نددیک شگ

، به عمنه دیگ  که نااینگیان کوبا،  ین شهر حقوق بشر در جهانی حضور در کنفرانس

نااینگیان جاهوری اسال ی ایران   حدب با  ،"نی حقوق بشراعال مۀ جها"در  قابله با 

ضر رت  بارزه با "ن تح  عنوا نگس  چمن بلوک  احگی تشکمل دادکاونم

  ."ا پریالمسم

مس رئ چا ز   مس جاهور ایرانرئاحاگی نژاد با  فمگل کاس ر ، 2000در   

 .ا ضاء کرد "انقالبی   ضگ ا پریالمس ی" پماانی جاهور  ند ئال
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با  ا سوالگ . ، کوبا را برای هامشه ترک کرد 6312پمش از  اه  ی  چنگی

 .در کوبا  انگه بود ،یر هی چریکی رفقایش برای ساز انگهی

در تگارک . رئمس جاهور فرانسه بود لد یُبه پاریس که رسمگ  هنوز ژنرال 

ضای پر شور   ف. شگ  12سفر به ایران بود  که  گتی پایبنگ فضای انقالبی  اه  ی 

جوششی دیریون کننگه در فضا  وج . شری با ر نکردنی که تا آن ز ان نگیگه بود 

را  "تابوها"بسماری از در سفرهای پمشمن، ضگی  با جن    شکس ه شگن . زد  ی

 ی نا  به  آ ریکا علمه لمکن این بار خواس  صلح    قابله با جن ِ دیگه بود ،

حر   به آزادی   ضگی  با سلطه   اتوری ۀ . دای هاگانی تبگیل شگه بو  سئله

قگغن بودن "ح آن ر زها ها یا به اصطال قگرتاگاران    گیران،  قابله با قگغن بودن

  حق   بارزۀ زنان برای حقوق برابر. در  مان جوانان چشاگمر بود "قگغن اس 

. حق سقط جنمن به  وضوع ر ز تبگیل شگه بود  الکم  بر جسم   جان خود  

نایدیری " سماون د بوار، نظمرهای  ها   ک اب های  وافق    خالف بر سر نوش ه حثب
رایج  ژ پ شلوار    منی در  مان دخ رها تازه. یمر بود ، هاه"جنس د  "   "چمدها

ات   دار   رنگی، تحریم کرا  های چمن   در  مان پسرها  وی بلنگ، پمراهن .بود  شگه

، "جن  نکنمگ نمگ،بازی کعشق"ها با شعار  همپی جنبش. بود باب ر ز ک    شلوار

های ناشناخ ه    ر ی آ ری به فرهن  پرسر   صگا، اس فاده از تار هنگی   وسمقی 

در  های نو در ادبمات، فرایمر شگن سبک. ای ر اج یاف ه بود سابقه غمر غربی به شکل بی

ا    قابله با ه این دس  نوآ ری .چشاگمر بود اینهاهنرهای تجسای، فملم   جد 

فرهن  سن ی برایم قابل درک بود ا ا تبگیل شگن آن به جنبشی  ها   تنگناهای ریشه

به خصوص که به جد حق سقط جنمن که . کرد به فکر  هم خطور نای انقالبی اصالً

فامنمس ی اهام ی  یژه  های برای خواس  کرد، نماز شخصی خود  را هم تضامن  ی

خود  را . خوشاینگ بودنابرایم  هم "یری همپی" برالی  های لم یرایش   بود نقائل 

. دانس  دانس م که عگال  اج ااعی را بر هاه چمد ارجح  ی   علق به جنبش چپی  ی

هایی خاص نظا   ،  وسمقی پاپ   غمره را  وضوع"عشق"آزادی، فامنمسم، 

اهام  تنها چمدی که . دشار  ی " سائلی ثانوی"داری یا در به رین حال   سر ایه
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با این حال، فضای پرتب   تاب . داری بود داش ،  بارزه    قابله با کل نظا  سر ایه

 . انقالبی کشش   جذابم ی خاص برایم داش 

 در حو ۀ پاریس، 602،نان ردانشگاه  ، تظاهرات دانشجویی درا اخر  اه  ار 

نجا مگ که نا    دس گمری چنگ دانشجو در کا ر از د   اه به رخگادی اعلمه جن   ی 

 دس گمری دانشجویان، پیدر . های  وجود در نظا  را دیریون کرد بسماری از داده

قوانمن خشک، سخ گمری   به سریرف    به سرع  اع راض  اع راض به سرکوب

های  دانشگاه   تعطملی به اشغال در  مان دانشجویان فرایمر شگ    گیران سلطۀ

از آن پس، . کشمگه شگ نهادها ظره به سایر با سرع ی نا ن انجا مگ    هوپاریس   ح

ز ضگی  با ر "که د    اه  ی را  نان ردانشجوی دانشگاه ، 609 بنگی نکُ نا 

، هر ر ز از ساع  شش با یس رش جنبش. ها اف اد برسر زبان اعال  کرد "ا پریالمسم

های پاریس به  حل بریداری تظاهرات   تجا  برای بحث   یف گو  خمابان عصر

در  قابله . ها   تظاهرات به  ظمفۀ  ن تبگیل شگه بود حضور در بحث .ص یاف اخ صا

ها به ا ری ر ز ره  سنگربنگی در خمابانانگک انگک ها،  با دخال  پلمس   دس گمری

ها،  اژیون کردن  ها، از جا کنگن سنگفرش خمابان بریگن تنۀ درخ . تبگیل شگ

 جهد به ( CRS)پلمس شهری با حالۀ  .ها برای سنگربنگی کار هر ر زه بود اتو بمل

زد   خورد   بگمر   ببنگ   فرار تا دیر  ق  شب ، آ ر خود، سپر، باتو    یاز اشک کاله

های کاریری نمد در اع راض به  مدان  دیری نگذش  که اع صاب .ادا ه داش 

با اعال  اع صاب . انجا مگ 604رنو دس اددها شر ع شگ   به اشغال کارخانۀ  عر فِ

از  ها   ادارات د ل ی و ی توسط سنگیکاها، اع صاب به سرع  به سراسر کارخانهعا

کاریر   کار نگ  ها از  اه  ی نگذش ه  ملمون یکی د  هف ه. جاله تلویدیون کشمگه شگ

جا عۀ فرانسه به کلی فلج شگ، در عوض یف گو    ناظره در  ورد . در اع صاب بودنگ

از . انسانی شکوفا شگ   سراسر جا عه را فرایرف  آزادی، صلح، نمازهای فردی   حقوق

رهگذران، بر خالف  عاول، خنگان   . شگ ر  یها از جاعم  پُ صبح سحر خمابان

ر حمۀ عبو    بگ خلق  عاول دیگر . کردنگ خوشر  سال    احوال پرسی  ی
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اب کارهای یونایون شخصی    خورد، هابس گی عاو ی   فرانسویان به چشم نای

 ها را دانشجویان پدشکی  سئولم  رسمگیی   در ان زخای. ه بودل یرف جاعی شک

 سوربن،دانشجویان . هایی  جهد به ا کانات ا لمه   دار  بعهگه یرف نگ در اتو بمل

های انقالبی  فملم کارتمه التنسمنااهای  .  حلی برای نگهگاری کودکان تگارک دیگنگ

 ن نمد به دانشجویان  .یذاش نگ اایش  ی  سوررئالمس ی    وج نو را به رایگان به ن

، تهمه بناپارتپموس م که اب کار ناایش فملم ر ی دیوار کوچۀ  600هنرهای زیبا

ها پس  شب. اعال مه، شعارهای انقالبی   کاریکاتورهای رنگمن را به عهگه یرف ه بودنگ

ی ، چنگ ساع ها   خشک شگن آنها ر ی بنگ   هجونا ه شعارها چاپ دس ی از تهمه،

با . کردیم های  خ لف شهر پخش  ی خوابمگیم   ر زها در  حله ها  ی ر ی نماک 

 : شعارهایی از این دس 

 40بمش از / یویگ پلمس هر شب با  ا سخن  ی/ هاس  زیبایی در خمابان
بمن باشمم    اقع/ ادۀ عاو ی علمه ادارۀ خصوصیار/ سنگربنگی در هف ه  انوع اس 

 ... ها   زنگه باد اشغال کارخانه/ یالتاان را  اقعم  بشااریمتاا/ نا اکن را طلب کنمم

. کرد ها بود   اع صاب شکنی  ی ا ا حدب کاونمس   خالف اشغال کارخانه

را در خمابان   جلو چشم  601ا  انم ه، اریان  عر ف حدب کاریران عضو حدب،ح ی 

ن آ گه   ا ضاع سماسی به کلی از دس  حدب کاونمس  بمر . کردنگ هاه پاره  ی

بود   برای شکس ن  سماسمشتگا   جنبش به ضرر  ناف  .  ند ی شگه بود

برخالف حدب کاونمس ، . های کاریری سخ  به دس    پا اف اده بود اع صاب

های سماسی پمر  انگیشۀ  ائو   چمن در  مان جوانان هر ر ز ر اج بمش ری  یرایش

ببر "که ا پریالمسم آ ریکا را  ، ائو های پمر ان انگیشۀ ها   اعال مه نشریه. یاف   ی

 .یش  دس  به دس   ی ،" یدیونمس ر"خوانگنگ   شور ی را   ی "کاغذی

که با جنبش دانشجویی در ای الما   آلاان نمد هاد ان  در این  ضعم  سماسی،

  بنگهایی  سپس با اتکا به زد. نحل کردنخس  پارلاان فرانسه را  ُ  یلدُژنرال  بود،

از جاله با حدب کاونمس ، توانس  سرکوبی یس رده،  سماسی  وجودبا احداب 

 پس از. گ  الشی کن را 12 ی  اه جنبش فرایمر    دهگ  گمری   زنگان را ساز اندس
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بادر در فرانسه،  601آکسمون دیرک نظمر  پگیگ آ گنگ های  خفی    سلحی ، یر هآن
مر الگوی انقالب کوبا   در ای الما، تح  تأث 603بریگاد سرخدر آلاان    602 اینهوف

ای  ز منه ا ا. انقالب چمن    در بلموی یا   أثر از نظرات  ائوتسه د ن یوارا چه بارزۀ 

 .اج ااعی نگاش نگ   دیری نپایگنگ سماسی  

ها   فکرهای  گرنی که در ر نگی چنگین ساله شکل یرف ه   به  لمکن، ایگه

هایی که سرانجا  ژنرال  ایگه. نبودجنبشی فرایمر تبگیل شگه بود دیگر سرکوب پذیر 

 .یمری از قگرت  اداش  ، به کناره6313آ ریل  21پرسی در را نمد در پی هاه  دُ یل

ای  پاره. ای داش  نقش  یژهفرهنگی ار پا    جنبش  اه  ی در تاریخ اج ااعی

 افکار. سی به ا ری پایگار تبگیل شگهای آن در  ورد  ناسبات اج ااعی   سما ایگه

شگ، بلکه از جنبش دانشجویی  گرن این جنبش تنها به فرانسه  حگ د نایین    ُنو

 "سوسمالمسم با چهره انسانی"ای الما   آلاان یرف ه تا جنبش اصالح طلبانه   برنا ۀ 

بی که توانس  در فرهن  سن ی، رخگادی بود انقال. در چکسلواکی را نمد در نوردیگ

آ مد    ردساالر دیریونی پایگاری  بنگهای تبعمضد ل اگاران    گیران، قمگ    سلطۀ

هاچنمن در رشگ   شکوفایی ادبمات، هنرهای تجسای، فملم،  وسمقی . ایجاد کنگ

در جوا   ار پا، به  یژه فرانسه، ای الما، آلاان   . نقش  های ایفا کرد اینها رد ی   جد

که با یذش   سماسی به ثار رسانگفرهنگی   چکسلواکی دس ا ردهایی در ز منۀ 

های قگرتاگاران    خالفان سرسخ  آن  چهل سال تا به ا ر ز، به رغم هاۀ تالش

، در جا عۀ 12بسماری از دس ا ردهای جنبش  ی . انگ پا برجا  انگههنوز جنبش، 

قانونی شگن  ارتقاء جایگاه زنان در ا ور سماسی   اج ااعی، فرانسه نهادینه شگ نظمر؛

اصالح قوانمن کار، افدایش حقوق  گنی سنگیکاها، افدایش چهل ساع  کار در هف ه، 

دس ادد پایه، حق تشکمل سنگیکاهای دانشجویی، قانونی شگن  شا ره با کاریران   

هایی   شکل از نااینگیان کاریران   صاحبان صنای  یا  ایجاد  رج  یا کام ه

 .کار نگان    گیران  وسسات د ل ی

*** 
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 ژینو ه قصگ تکامل زبان انگلمسی، هاراه د س م یران، بپمش از بازیش  به ا

ها حول  بمش ر بحث لنگن،  مان دانشجویان ایرانی در. من رف به لنگ هم چنگ  اهی

، در اطالع داش ن از تمرانگازی به شاه کاذب به اتها  زد که د ر  ینمکخواه  پر یدیر ه 

   آن یر ه ر دفاع ازشجویان ایرانی دکنفگراسمون دان .دس گمر شگه بودنگ، 6944سال

 ۀکام در لنگن نمد  .کرد ای فعالم   ی به شکل یس رده افشایری علمه رژیم شاه

در دفاع از  ژینو  ن   د س م  .بود ساز انگهی شگه نمکخواهیر ه در دفاع از ای   یژه

با چنگمد نمد در آنجا د س  شگ  که به یاانم  زادی آنان کم   بمش شرک  داش مم،آ

ساز ان "از رهبران   نظریه پردازان اصلی  نمکخواه .دبمر کنفگراسمون بود در آن ز ان

   پس از تحال چهار سالا ا . بود   طبعاً  نکر اصالحات ارضی در رژیم شاه "انقالبی

چنگ  قاله در  با ان شار. به رژیم شاه تغممر کردزنگان نظرش نسب   ای خرده

با  .برشارد ای  ثب  ناشی از اصالحاتپما گه نظرش را در  ورد های رسای ر زنا ه

یوشدد  آنان را با رژیم شاه هایی سریشاده به رفقایش، نادرس ی ضگی  نوش ن نا ه

بلکه  گ،های  خالف رژیم تحریم ش نه تنها از جانب تاا ی افراد   جریان در ن مجه .کرد

   احگ  گیری در پی آزادی،نمکخواه . نمد پش  ا  را خالی کردنگ مشساز ان رفقای

یر ه تحقمق بخش  رکدی خبر را در تلویدیون د ل ی به عهگه یرف    سپس  سئول 

 .  پژ هش شگ

اس قرار جاهوری اسال ی، به جر  خگ   به رژیم شاه    انقالب   در پی

فضای سماسیِ  در آن ر زها،. هاگس ی با آن رژیم جد  ا لمن کسانی بود که اعگا  شگ

های سماسی  شعاری که بمش ر جریان. "!عگا  بایگ یرددا"شعار  جا عه اشباع بود از

های رسای  در اریان .دادنگ اهلل در تظاهرات خمابانی سر  ی  وجود هاصگا با حدب

 ن . نظا  پمشمن تأکمگ داش نگهای   قا  هاکاران   خود بر لد   اعگا  هر چه بمش ر

هاچون بسماری  بود ، نمد که در پی آزادی از زنگان به ساز ان فگایمان خلق پموس ه

، نه    اهم  رژیم اسال ی "ضر رتِ تگا   انقالب"اسلکانم در توهم نسب  به از ه

های  دالنه بر جنای  ها نمنگیشمگ ، ح ی ساده بار آن اعگا  تنها به پما گهای فاجعه

 .چشم بس م   از جاله اعگا  نمکخواه ش ابدده   بگ ن  حاکاه
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ای  خوشنودی آ مخ ه به دلهره. هواپماا در فر دیاه  هرآباد به ز من نشس 

نگی  گتی یذش  تا به کُ. نا ن ظره   ترسی  بهم  را به صنگلی  مخکوب کرده بود

 .هایم را جا    جور کرد    راه اف اد  اسباب

چنگ سال پمش، . را دیگ  که  ن ظر  ن اس ، ان ظار نگاش م قهر انها،    پلهدَ

با . ر   کرد که  ی نرف ه بود ، البگ این بار فکر  ی فرحاز  ن دلخور بود که به دیگن 

با . ، شق   رق   خنگان به  ن چشم د خ ه بودراِ ایران هواپماایی کاله   ا نمفور 

بی سر   صگا  را بمگار  بعگ از ظهرها باری که در یر ای هاان خنگه   نگاه شمطن 

یواشکی از اتاق خواب پگر    ادر  در بر یم، خود ان را به جالمد برسانمم   کرد تا   ی

ای که در هاۀ  با هاان خنگه   نگاه جسورانه. تا نفس داریم خربده   خمار بخوریم

 داد   ، به  ن دل   جرأت  یخانقاههای  عصو انۀ د ران کودکی، در ده   اجراجویی

بنگ ان  هایی که پا رچمن پا رچمن از پشه ه شبدر آن نما. کشمگ دنبال خود  یبه   را

رسانگیم     یاب غدان یواشکی خود ان را به پش ل  بان چوبیِ نردهیم   با آ گ  یبمر ن 

زیر  ، به یف ۀ اهالی ده،د ر از چشم پگر    ادر  کش ه بودیم به که ارهایی  تا شایگ

ی یردن ش رهایی سوار باکانه ر  در آن ر زهایی که بی. گنک  درآینور  اه به حر

هاان حال ی با . ر ده در حال چرا   نشخوار بودنگهای د ر   بَ     شگیم که در دش   ی

برای پمگا کردن دس االی که کنار یوری پنهان کرده   های شبانه شرطبنگیکه در 

  !داد بودیم، به  ن دل   جرأتِ پا یذاش ن به یورس ان تاریک   ترسناک ده را  ی

هایی سری   دس م را  حکم یرف    با یا  قهر انها که رسمگ ،  پلهبه پایمن 

انم را بگ ن  أ وری را صگا کرد تا چاگ.  را خارج از صف  سافران به  حل یارک برد

 .بود 6941 ا اخر. بازرسی رد کنگ

هنوز کال ی رد   بگل نکرده بودیم که سر   کلۀ سه  رد درش  همکل با ک  

 قهر ان. به  أ ور دس ور دادنگ چاگان را باز کنگ. ه پمگا شگ  شلوار خاکس ری   سما

 "!چاگان  ال خواهر  ن اس "به تحکم یف ، 

  ار پاسخ داد، یکی از آن سه  رد داش  ش ی

 !دخال  نکن   خودت ر  بکش کنار! فضولی فضولی بی -
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راهش را  آنکه به  ن نگاه کنگ سرش را انگاخ  زیر   بی رن  برادر  پریگ،

شگف دده با نگاه . دیگ  بود که سایۀ تر  را در چهرۀ ا   ی نخس من بار.   رف  کشمگ

تر  ا  از  أ وران سا اک بوده  فقط  ق ی دانس م.     حرص خورد ا  را دنبال کرد

هاه . دده   به دق  شر ع کردنگ به  ارسی  سایلمب که چاگانم باز شگ   آن  ردها ش ا

 .تکانگنگ هایم را یکی یکی  ی ا کشمگنگ   لب را تک تک بمر ن  ی

ای پش م را  اع ناییِ لجوجانه با بی. دانس م که چمدی پمگا نخواهنگ کرد  ی

ها برای دیگن  کرد  به آنها   نگاهی انگاخ م به جاعم ی که پش  شمشۀ پنجره

   را منم ک، پسر اله  پگر    ادر ، خواهر. شمگنگک  تابی سرک  ی  سافرشان با بی

 .انگ را دیگ  که با نگرانی به  ن   آن سه  رد چشم د خ هولو سما ش کوچ

شب شگه بود،  انگه بودیم . هایشان را یرف نگ   رف نگ هاۀ  سافرها چاگان

ا  هاگی چسبمگه بودنگ به شمشۀ پنجره،  خانواده. ها    أ ور یارک  ن   سا اکی

چشم از  ن پسر  . کردنگ  ر حس  یر این جوری خودشان را به  ن نددیکانگا

حاال حسابی بدرگ شگه . در نگاهش اضطراب   پرسشی  بهم نهف ه بود. داش  برنای

 هرر  ِای پُ اش  ثل هامشه با خنگه چهره. ای برایش فرس اد  بوسه.   قگ کشمگه بود

 .ف شکُ

 .ها به خود آ گ  با صگای سا اکی

  "این چمه؟  -

ها پمگا کرده بودنگ نشانم  هایی را که از  مان نا ه نشانی ر ی یکی از پاک 

ز د فهامگ  چون سه حرف ا ل آن شبمه به . اف اد Chamateچشام به نا  . دادنگ

  ،به تاسخر یف م. انگ اسم شاه اس ، به خمال خودشان چمد  های کشف کرده
 !خوب، که چه. نا    نشانی یکی از بس گان  ند ئالیی  ن اس  -

کف   ر ی . را یذاش نگ توی جمبشانبا تعجب نگاهی بهم انگاخ نگ   پاک  

پاسپورت  را هم یذاش نگ . چاگان را با فلدی نوک تمد شبمه به چاقو  ارسی کردنگ

  ،ای یف نگ   دبانه توی جمبشان   با لحن نسب اً
 "! ون ر  جا  کنمن   برینونمن  سایلت ی  -

 پاره جا بگ ؟ پاسپورتم چی  مشه؟ تو چاگ ن چطور واین ریخ    پاش -
 .یمد پاسپورت ر  بعگ  ی" -
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 چطوری؟ -

ش  رتب این پا   آن پا  ا    به  أ ور فلکددۀ یارک که در ان ظار پایان کار شبانه

 .   راهشان را کشمگنگ   رف نگ. را جا  کنگ  شگ دس ور دادنگ  سایل  ی
 ،در راه خانه که بودیم پگر  با   ان  هامشگمش به راننگه یف 

 .کنن نا دارن  ا ر  تعقمب  یای! خسر   واظب باشو 
  ،   ادر  به  هربانی پرسمگ

  گه چی شگه،  یگا؟ -

 !  رسمگه به ایران، هنوز که کاری نکرد تازه پا و

*** 

در آخرین فرص ، . سخ  نگران بود پریخواهر  هنگا  بازیش  به ایران، 

آلاان    کی در  رزقرار ان در کافۀ شهر نه خودش را با قطار رسانگه بود سَرِشبا

پوشمگه از برف   یخ به زحا   ای با یذر از جاده هاراه یکی از د س انم رضا .فرانسه

از پاریس آ گه بود، تب داش ، آشف ه بود  پری .خود ان را با اتو بمل به آنجا رسانگیم

  ،داد یک نفس هشگار  ی.  ن   نگرانِ

 !نر  گی،باالخره کار دس  خودت  م ه،سا اک حرف حساب سرش نامش -

ای از کنگرۀ هف م کنفگراسمون دانشجویان ایرانی در فرانکفورت  چنگ هف ه

  هاسرش بریش ه بودنگ پاریس    ن قصگ داش م از شهر  پری. یذش   ی

 .  از آنجا به ایران رُ به بر    660کالسر هه

حسن . ان ایرانی شرک  کرده بود ویجدانش نخس من باری بود که در کنگرۀ
به یاانم بار ا لی بود که از . یکی از یرداننگیان آن کنگره بود ، هاسر پریقاضی

که  رکد آن در  ،(I.U.S)الاللی دانشجویان سوسمالمس   فگراسمون بمن جانب

ساز ان ". در آن کنگره شرک  داش  اسپانمولی زبان یک نااینگۀ ، غولس ان بود

فگراسمون  توده را درگره ب وانگ جای حدب با دعوت ا  در آن کن برآن بود "انقالبی

 . بگمرد دانشجویان سوسمالمس 

                                                      
110

-Kalsruhé 
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نقش   رجم ا  را به عهگه یرف ه  به خاطر تسلط به زبان اسپانمولی  ن فقط

کرد  که شرک  در یک کنگرۀ دانشجویی   این دس  کارهای  همچ تصور نای. بود 

 اهام  آنقگرهای سماسی   هم برای دس گاه سا اک  ، هم برای جریان"کم اهام "

 .  از هر د  طرف به اقگا  سماسی  های تعبمر شود! داش ه باشگ

چون قصگ داش م به ایران باز یرد  از سر کنجکا ی در آن کنگره شرک  کرده 

  تنها چمدی که از آن کنگره دس گمر  شگ این بود که دا نۀ دعواهای  مان . بود 

ساز ان " بود   کشمگه شگه هم چمن   شور ی به کنفگراسمون دانشجویان ایرانی
فضا پر از . بود حدب تودهدر پی تسلط بر کنفگراسمون   اخراج  "انقالبی حدب توده

هاه، از جبهۀ  لی یرف ه تا نمر ی سو  یا . های سماسی به هاگیگر شعار بود   اتها 

هایی از  ارکس    دیگران با اتکاء به نقل قولهای پمر  چمن    چپها    سوسمالمس 

 "یناهان سماسی" خالفان نظری خود را به انواع   اقسا  ...  من   هوشی لنمن    ائو  

توانس م تشخم  بگهم هر  زدنگ  ی هایی که بهم  ی حاال دیگر از ان . کردنگ   هم  ی

برداری نقطۀ اش راک الگو.   طرفگار چه الگویی هس نگ یک از چه یر ه   دس ه

 .سطمن، کوبا   ح ی الگوی سوئگچمن، شور ی،  ی نا ، آلبانی، فل:  هاگان بود

اینکه این الگوها چه ربطی به  سائل دانشجویی    ضعم    شرایط ایران 

ا ا به رغم  .پرسش برانگمد نبود هاۀ شرک  کننگیان   از جاله  ن دارنگ برای

بودنگ، هرچنگ  هانظرا   "اصالحات"   هاگی در ضگی  با رژیم شاه ،الگوهای  خ لف

با اتکا به الگو    ،"ساز ان انقالبی حدب توده" رفگارانط .بانگرشی   فا ت

 ا ری در غمن   را "حق رأی زنان"   "اصالحات ارضی"، های آن د رۀ چمن سماس 

را انکار  "اصالحات"ایر چه  ها  گافعان دیگر جریانِ. ضر   ُ دانس نگ یرانه  ی توطئه

حق " نی شگنقانو برای .انس نگد ن مجه  ی   بی "باال"کردنگ  لی آن را اقگا ی از  نای

 براین با ر بودنگ که آزادی   حق بمش رکا رین ارزشی قائل نبودنگ،  نمد "رأی زنان

 ارد کردن به قصگ  اس ثاار نمر ی کار آنان اس  یا به قصگپمش از هر چمد  رأی زنان

 . "عر سک فرنگی"ل کردن زنان به های غمر اخالقی غرب   تبگی ارزش

ا  از آن هاه حرف  حوصلهچشم دیگه بود   را در عال   به  ن که اصالحات

حق   پما گهای  خالف  با  اصال به  خا   چنمن فکرهای غمر  اقعی ا ا. سر رف ه بود

تاا   .انگیشمگ  به  بارزۀ  سلحانه   الگوی کوبا  ی فقط. نگاش م توجهی زنان رأی
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کاغذ، در  ییها با رد   بگل تکهنا ه که نه، .  کرد ی  ینا ه پراکن ییوهر یعل گت با 

 گعمان کنگره را  .کردیم یها را  سخره   د  جاله آن فضا   آن حرف ییک

در آن چنگ ر ز، . خنگیگیم ینا مگیم     یایرانی   "خود بریدیگیان" یا "ها  انگارن"

کنگره دیگر ا  را نگیگ  تا  آن از پس.  ش رک  ا را به هم نددیک کرده بود یحس

 .بمخوداز خود  بود    یمج    ن  ،همجاندده که انقالب ا ن ظرۀی نر زها

به این   آن با توانس  با زد   بنگهایی  ساز ان انقالبیدر آن کنگره، سرانجا  

 پس از ان کنگره،. دس مابگ وقعم ی کلمگی   برتر در ساخ ار کنفگراسمون دانشجویان 

   یپراز جاله  ،گکردن ی ند    اخراجیکی در پی دیگری را  خالفان خود رف ه رف ه 

 یکه ر ز یان ایرانیکنفگراسمون قگرتانگ دانشجو سرانجا ،. را یقاضهاسرش 

 .تکه پاره شگ   از هم پاشمگ بود ییونایونِ سماس یها یرایش ۀدربریمرنگ

*** 

 یداد  که کار یبه خواهر  اطامنان  در آن کافۀ  مان راه فرانسه   آلاان، 

 یجگ یبه نظر  کار  سلحانه ۀجد شرک   س قمم در  بارز یهمچ کار. ا  نکرده

ها    ، توجمهاش د ی   را از بازیش  به ایران برحذربمش ر  یپر هر چه. آ گ این

د ر از پسر ،  دیگر قادر نبود . شگ ی   حکا ر   قوی ربازیش   ی ن برا یها اس گالل

هم  یهر کار. نبود  ر ایرانی  غم یایران یعضو همچ یر ه سماس. خانواده   دیار سرکنم

داش ن  .که کرده بود  در خارج از کشور بود   ربطی به رژیم ایران   سا اک نگاش 

 انگار سهل  را یپرا ا  .دانس م ای  خالف رژیم را هم یناه سماسی نای عقمگه

 ، اجراجو دانس     ی

! کوبا را ساده نگمر ۀشرک  در کنگره خملی  هم نباشگ، ا ا قضمشایگ  -
از آنها به  ی  سرانجا  یک یا آ وزش در کوبا کاک کرده یبرا یباالخره تو به یر ه

 !شود یر د   قضمه ر    یایران  
به خاطر یر هی که از همچ نظر هافکری   سازیاری نگاش م  کرد  با ر نای

 ،داد  که ی به پری دلگاری  . ورد آزار   اذی  سا اک قرار بگمر 
 !باالتر نمس  که نگا  چنگ  اه زن یسمل نگران نباش، از چنگ -

فقط تصامم یرف م  گتی . تعقمب سا اک را هم، از دَ  فر دیاه، به جگ نگرف م
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هر ر ز  جون علیپگر ، . ها آرا  بگمرنگ که نگرف نگ از خانه بمر ن نر   تا سا اکی

 ، پرسمگ  ی  یش    ی نگران ر از ر ز پمش به خانه باز

شون    کلهکنن   هر جا  مر  سر  من ر  تعقمب  یدائم  اش چی شگه که -
 ؟پمگا  مشه

دس  از  کنم داد  که باالخره  ق ی فهامگنگ کاری نای به خود  دلگاری  ی

رف م تح    ی که از خانه بمر ن یذاش م، هر جا که ا ا پایم را. سر  برخواهنگ داش 

تاا  . شگ  اک رد  یکرد ، اجازۀ کار از طرف سا کاری پمگا  ی هر جا. تعقمب بود 

را  حگ د هایم   عاشرت.  وجب دردسر برای کسی نشو کم  این بود که دس ِ تالشم

د س ان   آشنایانی که  طائن بود  همچگونه قصگ فعالم  سماسی در  کرده بود  به

ح ی ایر  خالف رژیم بودنگ قصگ فعالم ی عالی، جد ابراز نظر در  حافلی . سر نگارنگ

 .اش نگخصوصی، در سر نگ

. ، کار کوچکی در دف ر  عااریش برای  ن جور کرد نوچهر  ق گرسرانجا  

نمد از  یُلیهاسرش . شناخ م  ید س  هنر نگ    هربانی بود که از پاریس   ق گر

با  با الها  از سبک  عااری ر س ایی  ق گرهایی که  خانه. بود پرید س ان نددیک 

 .بود بمنظمر  انطباق با آب   هوای ایران  کاهگل ساخ ه بود از نظر زیبایی، آسایش

 را هم که چنگ  اهی  شغول آن بود  خرّ  شرک بل در بعگ از  گتی، کار طراحی  ُ

 .برایم جور کرد  ق گر

در تاریخ   ساع   ر تااسی تلفنی از  ن خواس ه شگیکی از آن ر زها، د

آن . حضور یابم طا  ،ای نددیک به خمابان تخ    عمنی در دف ری،  اق  در کوچه

. های  عاول یذاش م نا    نشان از طریق تلفن را به حساب آزار   اذی  نوع تاا  بی

 اجرا را با اا  رسای از طریق تلفن تکرار شگ، بعگ از چنگ ر ز که د باره هاان ت

تازه   وجه شگ  که این . در  مان یذاش م شاهرخ  سکوبد س  پرتجربه   دانایم 

که به آنجا  کا رانبرادر   هاراه. نب سا اک بسمار  عاول اس ها از جا نوع تلفن

دریچۀ کنار دیوار  کلۀ یک  رد ازیش مم که  داش مم بر ی .رسمگیم درش بس ه بود

.  ن ظر باانگ در کوچهدس ور داد برادر     به را به داخل خانه دعوت کردبمر ن آ گ،  

اش نگ ر ی پاسپورتم را یذ. بودنگ که سه چهار نفر د ر  مدی نشس ه  را به اتاقی برد

  .از هاۀ سفرهایم نا  برد  به جد کوبا. از تک تک سفرهایم نا  ببر  خواس نگ  مد  
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 ؟چکسلواکی در پاسپورت   جود نگاره پس چرا  یدای -
ای جگایانه اجازه  ، فقط در  رقهدهنگ چون کشورهای سوسمالمس ی  یدا نای -

 .نویسنگ  ر د را  ی
  ، کهبه صگای بلنگ خنگیگ  هااز آن  یکی

 !عجب  ارده -
  گر شاا  ارد نمس من؟. هاه  اردن -

بعگ از  گتی سکوت، دربارۀ سفرهای اح االی دیگر  ن چنگ سئوال کردنگ بی 

، آخر سر هم تهگیگ  کردنگ که ایر در   یف ه باشم. ای بکننگ آنکه به کوبا اشاره
 !رسنگ خگ  م  ی حسابی

ساع  در  بمش از یک مرت کرد  از اینکه برادر آ گ  ح  ق ی از آنجا بمر ن

  ،به نر ی پرسمگ. کوچه  ن ظر  انگه اس 

  ؟ گر چه شگه -
 ر ی خود  نما رد ،ا ا به  ر ، یذر ز ان را   وجه نشگه بود ،از نگرانی   ت

 .خواس نگ پاسپورتم را پس بگهنگ  ی -
  تعقمب   زیر نظر ، در تگا "سمن جمم"های  عر ف به  سئوال   جوابآن 

 شاهرخم زهم با راهناایی د س  گتی یذش  تا با. داش ن  ن تغممری ایجاد نکرد

در بخش ر س ایی   عشایری   وسسۀ  طالعات   تحقمقات علو  اج ااعیکاری در 

، فمر ز توفمقدانس م  خبر بود    نای لی بیای به کُ از  جود چنمن  وسسه. پمگا کرد 

   پری. شناخ م  ی  هررا از دبس ان  فمر ز. ه عهگه داردریاس  آن   سسه را ب

هایش د س   ها   پسرخاله    ن از کودکی با ا    خواهرش زین ، دخ ر خاله قهر ان

ز انی که  ن   . نددیک خانوادۀ  ا بودنگ اش از د س ان اعضاء خانواده بمش ر .بودیم

در سوئمس  خی،رَ نممبمرس اد س  د نددیک رین   زین ، ا  با در فرانسه بودیم پری

ش در اق صاد   آ ار، ریاس  آن  وسسه را حاال هم با اتکا به دانش . نگکرد  ی تحصمل

، نادر افشار نادریبا هاان خوشر یی   صامام  هامشگی  را به . به عهگه داش 

از هاان هف ه . بخش ر س ایی   عشایری  عرفی کرد شنا  جا عه کارآ   رئمس

 ای، بعگ از د  سال   خرده .تو انِ تاا   ق  200با حقوق  اهمانۀ  گ  شغول به کار ش

هایی  ریدی اج ااعی   اق صادی از کال  ای در  ورد برنا ه در پی یرف ن یواهمنا ه
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 .تو ان افدایش یاف  6200ا  به  زیر نظر ساز ان  لل   ساز ان برنا ه، حقوق  اهمانه

هم در کنار  آن. ن   جذاب رین کار بودتحقمق در ر س اها   عشایر برایم به ری

، الویا ی ا کلابمای شنا  جا عه ، هاسرنادری نادر افشار چون آد  پرانرژی   پُرکاری

، هاکاران صامای چون فرنما نشی    اشمن نویس  هربان   هاگلی چون خانم 

  جد  رس اپور انوشمر انسرپرس  بخش  ا   جوانان پرشوری چون  کشا رز، هوشن 

بود با حقوق  "قراردادی"شان   ار نگان  وسسه، هاچون  ن، اس خگااغلب ک .اناین

ان  قررات اس خگا ی  جود نگاش ، اخراج ها. ای بسمار کا ر از سایر ادارات  اهمانه

کار نگانی که تاا   ق  در  وسسه اش غال به کار داش نگ . آسان بود که اس خگا  قگر

انگمدۀ بمش رشان کار . بگ ن همچ تضامن  الیتعگادشان کا ر از هش اد نفر بود، 

ش شهری، ر س ایی   در بخ ساخ ار اج ااعی جا عۀ ایران بود تحقمق   شناخ 

بوی قر ه "سابقۀ سماسی داش نگ، برخی هم به اصطالح سرشان  بمش رشان. عشایری

ابوالحسن  از. انگ های سماسی  عر فی از آن  وسسه یذر کرده چهره .داد  ی "سبدی
ر حی ، ا مرپر ید پویانهایی چون  یرف ه تا چریک هدارخانی  نوچهر   صگر یبن

یک به نوعی در رژیم شاه در دریمری خمابانی هر  که نا صطفی شعاعم، آهنگران

که در جاهوری  حوری بهش ییا فعال سماسی چون . اعگا  شگنگ دس گمر   کش ه یا

د س ان  پی دس گمری یکی از در را هم، رس اپور، 6900در ا ایل  .اسال ی اعگا  شگ

به رغم هاۀ  خاطرات، در  القاتی با  ادرش تکه . نددیکش در  وسسه، دس گمر کردنگ

حواس  جا  باشگ که دارنگ برای  "کاغذی به دس   ن رسانگ که ر یش نوش ه بود، 
هشگار ا  را هم به جگ نگرف م، به این خمال که باالخره دس   "!کننگ سازی  ی پر نگه

 .سر  برخواهنگ داش  از

در  وسسه، عالقه به کار تحقمق، هابس گی   صاما  در  مان کار نگان 

ب اداری نقشی در سلسله  رات. به  جود آ رده بود صامایدلنشمن     حمطی

ها    د س انه  مان  حققان نگاش ، از رئمس یرف ه تا سرپرس  بخش ناسبات 

 یا عصرها. خوردیم اهار را دس ه جاعی  یبسماری ا قات ن. ردۀ کار نگان   رینپایمن

 .زدیم  یسر  یا رس ورانی ای دس ه جاعی به کافهپس از پایان کار 



 011 

 که کشا رز. الب ه سا اک هم غافل نبود   حواسش چهارچشای به  وسسه بود

دار  کرد که با اتکا به فرهن  ریشه شناخ ه بود هامشه به  ن توصمه  ی  را  ر حمه

 . اح ماط را رعای  کنم   در برابر ا واج قوی   بلنگ سر  را بگزد  ایرانمان، حد   

ها،  در آن سال. یرف  های  ا هامشه با اجازۀ رسای انجا   ی سفرها   تحقمق

 ن به ، قگ  یذاشها خانه زارتاجازۀ  بگ ن   به تب  آن سا اکرسای  اجازۀ بگ ن

ایر کسی بگ ن . ، نا اکن بوداناطراف تهر "نشمنِ زاغه" های حو ه  ر س اها   عشایر 

اجازۀ ان شار عال  براینکه  .کارش با سا اک بود سر   یذاش    ی این  ناطق پا اجازه به

 وسسه  ظمفه داش  تحقمقات   .دادیم نگاش مم که انجا   ی هم بمر نی تحقمقاتی را

 .ربوطه بفرس گهای   ها    زارتخانه  ذکور را به ساز ان

یدارشی تهمه کرده  لپایگانیُ   نارن نمواهای سها ی  شرک  یک بار که در بارۀ

چون در . احضار شگ از طرف  زارت کشا رزی هوشن  کشا رزسرپرس  یر ه،  بودیم

یا دهقانانی  "ها نشمن خوش"ایرادها   ان قادهایی در  ورد  ض  نابسا ان  قاتآن تحقم

طرح  "های سها ی ک شر" .که حق  الکم  بر ز من را نگاش نگ  طرح کرده بودیم

بودیم که در  نوش ه   ا. جگیگی بود که  زارت کشا رزی به اجرا یذاش ه بود

تعگاد  ناچار ی ر بر  هس نگ  با پما گهای نایوار "ها نشمن خوش"های سها ی  شرک 

 ذاق آن ایرادهای  ا به . انگ شگهبه حاشمه نشمنان بمکار شهری تبگیل  زیادی از آنان

ن مجه  انگن  با بی کشا رز،. نگما گه بود   خواهان حذف آن بودخوش ن  زارتخانه

  ،هایش، ناچار یف ه بود ها   توضمح اس گالل
 !م، شاا به صالح خودتون عال کنمنتونمم چمدی ر  حذف کنم  ا نای -

تنها با نا   سایر هاکارانم، آن تحقمق جاعی را   کشا رز ق ی به زنگان اف اد ، 

 . برای ان شار  خفمانه به خارج از کشور فرس ادنگ ن به عنوان   لف، 

حلی   که به دف ر  رف ه بود  اسولهز انی هم با یر هی فرانسوی به ر س ای 

 سئولم  ترجاه   راهناایی آن یر ه را به عهگه داش م که قرار  .سا اک احضار شگیم

از قضا یکی  .نگبود تحقمقاتی در بارۀ تأثمر سگ سفمگ ر د بر ر س اهای شاال انجا  ده

که به  بود  اسولهاز ر س اهایی که برای تحقمق در نظر داش نگ نددیک به ر س ای 

 63جایی که در . قرار دارد سماهکلر س ای کای از  در فاصلۀکرد   اش باه یاان  ی

ا ا از هاان بگ  . زده بود، نخس من عالمات چریکی فگایمان در آن جرقه 6943بهان 
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تعگادی از    ه بودطریق برخی از ر س ایمان از  وضوع باخبر شگعالمات، سا اک از 

بعگ از آن بود که  بارزۀ  سلحانۀ . نگبه ق ل رسمگنگ   تعگادی دس گمر شگآن  بارزان 

توانس   ،  یسوله ااز طریق  سماهکلنددیک شگن به . فگایمان به شهرها  ن قل شگ

 . اطالعات دس  ا لی در اخ مار  قرار دهگ

به دیگار از آنجا   اسولههای دهکگۀ  با تشریح زیبایی فرانسوی را آن یر ه

برای خود  هم جذابم  خاصی   اسولهدر عمن حال، دیگن ر س ای . تشویق کرد 

حشا  دک ر شنمگه بود  از  قرهای  هم  بارزات  سلحانۀ  هم از این نظر که. داش 
س م طرز قرار دان  ی اینکههم  ،اس  سردار جنگل  مرزا کوچک خان، هارز  جنگلی

به . ایس  خاص   اس ثنایی های آن دهکگۀ قگیای در دا نۀ کوه،  جاوعه یرف ن خانه

 . تر اس  های  رتف  ها بخشی از پماده ر  ردیف خانه طوری که با  هر ردیفی از خانه

های  ها، با در   پنجره   هااهن  خانه نظمر بیا ا هنوز از زیبایی آن  جاوعۀ 

رنگمن، به خود نما گه   چنگ عکسی نگرف ه بودیم که سر   کلۀ یک  أ ور  کاریِ کنگه

ها به کلی خود را باخ ه   ارد دف ر  حلی سا اک که شگیم فرانسوی. سا اک پمگا شگ

 ،پرسمگنگ بودنگ    رتب از  ن  ی

 شود؟  حاال چه  ی
فرا ان   چنگ تاا  تلفنی با  رکد،  جویپُرسِرئمس دف ر سا اک پس از 

جد  برنا ه   فهرس    اسولهچون . آخر دس ور داد که فورا آنجا را ترک کنممسر

 .آن یر ه نبود دداقرار

 ا ضاع سماسی ایران را خواس نگ بعگ از آن  اجرا، آن فرانسویان  رتب از  ن  ی

رف ن  چرا که در هاان ر زها، باال. برایشان توضمح بگهم آ ر بود که به نظرشان حمرت

های بندین چنگین ر ز به کلی خالی بااننگ، به  تاا  پاپ عث شگه بودقما  بندین با

در آن  کردنگ آنها با ر نای. ه بوددنایدیر قما  بندین را د باره کاهش داطوریکه د ل  

 دیگه بودنگ، اع راض عاو یِ چنان یکگس  خود سماسی که به چشم آ ر خفقانفضای 

ش   بگ ن ساز انگهی سراسری انجا  جوبه طور خود   هااهنگی در عگ  خریگ بندین

 !یرف ه باشگ

در سفری به بنگرعبا  نمد به خاطر عکس یرف ن از بنگری  یرانه   کودکان 

لولمگنگ،  ا را به دف ر سا اک  های پر از لجن   آشغال  ی لخ    عوری که در آب
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با  ن بخ  . بمر ن کشمگنگ لکاریُ، ای هاکار ان ها را از د ربمن حرفه بردنگ   عکس

هر چنگ . خبر نگاش نگ یرف ه بود  خود هایی که با د ربمن کوچک  بود که از فملم

پس از دس گمری، فملای که از زنگیی ر ز رۀ کودک کپرنشمنی یرف ه بود  هاراه 

 نقاط  خ لف های ر س اییِ ی  عااری خانهها سبکدر بارۀ  هایم ها   یاداش  عکس

 !کاح ااال به دس  سا ا .ناپگیگ شگنگ

، کار کردن در آن  وسسه تنها راه ها ها   دشواری به رغم هاۀ این  حگ دی 

ر ی آ ردن دهقانان  .بود   عشایر آشنایی به ساخ ار در حال تغممر ر س اها

 فقرزدۀ حاشمه نشمنان حگ    رز یس رش بی باعث به سا  شهرها" نشمن خوش"

ی اسال ی   انقالب  اپسگرا های اج ااعی  پایه که یک دهه بعگ به شگه بود شهری

 .اهلل تبگیل شگنگ حدب

با . آ گ  یآ ر  یاه به نظر  یکنواخ     الل به کار تحقمق یر  بود، یرچه سر  

هرجا که  کوچکم ژیانبا اتو بمل . داش  بر نای تعقمبماین حال، سا اک دس  از 

  صنگ ق  تداشبورداخل اتو بمل، ح ی چنگ بار آشکارا . رف م به دنبالم بودنگ  ی

حواسم . ر  کرده بودنگ ها را  ارسی    سایل   کاغذهایم را زیر عقب   زیر صنگلی

فقط یاه به . به همچ کاری که به اقگا ی سماسی تعبمر شود دس  ندنم جا  بود

خارج از  وسسه، دیگارهای فردی   شخصی را تا . رف م  هاانی د س انم  ی

   نددیک رینها به بعگ  که از آن سال زین    شاهرخاال با . توانس م  حگ د کرد   ی

 .د س انم بودنگ صامام رین

در آن د ره، هر د  آنها در ساز ان برنا ه، هاجوار  وسسه در خمابان عالیی، 

ا به پایان برده بود   در ر سما ش سوگِتازه د  من ک ابش  شاهرخ. کردنگ کار  ی

یذاش   هایش پنبه  ی در یوش .ودکوچک سرش به یادیمری زبان آلاانی یر  باتاقی 

 پرسمگ ،  ازش  ی .رش پرت نشودِ دیوار به دیوا اتاق بلنگ   صگای سر حواسش از تا

 خورد؟  به چه دردت  ی یادیمری زبان آلاانی، آنهم در این  ضعم  دشوار، -

  .نمبخو  اصلی به زبان ر  آلاانی انگیشانگان های به این درد که نوش ه -

اشرف به ریاس   "ساز ان عالی زنان"برای ، تحقمقی یر هی تازه از زین 
های  در  ورد انجان های زین    د س انش زحاات   تحقمق. فار  شگه بود ،پهلوی

ای  پاره بوددر  سمر به نقش  وثری داش  های  گنی   حقوقی آنان، زنان، خواس 
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ای  هف ه. خورد   ی شاهرخ   زین با  خملی از ر زها ناهار را . شکالت اج ااعی زنان

آشنایی با زبان   ادبمات  ف م   از ا ر  ی شاهرخیکی د بار هم عصرها به خانۀ 

 .آ وخ م  یکالسمک فارسی را 

های  شر ب  پس از پایان کار ر زانه، هاراه هاکارانم سری به دکه یاه نمد

ل یُزای سوت   کور   طوالنی به اُ دیر  ق  شب که سرخوش از جاده. زدیم فر شی  ی

 یر   اغلب. بود نراضی هم چنگان نااز تعقمب شگنم توسط سا اک  یش م باز ی

اذی  کنم   تصادفی  با اتو بمل پمکان به دنبالم بود که ا  را یرف  تعقمب کننگه  ی

. رف م کرد  یا  سط جاده قمقاج  ی دلمل تر د  ی یرف م   بی سرع   ی. راه بمنگاز 

   سر تا ز انی که بی ایس اد سر پمچ کوچه  ی. به دنبالم بود  با  ا ا هر طور بود تا دَ

همچ نگرانی از آن بازی خطرناک  .       کرد    در را باز  ی رف م آهنی با  باال  ی صگا از درِ

 .داد  به دل راه نای

رسانگ  یا با آنها در  را به  گرسه  ی سما ش  را من برخی ر زها، ح ی  ق ی 

تلفن خانۀ  ا هم . داش نگ دس  از تعقمب برنای رف م نوردی  یدا نۀ دربنگ به کوه

شگ به  یکرد    شنود سا اک  شخ    یصحب    شاهرخیاه که با . کن رل بود

 "!چشم   یوش دشانان ی  کر یبه کور" ،یف م ی  یشوخ
را بر پردۀ تلویدیون دیگ ، در حال نگا   از  سما ش پارسانژادشبی نا ن ظره، 

نابا رانه به یاد . عضوی ش در ساز ان انقالبی    اجرای سفرشان به کوبا افکار یذش ه،

 ، هشگار پری اف اد  که

 !دشو یر د   قضمه ر    یاز آنها به ایران   یسرانجا  یک
، در  مان  شورت کرد  تنها کسی که در این  وردبا  شاهرخ،قضمه را با 

فعالم ی نگاش ه   نگار  تعقمب  با ر داش  که چون در ایران ا  نمد  ثل  ن. یذاش م

 .سا اک بمخ پمگا نخواهگ کرد

از طریق کار در  وسسۀ . از بازیش م به ایران یذش  ای   خرده سال د 

 ری یاف ه بود    س ضعم  ر س اها   عشایر شناخ   لاوتحقمقات علو  اج ااعی، از  

خانۀ پگر    ادر ،  هاجوارل یُدر با  اُز. جگیگی پمگا کرده بود آشنایان   د س ان 

کاهگلی   بمش از صگ  را با جرزهای ضخممِ ،  ا ان جونساخ اان قگیای  ادر بدریم

زنگیی  پری،پسر  سما ش   را مندر کنار  .ز نو تعامر   بازسازی کرد ا ،سال قگ  
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 ادر  با آسودیی . پگر    ادر  نمد آرا  یرف ه بودنگ.  یذرانگ پرصفا   شادی را  ی

. کرد های زیبایی که به دس  خود کاش ه بود رسمگیی  ی لرهای خانه   یُخمال به کا

تقسمم بخش بدریی از  به رغم   پگر  هم از باب   ن خمالش آسوده شگه بود

 .پرداخ  هایش به دهقانان، هاچنان به کارهای کشا رزی  ی ز من

   را من، هاراه خانقاهتازه از سفری چنگ ر زه به ده  ،6906د    رداد 

با  بودیم در تگارک سفری زین با  . باز یش ه بود  ،  د  دخ رش زین ، سما ش

، سری به ا  برای یرف نِ حقوق  اهمانهآن ر ز  .خدر فرزنگاناان به سواحل دریای

نددیک غر ب،  . د به خانه بازیرد به  ادر  قول داده بود  که ز. زد  " وسسه"

جادۀ "رسانگ    از  خصوصمشنا ه به دف ر را از ساز ان بر نددیکماز د س ان  سمر  

مل  باتواز نددیک  وسسه،  .یل شگ یا خمابان جوردان راهی اُز شامران"سو 

های  عاول سا اک  با تعقمب به دنبالم اف اده بود که با چنگین سرنشمن  رد  رسگسی

 لک   آزار دارنگ، به ر ال  عاول خود ، تا قصگ  َ آنکهبه خمال  .  فا ت بود

به چرا  قر د که رسمگ  از پش  . توانس م سرع  یرف م   جلوشان  یراژ داد   ی

با ضربۀ تنگ کاراته به ، به اع راض پماده شگ  که هامن.  حکم زدنگ به اتو بمل  ن

 .نقش ز من شگ    از هوش رف م پش  یردنم
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سنگمنی پای . وش آ گ ر ی شکم اف اده بود  که در  مان راه به ه کف  اشمن

  ،پرسمگنگ از هم  ی . شنمگ   ی کرد    یف گوی آنها را د  نفر را ر ی پش م حس  ی

 به هوش آ گه؟ حالش خوبه؟ -
اخ مار  بی. ن  ر ی سر  کای کنار زده شگ   دس ی به دهانم نددیک شگلُ

نفسم هربار که آن دس  به دهانم نددیک شگ  در تاا  طول راه. سم را حبس کرد نف

دانس م که دس گمر  دیگر  ی. را حبس کرد    هرچه صگایم کردنگ پاسخی نگاد 

 ارف ه  را به شُل   در بازداش گاه ا ین، بگن  .کنم نشانا ، پس چه به ر که نگرا شگه

. زحا  از  اشمن بمر ن کشمگنگ   برای راه رف ن  جبور شگنگ زیر بغلم را بگمرنگ

  ،شگ  به  سخره یف ( حسن ناصری  حاگ) عضگی ارد دف ر  که هامن

 کنی؟  یگا خانم اینجا چه  ی! ه بهب -

 !اینو  ن بایگ از شاا بپرسم  -
از جا بلنگ شگ   چنان سملی  حکای به صورتم زد که چرخی خورد    کنار 

سه چهار نفر  ارد دف ر شگنگ   با  هنوز از جا بلنگ نشگه بود  که. اد دیوار به ز من اف 

 . جانم اف ادنگ ش    لگگ به 

 علو  . کردنگ ا ا در زیرز من که به تخ  بس ه شگه بود ، این پا   آن پا  ی

داش م   به خود  نهمب  از تر  چشم از آنها برنای. بود  ن ظر آد   های هس نگ

چنگ بار در را باز کرد   از سربازی که  عضگی . سازیشان ن رسم زد  که از صحنه  ی

  ،پرسمگ به صگای بلنگ ددا ها پا   ی باالی پله

 آقا تشریف آ ردن؟
رئمس زنگان (  حاگ علی شعبانی) حسمنی   عضگی.  ارد شگ "آقا"باالخره 

یذاش نگ   شق     ن کنار تخ  "آقا"ا ین، با هول    ال یک صنگلی برای نشس ن 

 .ق  سط اتاق ایس ادنگرَ

  ،عضگی با چاپلوسی   لفظ قلم پرسمگ

 شناسی؟ آقا را  ی -

 !خمرن -
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ریاس  اس     پر ید ثاب یدانس م نا ش  را در تلویدیون دیگه بود ،  ی ا 

 .را به عهگه دارد های سماسی به فعالم  یر هبخش  ربوط 

 شناسی؟ آقا را،  قا  ا نم ی را نای! چه طور -
 !شناسم دیگه نای! خوب -
   رد  های خرابکاری آقا،  قا  ا نم ی چنگ بار در تلویدیون در بارۀ شبکه -

 .هدار چهره صحب  کردنگ

 !های ایشون ر  نگیگ  برنا ه! خوب چه کنم -

  ،شر ع کرد به تهگیگ کردن ثاب یبعگ . چنگ لحظه سکوت شگ

 با  ا هاکاری  مکنی، دنی  ما شب یا حرفات ر   .  ا تو ر  خوب  مشناسمم -
ش ،  اشمن  ر  آتگردی یا زیر شکنجه کش ه  مشیخوب   خوش به خانه بر م

 !تو دره   منگازیا دنمم   از پل اُزیل م
 هایی قراره بدنم؟ گ نم چه حرفاما ا ن! اینو  مگ نم -

 گ نی؟از کجا  م -
 .هامشه تعقمبم  مکردین یُلاُز جا که در جادۀاز این -
 !اره ر  آنقگر بدنمن تا آد  بشهاین پ م -

 .  از در بمر ن رف خشاگمن از جا بلنگ شگ 

 چنگ بار به صگای بلنگها برسگ  به باالی پله ثاب یدر   تا  د یگ به طرف عضگی

 . اجازه یرف  برای شر ع شکنجه از ا 

سازی برای ایجاد رعب    ا  جدئی از صحنه یرف ن از حضور   دس ور فکر کرد 

 پر ید ثاب ی نشنمگ  که ی سماسی زن یا  ردا ا بعگها از همچ زنگان.  حش  اس 

 . داده باشگ حضوری اش را دس ور شکنجه

تا آخر شب که د  بار زیر شالق بمهوش شگ ، پاهایم تا زانو سماه شگ   آنقگر 

  ،یف نگ  ی .گفهامگ  چه سئوالی از  ن دارن نای.  ر  کرد که جابجا پوس ش ترکمگ

 !حرفات ر  بدن !ها ر  نشون بگه جای اسلحه -
ا   نفری که د ره بریردانگنگ، یکی از چنگ عضگیا ا  ق ی د باره  را به دف ر 

  ،که انگار حرف از دهانش پریگ پرسمگ کرده بودنگ، طوری

 شعاعمان کجاس ؟ -
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ا   اخ مار خنگه بی.  خفی شگه شعاعمان  صطفی   وجه شگ  که یویا تازه

 .یرف 

کفن  های بی  رده"دچارشگ  که سارتر در ناایشنا ۀ  انگار به  ض  زنگانمانی -
 !تشریح کرده "  دفن

 سارتر ژان ُپلاس فاده کرد    ش ابان  ح وای ناایشنا ۀ  تشان  سکواز تعجب 

شگنگ تا  خفمگاه رهبرشان را لو   اجرای زنگانمانی که شکنجه  ی را توضمح داد ؛

 شعاعمانبا این تفا ت که . به راس ی از  خفمگاه ا  خبری نگاش نگ حالمکهبگهنگ در 

 !ح ی رهبر  ن نبود

در این  مان، سربازی د  قاچ خربده . انگاخ نگبا تعجب نگاهی به هاگیگر 

 ،یف ر  به  ن  عضگی. یذاش  ر ی  مد

  !بخور -
 ،کنم، فریاد زد  ق ی دیگ اع نا نای

 خواد؟  ک دل   یکُ مخوری یا  -
 .خور  بمش ر هم بمارین  ی! برای خربده دیگه حاضر نمس م ک ک بخور  -

 .ر ع کرد  به خوردنش   تنگ تنگظرف خربده را به خنگه کشمگ  جلو  

بقمه هم تک تک اتاق را . نگاهی به  ن انگاخ    از در بمر ن رف  به تعجب عضگی

 .ترک کردنگ

د باره شر ع کردنگ در بارۀ . ها را خورده بود   ق ی بریش نگ که هاۀ خربده

داد  که هاراه د س م    هر چه توضمح  ی. ها پرسمگن   جای اسلحه شعاعمان

خبری نگار ،  شعاعمانده پگر  رف ه بودیم   از  حل زنگیی    خفمگاه  فرزنگاناان به

 .بمفایگه بود

*** 

بخش "در . آشنا   د س  شگه بود  " وسسه"در   صطفی شعاعمانبا 

. بمش ر ا قات  شغول  طالعه   نوش ن بود   جگی، رکارپُ. کرد تحقمق  ی "شهری

ه خصوص که ر ی صنگلی چهار زانو ناود، ب ا ایل، رف ارش برایم ناآشنا   عجمب  ی

به فارسی سره صحب  کنگ    احاگ کسر یبه تقلمگ از  کوشمگ نشس     ی  ی
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  مرزا کوچکبمش ر که شناخ اش، با خوانگن چنگ نوش ه   ک ابش در  ورد . بنویسگ

نه از این . ها   افکارش به نظر  پرسش برانگمد آ گ   جالب ، حرفخان سردار جنگل

  هانظر بود ، بلکه به این سبب که از انگیشۀ  س قلی برخوردار بود   در جنبه که با ا

توانس م  هایش برایم تازیی داش  ا ا نای حرف. بود   جسور صریحابراز نظراتش 

 .جایگاه نظراتش را، در فضای سماسی آن ر زها، به درس ی تشخم  بگهم

 اک، اصطالح آن ر زها، به خاطر خفقان سماسی   تر  از بگمر   ببنگ سا

با این حال، در . یمر شگه بود رایج   هاه "!دیوار  وش داره    وش یوش داره"

های فگایی    جاهگین   ناسبات    حافل د س انه   خصوصی،  بارزۀ  سلحانۀ چریک

. بحث   رد   بگل اخبار در بارۀ آنها فرا ان بود. چمدی نبود که به سکوت بریدار شود

شنمگه بود  ا ا  را نسب  به شموۀ  بارزۀ آنان  شانق  یا  خالفها  واف از زبان خملی

در  ورد صگاق  انقالبی   شجاع  آنان در . ها   نظرها بمش ر شبمه هم بودنگ حرف

اخ الف نظرها حول   حوش .  قابله با سا اک بمش ر تائمگ   اش راک نظر  جود داش 

که سرش  احاگ اشرفح ی . زد ی  ثر بودن یا بمفایگه بودن شموۀ  بارزۀ آنان د ر  

یاف  از  به تحقمق در  سائل اق صادی یر  بود، هر  ق  که فرص   ناسبی  ی

های فگایی در آن  ، رهبر پرآ ازۀ چریکحامگ اشرفبازیویی اخباری در  ورد برادرش 

، به تصادف با ا  ر بر  " وسسه"در با   کشا رز،هر بار که هاراه .  انگ د ره، غافل نای

گیم، ش ابان چنگ خبر از هوشماری   شگردهای برادرش در  قابله با سا اک ش  ی

 .خنگیگ کرد   قاه قاه  ی تعریف  ی

یویی برسر هر  وضوعی . به نظر  با بقمه تفا ت داش  شعاعمان،های  ا ا حرف

شگ که  لمکن هاواره با تأکمگ یادآ ر  ی. بود رانگ تأ ل   تحقمق کرده که بر زبان  ی

   ن از یپ . م  سماسی نگارد   بمش از هر چمد اهل تئوری   نظر اس قصگ فعال

 .داد  زدن با ا  نگرانی به دل راه نای

کرد   از هنرسرای عالی  با  ادرش در خانۀ کوچکی در جنوب تهران زنگیی  ی

صراح  کال  ا ، به  یژه در بازیویی  سمر زنگیی . در رش ۀ  هنگسی دیپلم یرف ه بود

در نو جوانی به حدب دس  راس ی   افراطی . ن برانگمد بودتحسم سماسمش

، در لجنگهنگا  تگ ین ک ابِ " ،یف  به صراح   ی. ر ی آ رده بود "ایرانمد  پان"

ز انی هم  ." ورد  بارزۀ  مرزا کوچک خان جنگلی، دریچه نوینی به ر یم یشوده شگ
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ش را در  ورد ضر رت ای به  صگق، نظر در نا ه. فعالم  داش  "جبهۀ  لی د  "در 

 .تشکمل جبهۀ  لی سو ، با پمشنهادها   ایرادهایش نوش ه بود

دانس    خطرناک ر  انگلمس را هاچنان پرنفوذترین قگرت خارجی در ایران  ی

به نظرات لنمن    ناسبات . خوانگ  ی " اس عااری   -ارتجاعی"رژیم ایران را . از آ ریکا

را ناشی   مرزا کوچک خانشکس  . کرد ان قاد  ی یرف    با ایران ایراد  ی سماسمش

کرد،   بارزۀ  سلحانه را تائمگ  ی آنکهدر عمن . دانس  های نادرس  لنمن  ی از سماس 

ح ی از ضر رت ائ الف  مان فگایمان، . سماسی نمد با ر داش  ۀبه ائ الف   جبه

 . کرد  جاهگین   جناح رادیکال ر حانم  صحب   ی

های فگایی خلق    جاهگین کم   بمش آشنا بود  ا ا  چریکبا اخبار  بارزۀ 

 یف  فقط  ی. دانس م  نظورش از جناح رادیکال ر حانم  چه کسانی هس نگ نای

اس  ا ا نا   "های فگایی چریک"   " جاهگین خلق"نظراتشان خملی نددیک به 

 .آ رد البالغه نقل قول  ی   نهج علیخودش هم  رتب از . برد  شخصی از آنها نای

ای سماسی، با اتکا به  نخس من باری بود که با این نوع تحلمل   تأکمگ بر جبهه

هایش  رتب از  آنهم از جانب کسی که در صحب . شگ  ر بر   ی علیهایی از  نقل قول

 .کرد های رایج در ادبمات چپ    ارکسمس ی اس فاده  ی  اژه

ها   طرز  ه راس ی تحلملپس از ان قال به زنگان قصر، تازه   وجه شگ  که ب

البالغه نمد  ها  شابه اس    نقل قول از نهج فکر  جاهگین   فگایمان از بمش ر جنبه

   "های  جاهگ  ذهبی"دیگر این اش راک نظر  مان  ،رف ه رف ه.  مان آنها ا ری رایج

دفاعمه  6902ح ی ز انی که در . برایم پرسش برانگمد نبود "های  ارکسمس  چپ"

   علی از تلویدیون پخش شگ   ا  به عنوان یک  ارکسمس ، از سرخیخسر  یل

 ،خوانگ  ی را نخس من سوسمالمس  تاریخ " وال علی"آ رد    البالغه نقل قول  ی نهج

 کرد ، را تائمگ  ی های ا  حرف ، تح  تأثمر فضای سماسی،هاصگا با هابنگانم نمد ن 

 .منگیشبی آنکه به  خا   آن بم

 ."شورش"به نا   بود شغول تگ ین ک ابی  شعاعمان، شگنم پمش از دس گمر

 .در اخ مار  ن قرار داده بود دچاپ کر "انقالب"بعگها با عنوان که  را آن دس نویس

رف ه بود ، در یف گویی تلفنی از  " وسسه"ا  به  ر زی که برای یرف ن حقوق  اهمانه



 011 0190-0191 ،زندان

آنها را پس  "  سسه"در راه  .هایش را به ا  بازیردانم  ن خواس ه بود که دس نوش ه

  ،یرف    با آرا ش هامشگی دس م را فشرد   یف 

 !به ا مگ دیگار -
به سراغم آ گ    زنگان ا ین برای بار د   در پر ید ثاب یکه ز انی ، 00تابس ان 

در  "ای کوتاه  قاله"توانم   ی ،تلویدیونکرد که بجای نگا   در    دبانه  را تشویق  ی

هم  شعاعمانهایش به  اجرای فرار  در  مان حرف ها به چاپ برسانم،  هیکی از ر زنا

به قصگ دس گمری ، ر زی که  ن دس گمر شگ ،  أ وران سا اک به یف ۀ ا . اشاره کرد

تلفنی قضمه  هم ریمس   سسه، توفمق. یذاش ه بودنگ "تور "  سسهاطراف  شعاعمان

ِ "تور"ا ا  ن در . شگه بود عمانشعاباعث فرار    خبر داده بود "بخش شهری"را به 

 ، یف  با لحنی  ف خر  ی ثاب ی. اف اده بود  سا اک

 !هامن تخلف از کار برکنار کردیم ح ی توفمق را به خاطر -
هنگا  دس گمری با ، 04لمکن  صطفی شعاعمان دیگر زنگه نبود، در ا اخر 

نابا رانه . ودبپایان داده  زنگیمشجویگن کپسول سمانوری که در دهان داش  به 

نادر آشنا شگه بود ، با د س ش  "  سسه"ای که با ا  در  دانس م که در هاان د ره
در . نگبود "جبهۀ د وکراتمک خلق"نا   در حال ساز انگهی یر هی  سلح به شایگان

به قصگ پموس ن به  شعاعماندر دریمری خمابانی،  نادر شایگانپی کش ه شگن 

هاان ک ابی که ر ز . ر اخ مار آنان قرار داده بودرا د "انقالب"فگایمان ک اب 

های فگایی نظرات ا  را،  لمکن چریک. دس نویس آن را از  ن بازپس یرف  یمدس گمر

در . ه بودنگردبه  یژه به خاطر ان قادهایش به لنمن، انحرافی دانس ه   ا  را  ند ی ک

 ادر ) طاۀ سعمگیفا،  رضمۀ احاگی اسکویی، از جاله سایر رفقای ا  را حالمکه

 های تمم پموس ن به دررا  ابوالحسن   ناصر   ارژن ش، خردسال   سه فرزنگ( شایگان

 .نگه بودریکی پذیرف چ

*** 

. گاش نگ،  را تا صبح سرپا بمگار نگهپاهای   ور    زخای شب دس گمری، با

گ که خواهن ها را از  ن  ی    حل سالح شعاعمانحمرتم از این بود که فقط  خفمگاه 

ا ا همچ حرفی از  اجرای سفر به کوبا   آ وزش آن یر ه بر  کگا  خبر نگاش م،  از همچ
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سمر   نها نگی جد یک بار که یکی از اعضاء آن یر ه را که با  حفل . آ رنگ زبان نای
ا ا دیگر حرفی . های اتاق شکنجه نشانم دادنگ دس گمر شگه بود، چنگ لحظه باالی پله

 . ای سفر به کوبا در  مان نبوداز آن یر ه    اجر

 "سما"دانس م که سا اک با دریاف  یدارشی از جانب  ا وران  در آن ز ان نای

این را هم بکلی از خاطر برده بود  . از جدئمات  اجرای سفر  ن به کوبا با خبر اس 

 را   هم به هاکاری با سا اک  "ساز ان انقالبی حدب توده"که پمش از دس گمری، 

 .ودکرده ب

که اطالعات سا اک در این    این بودتصور تا چنگی بعگ از آزادی از زنگان هم

اس  که به  "ساز ان انقالبی"عضو یر ه  سما ش پارسانژاد،های  باره، در پی اع راف

از اعضاء  سمر   نها نگیبا هاکاری  ،سا اک  اسطۀ  ن به کوبا آ گه بودنگ   سپس

دیگر در  ورد کوبا نمازی به    کامل کرده اس نگۀ آن سفر را تهاان ساز ان، پر 

 .نگ ن نگاراز  اع رافگمری

یر  عر ف به  شکنجهز انی که . پس از انقالب  سئله برایم ر شن شگتنها 

در دادیاهی که از تلویدیون جاهوری اسال ی پخش شگ به  (بهان نادری پور) تهرانی

 عرفی کرده  "های چپ ل یر هالال رابط بمن"  را که یویااشاره کرد  "سما"یدارش 

چون همچ  کردنگ  ی تعقمبم رتب   أ وران سا اکه رغم اینکه بتازه دانس م،  .اس 

را   صطفی شعاعمانبه دس  نما رده بودنگ، د س ی با  "سما"سنگی در تأیمگ یدارش 

 .نگه بودتشخم  داد به نف  خودشان سازی   پر نگه بهانۀ خوبی برای دس گمری  ن

ز دس گمری، د  بار دیگر  را در اتاق شکنجه به شالق بس نگ   یک گ ار ز بع

شب بمگاری دچار  شکنجه   د  باربعگ از د  . بمگار نگهم داش نگسرپا  شب دیگر

فقط . ای در دس ر  داش ه باشم آنکه کا رین  سمله خونریدی شگیگی شگه بود ، بی

ی که به  ن داده بودنگ، تا ا توانس م با تا کردن دا نم زیر شلوار یشاد پمژا ه  ی

با صورت  َر  کرده از  ش    سملی، پاهای  َر   .حگ دی از بر ز آن پمشگری کنم

 عضگییاه .  باد کرده بود زیر شلوار یشاد، سر تا پا در دا ن پر چمن کرده از شالق  

کننگ    "توپ بازی"با  ن  کرد تا به پمشنهاد ا  یکی د  بازجوی دیگر را هم صگا  ی

 . از این  ر اتاق به آن  ر پرت کننگ ا لگگب
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زیر . آن را ببنگ  برایم رف ن به  س راح بود که اجازه نگاش م درِ سخ  راز هاه 

نگاه یک نگهبان  رد، با پاهای برهنه،  ر  کرده   خونمن ر ی ز من کثمف   پر از 

 .توانس م تعادلم را سرپا حفظ کنم تا چه رسگ به نشس ن سوسک، ح ی نای

اف اد  که خاطرۀ هولناکی از د ران   ی آباد غرقبه یاد  س راح ر س ای 

 .کرد  خودداری  ی توانس م از رف ن به آن تا جایی که  ی بود   ممکودک

انگاخ ه    لهای یُ پدر آن  ضعم  اسفبار، پدشک چاق   چله زنگان با لُ

 عضگینی   دب به یرف    با لح آلود  رتب فشار خونم را انگازه  ی های یوش  دس 

  ،یف   ی
 !توانمگ ادا ه بگهمگ فشار خون هر د  شاا یک انگازه اس ،  ی -

اثر  با از کار اف ادن انگش ان دس م برسرانجا  غر ب ر ز سو  دس گمری، 

   دردی نایهانی در فرق سر  پخش شگ عضگی،پمچانگه شگن زیاده از حگ توسط 

آ پولی به  ن تدریق کرد   به خوابی  ش ابان هاان پدشک. دیگر جایی را نگیگ 

در ساخ اان ا ور دف ری   اداری ا ین . به بماارس ان  ن قلم نکردنگ .طوالنی فر  رف م

بمش  .اتاقی به  ن اخ صاص دادنگ با نگهبان  ردی که هاواره کنار تخ م نشس ه بود

های دس م  ا ا انگش .  اه زیر نظر چنگ پدشک ارتشی، رف ه رف ه حالم به ر شگ از د 

یف نگ چرک از راه خون به   ی. حس بود   پاهایم هاچنان   ور    زخایهنوز بم

 .بوده خون عفون  یم غد  رسمگه   عل  بماار

. قه به حاا  بر  ده دقم اجازه دادنگ زیر نظر زن حسمنی تازه ،بعگ از بهبودی

آن  در اه هف    ن قل کردنگ   ها ر بر ی سلول یطبقۀ د   ساخ اان  را به.سپس

کناری   طبقۀ   سمع رهای بدری ر    اتاق. کوچک بگ ن  القات به سرآ رد  اتاق

چنگ  اه ا لی که در ا ین بود  . های جاعی  ردان اخ صاص داش  به سلول هاکف

 در ا ین  جود نگاش  گهبان زنیدر آن ز ان، هنوز همچ ن. همچ زنگانی زنی را نگیگ 

بازرسی بگنی هنگا  دس گمری یا احمانا  اصلمشر کا کهان رئمس زنگ حسمنیجد زن 

 . القات بود هنگا 

تا به . شگ ، از صبح سحر با فحش   ناسدا  ارد ساخ اان  یحسمنیخود 

زد آرا   به یکی د  زنگانی  ش    لگگ نای   ناسدا،های  خ لف با فریاد  بهانه
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  دبانه با ا  با لحنی  کوشمگ  هامشه جلوی پایش بلنگ شو     ن  ی .یرف  نای

  .نشگ اتاقمصحب  کنم تا باالخره دیگر بگ ن در زدن  ارد 

د  سه نگهبان  رد، به خصوص نگهبانی به نا  ذینعلی، برخالف  قررات زنگان، 

به اتاق  ن  ،ها   بس ن در  ر دی ساخ اان ها بعگ از خا وش کردن چرا  شب

   شغلشانهای  از دشواری. گنگیذران گنگ   تا سحر به یف گو   درد دل با  ن  ی آ ی 

های  داس ان. کردنگ را  سخره  ی بازجوها   حسمنییف نگ   یاه  ا ضاع ا ین  ی

 ن هاواره از تر ،  اینکه. به بازجوها ساخ ه بودنگ های  ن غلوآ مدی از رف ار   پاسخ

انگاخ م، به  داش م   سر  را پایمن نای برنای عضگیآلود  چشم از چشاان غضب

های رکمک  اهان آنجا که  ن در برابر . سارت   سر ن ر   ن یذاش ه بودنگحساب ج

این نوع  سائل خصوصی ربطی به  سائل سماسی "بازجوها یف ه بود   ، بهجنسی

به اینکه  تبگیل شگه بود "!در دربار هم به این نوع  سائل جنسی توجهی نگارن! نگارن

 ...هاغلون دس    بسماری دیگر از ای "!اشرف جنگه س "ا   یف ه

ای که از  ن ساخ ه بودنگ، از بازجویی   شکنجه  حال آنکه، برخالف چهره

کردنگ  هاواره تهگیگ   ی. ای آرا  نگاش م لحظه ترسمگ    از دلهره   نگرانی سخ   ی

دانس م  همچ نای. که شکنجه را از سر خواهنگ یرف    این بار در برابر چشاان پسر 

ق ببنگنگ چه خواهم کرد   چه خواهم یف ، آنهم در برابر ایر د باره  را به شال

 به رین راهِ جا عۀ  ا سماسی -در فضای فرهنگی دانس م که ا ا  ی .چشاان پسر 

 سرافکنگیی  وجب تا اس  درنما گن پا از   ایس ادییپسر   تضامن زنگیی آینگۀ

در نمنگیشمگن به تنها راه  قا    را  .کرد  بایگ  قا     ی پس .نشو  پسر  خود   

هایشان در  که حرف ها به نگهبان   هشگار دادن جُس م  ی یران تهگیگهای شکنجه

خواس م جلوی  ن چمدی از ا ضاع ا ین   بازجوها  از آنها  ی . ورد  ن غلوآ مد اس 

  ،یف نگ خنگیگنگ    ی  ی. نگوینگ که  اکن اس  زیر شکنجه بازیویم

 !های  ا ر  بگی   مایی حرفهای خودت ر  نددی، حاال تو حرف -
های شبانه، ح ی چنگ بار تالش کرد  ذینعلی، به رغم عواقب خطرناک آن یپ

از  را جرای فرارشرا با سا اک   ساخ گی بودن  ا سمر   نها نگیهاگس ی 

  ،یف  به خنگه  ی. به  ن بفهاانگ بماارس ان ارتش با شوخی   ایاا   اشاره

 !نهم زیر نظر دائم د  نگهبانش؟ آفرار از بماارس ان ارت -
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 ن که حواسم یکسره به تهگیگهای  گا   بازجوها بود، حرف ذینعلی را به  

  .کرد  اییرف م   به آن توجهی ن ایجگ ن

با سا اک  سمر   نها نگی اقعم  فرار ساخ گی   هاگس ی سال،  پنجبعگ از 

از زبان  انجا مگه بودرا که به کش ه شگن چنگین   چنگ نفر   دس گمری تعگاد زیادی 

  .ر سلول انفرادی کام ۀ  ش رک بود ز انی که چنگ ر زی د .اقگ  شنمگ 

 ر زی از سوراخ کلمگِ. در هاان اتاق ا ین بود  شناخ م هنگا ی که را قگ ا

چنگ ر ز . رف ارش برایم شک برانگمد بود طرز آرایش   در، زنگانی دخ ری را دیگ  که

به سردی سال ی یف م   تا  ،ا به اتاق ا   ن قل کرد ر حسمنی طرف غر ب که بعگ

ها خا وش شگ پ و را ر ی  چرا  که هامن. ای نشس م هنگا  خواب در سکوت یوشه

چنگ دقمقه نگذش ه بود که نایهان خودش را انگاخ  بغل  ن . سر  کشمگ    خوابمگ 

ر بغلم داد    بمش ر د  ی یشهرچه بمش ر دلگار. ق یریهق هِ  شر ع کرد به هِ

از تر  با خبر شگن نگهبان، دس م . شگ اش بلنگتر  ی فشرد  صگای هق هق یریه  ی

 ق ی یف  ا  را . را یذاش م ر ی دهانش   زیر پ و آنقگر نوازشش کرد  تا آرا  یرف 

توانس م فکر  را جا     انگ چنان جا خورد  که نای از  ن فرس اده "جاسوسی"برای 

  ، انگه از آن  ضعم  یف مبعگ از  گتی، در. جور کنم

 !خواد به آنها بگو  هم نمس  هر چه دل   ی -

یف  با دیگن پاهای   ور    زخای  ن، نظرش عوض شگه   دیگر  ا ا ا   ی

 اه از دس گمری  ششدانس  که بمش از   ی. حاضر نمس  با بازجوها هاکاری کنگ

پمش از ساع  هش  آنهم تا . کنم مشخواس  که راهناای از  ن  ی یذرد    ن  ی

 ،پرسمگ بنگ  ی تا صبح نگذاش  بخوابم، یک. صبح که قرار بود ا  را به بازجویی ببرنگ

 حاال چه کنم؟ - 

، از رهبران ساز ان کور ش الشاییهاراه .   هر چه در چن ه داش  ر  کرد

 در با  ادرش در خانۀ کوچکی. شگه بودانقالبی که  خفمانه به ایران آ گه بود، دس گمر 

توانس ه  "بنماد اشرف پهلوی"با کاک . کرد زنگیی  ی های جنوب تهران یکی از  حله

به درخواس  . شان را تأ من کنگ زنگیی د  نفره هدینۀ بود در  پرس اری بخوانگ  

با . اش  خفی کرده بود را در خانه الشایی، د س  نددیک   هاکارش،  هوش جاسای

ا ا رف ه رف ه  ،  سرش به کار پرس اری یر  بود از  سائل سماسی به کلی برکنار اینکه
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 در خمابان، ر زی. را  قف حفاظ  از ا  کرده بود زنگیمششگه بود    الشایی جذ ب 

 شکوک شگه   آنها را دس گمر  الشایی  رف ار  به طرز لبا  سا اک "های یش ی"

 ،بودیف ه  اقگ به  الشائیر ز بعگ از دس گمری، . کرده بودنگ

 !فایگه س نا از هاه چمد باخبرن    قا    بمای. خصاتم ر  یف منا     ش
کا رین اطامنانی به ا  . سرشکس ه    ایو  به  ن پناه آ رده بود اقگ حاال، 

گ ا  را  آ یدلم هم نا. ناخواس ه سخ  در هرا  بود  نگاش م   از عواقب آن  ضعم ِ

  به کوبا را خالصه   سر   دُسرانجا   اجرای سفر . در یأ    سرخوردیی تنها بگذار 

 عضگیبریگه برایش تعریف کرد  تا به عنوان اطالعاتی که از  ن یرف ه، به بازجویش 

 .صبح، سر ساع  هش  ا  را برای بازجویی صگا کردنگ. بازیویگ

داد    های بازجوها را به تفصمل برایم شرح  ی از آن پس، هر ر ز رف ار   حرف

رف ه رف ه، به یاری هم شر ع کردیم به نقشه . کرد ا  یهای  را به دق  اجر توصمه

قرار یذاش ه بودیم با قاطعم  به بازجوها بقبوالنگ که  ورد  ن نخس من   . کشمگن

د   اه، دس  از سرش برداش نگ    سرانجا  بعگ از. ا خواهگ بودبا آنه یشآخرین هاکار

 .ا  را آزاد کردنگ

ر بر   اقگ شگف  زده با  " ش رک کام ۀ"، ر زی در دس شویی 6901ا اخر 

در آن ر زها، در پی بازدیگ .  ن قل کرده بودنگ "کام ه"چنگ ر زی  را به . شگ 

ها   فشار   آزار بازجوها کاهش  ها، سخ گمری نگهبان صلمب سرخ جهانی از زنگان

 . توانس ه بود به هدار بهانه خودش را به دس شویی برسانگ اقگ . یاف ه بود

 کنی؟ از کجا فهامگی  ن اینجا ؟ ینجا چه  یاقگ ، ا -
  !از صگای پات -

هنوز در زنگان هس م، ش ابدده  اینکهبعگ از  رانگاز کردن سراپایم     عجب از 

پس از آزادی از ا ین، بار دیگر به  دس گمر شگنش را برایم تعریف کرد که  اجرای

های  یبخش خلقساز ان آزاد"نوپای به تشکمالت   هوش جاسایتشویق د س ش 

آن ساز ان نوپا، به  اینکهغافل از . پموس ه بود "ساز ان انقالبی"ای از  شاخه ،"ایران

  در پی فرار ساخ گی ا  از بماارس ان ارتش، براسا  طرح  سمر   نها نگیرهبری 

از  دادن  ظمفه اصلی اعضاء آن ساز ان یدارش.   برنا ۀ سا اک تأسمس شگه بود

ره،  ناسبات شخصی، شناسایی فعاالن سماسی، دیگارها   جدئمات کارهای ر ز 
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ها سرآخر از طریق  آنان به  سئوالن تشکمالت بود که الب ه هاۀ یدارشیف گوهای 

 یشهم یدارش  فصلی در  ورد دس گمر اقگ  .رسمگ سمر   به دس  سا اک  ی

ودیم با زده ب هایی که در ا ین به بازجوها با  ن   کلک نش، آشنا شگالشاییهاراه 

 .نوش ه بود  هوش جاسای د س ش  سئول   جدئمات برای

 را "ساز ان آزادیبخش"هاۀ اعضاء  ه بودتصامم یرف  بعگ از چنگ سال، سا اک

ای  با نقشه ،00شب یلگای سال . ا دس گمر کنگیکج شگنگ نفر  ی 600بمش از  یویا که

هانی  أ وران نای از پمش تعممن شگه هاۀ اعضاء یکجا یرد آ گه بودنگ، با یورش

به کوبا آ گه بود،  رضوانیکه با یر ه  زاده پر ید  اعظاز جاله  سا اک چهار پنج عضو

 عصو ۀ چنگ ر ز بعگ از آن، . کش ه شگنگ   بقمه دس گمر  اهرخ فمال    منا رفمعی
به یاد نگار  . هم زیر شکنجه جان سپردنگ د س  اقگ   هوش جاسای   طوافچمان

نا     به راس ی با صفا بود که در ای الما با ا  آشنا شگه بود  هم صفاییخسر  که آیا از 

 . خبر کش ه شگن ا  را شنمگه بود  اقگ  یا اینکه چنگی پمش از دیگار بابرد یا نه؟ 

های کام ه  ن قل شگه بود   تازه در کام ه  هاراه سایر اعضاء به سلول اقگ 

های خودش  ساز ان،   از جاله یدارشهای اعضاء آن  فهامگه بود که تاا ی یدارش

به آرشموهای سا اک  ایذار شگه  سمر   نها نگی رهبرشان در  ورد  ن، توسط

  ،یف  طلبمگ    ی بنگ از  ن پوزش  ی آلود یک با چشاانی اش . اس 

 !دیگه به  ن اع ااد نکن. این بار به کلی  اداد !  یگا

*** 

به  ن هم اجازۀ ، از ا ین قگ ا گتی بعگ از آزاد شگن ، 6906در ا اخر 

با اتو بمل که . یرف  قلعه انجا   ی قدل زنگان ها در در آن ز ان  القات.  القات دادنگ

چشام به پسر    پگر    ادر  اف اد که در  مان تعگادی از  قلعه رسمگ  به قدل

، زنگان ،  سئولساقیاز اتو بمل که پماده شگ  . آهنی ایس اده بودنگ   درِها دَ خانواده

ها هاراهم  تا یکی از اتاق با اح را ی که ان ظارش را نگاش مخودش را  عرفی کرد   

شنمگه  شاهرخ  سکوب را بارها از "ای توده"  برخوردش با زنگانمان  ساقینا  . آ گ

را  آ مدش   جالۀ سرزنش ای از زنگانمان رف ار اح را  آ مدش را با پاره بود ، از جاله

  :رای دیگ به پاره
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 نداشتی چرا توَده شدی؟ رو ایه کونش
 د ل ها به نا     یکی از سرنگهبان حسمنی، رسولی عضگی،  ارد اتاق که شگ 

تهگیگ  کردنگ که جد احوال پرسی اجازه نگار  حرف . پش   مدی نشس ه بودنگ

 به پگر    ادر    پسر  هم اجازه نگادنگ به  ن نددیک بشونگ، آنها را کنار. دیگری بدنم

هایی  کوشمگ با خنگه پسر  که  ی.  گتی به سکوت یذش . دیوار  قابل  ن نشانگنگ

  ،یف  انگمد چمره شود  صنوعی بر آن فضای رعب

 گاری بگ  به تو؟د س ! گا ببمن چه ساع  قشنگی دار  ی -
 ،به تنگی حرفش را قط  کرد عضگی

 !شه نای! خمر -
ش ، انگار حرکات   سراپایم دا پگر  در سکوتی عامق نگاهش را از  ن برنای

 ، بعگها به  ن یف . کنگ را به دق  بررسی  ی

 !ها ر  داش ی حال دیوانه -
 ، جلو عضگی یرف  ش درآ رد   ادر  قرآن کوچکی از کمف

این قرآن ر  که بمس    چهار ساع  یذاش م ر ی ضریح حضرت رضا  -
 تونمن خودتون نگاه کنمن   بگین به دخ ر ؟  ی

  !تو بگمر، رسولی مس م ن پاک ن -
. د ل به سرنگهبان  حسمنیتحویل داد    حسمنیهامن جاله را به  رسولی

سرانجا  سربازی را صگا کردنگ   ا  قرآن . هم جرأت نکرد به قرآن دس  بدنگ د ل ا ا 

 .آنکه  رق بدنگ د  دس ی جلو  ن یرف  را بی

ازجوها از قرآن در ا اخر زنگان، بارها یاد آن  القات    اجرای  حش  ب

   نخس من ف وای نجس خامنی  ر حانمون طرفگار   ن ظری ی کهز ان .اف اد   ی

د س ان    بعگ از آن ف وا، .در ن زنگان صادر کرده بودنگ ازها را  کاونمس  پاکی علمۀ

ها  سا اکی ، ا را تحریم کرده بودنگ   به یف ه خودشان چنگین سالۀ  ذهبی،هابنگان 

پما گ این ارجح  آن ف وا      ا به عواقب .دادنگ چون  سلاان بودنگ  ی را به  ا ترجمح

 .ها توجهی نگاش مم دانس ن

*** 
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بار د   به زنگان ا ین  ن قل برای ، ا  با خانواده چهار سال بعگ از این  القات

 تابس ان بود. ریاس  زنگان را به عهگه داش  سر ان ر حی حسمنی،به جای  .شگ 

 یکه تازیی در طبقۀ هاکف هاان ساخ اان به سر برد هایی  سلول  گتی در یکی از

چنگ زن جوان هم به . در آن به سر برده بود که پمش از این  ساخ ه بودنگ

 .های  رد افد ده شگه بودنگ نگهبان

آ رد  از عل  ان قال د باره به سلول انفرادی ا ین سر  هر چه به ذهنم فشار  ی

بازهم برای ابراز نگا   در تلویدیون کلکی جور  اینکهاز نگران بود  . آ رد  در نای

 سئول ( عطاپور) زاده حسمن، بلکه پر ید ثاب یبه خصوص که نه تنها . کرده باشنگ

این بار به جای تهگیگهای  عاول با لحنی  الیم   . بازجوها نمد به سراغم آ گه بودنگ

توانم  قالۀ کوتاهی در   ی دیوندنگ که به جای نگا   در تلویکر   دبانه  را تشویق  ی

به  ِیژه . شان هم عجمب بود هم  سخره شموۀ جگیگ برخورد  ودبانه. ر زنا ه بنویسم

  نوچهر شاهقلیا ،  به  مهاانی شبانه در خانۀ پسر عاه پر ید ثاب یهای  کرر  اشاره

 . آ گ  یبه نظر   ضحک  ، زیر بهگاری

جلگ ک اب به سلولم آ رد   با لفظ  ها سه چنگ ر زی که یذش ، یکی از نگهبان

بعگ از  طالعه . انگ ها را سر ان ر حی برای شاا فرس اده این ک اب" ،قلم توضمح داد

  ".های دیگری برای ان بفرس نگ آنها را پس بگهمگ تا ک اب
تا آن ز ان همچ نشنمگه بود  که در سلول انفرادی به کسی ک اب بگهنگ، آنهم 

ها   وجه شگ  که هر سه  با نگاهی سرسری به عنوان ک اب! یا با چنان لحن   دبانه

ها  ک اب لول را بس س نگهبان درِ هامنکه.  ربوط به کشورهای سوسمالمس ی هس نگ

های  در اسرائمل آ وزش دیگه   شموه سر ان ر حی شنمگه بود . مرا چپانگ  زیر تشک

 . یمرد جگیگی برای شکس ن ر حمۀ زنگانمان به کار  ی

ها پرهمد داش م، آنها را ح ی از زیر تشک در   زی از خوانگن ک ابچنگ ر

ها، خود نشانۀ  تا باالخره به این ن مجه رسمگ  که پرهمد از خوانگن آن ک اب. نما رد 

ها را از زیر تشک  سرانجا ، ک اب. ضعف ر حی   عگ  اطامنان به خویش اس 

 666آرتور لنگ ننوش ۀ  "اع راف"ا ل از هاه، ک اب . درآ رد    شر ع کرد  به خوانگن

   اع رافگمریهای  شموه. را دس  یرف م که نا ش را شنمگه بود  ا ا نخوانگه بود 
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های چکسلواکی خاطرۀ فضای خلوت   دلگمر شهر پراگ را  خشون   أ وران در زنگان

انگاخ    هرا  از دیگن   ی "پرتاب از پنجره" را به یاد  اجرای . کرد زنگه  ی

  یاد د س ان عدید    نابودی برنا ۀ . ی خشک   عبو   أ وران ا نم یها قمافه

 !های ر سی د وکراتمک د بچک زیر چرخ تانک

ای بود از  یدارش   خاطره. نا  نویسنگه   عنوان ک اب د   را به یاد نگار 

های تصورناپذیر، یرسنگی دائم زنگانمان    های شور ی، شکنجه  ضعم  هولناک زنگان

ک اب سو  نقگی بود نظری در بارۀ حدب کاونمس  . رار نویسنگه اجرای ف

 .تم و، از اعضاء سابق حدب در د رۀ 662 ملوان جمال یویسال ی، به قلم 

پس داد ، چنگ ساع ی نگذش ه  را به دف ر ها را به نگهبان  ر زی که ک اب

 پور یبهان نادر،  سئول بازجوها، (اعطاپور) زاده حسمن. احضار کردنگ سر ان ر حی

شناخ م د ر  مدی نشس ه    د  بازجوی دیگر که نای تهرانییر  عر ف به  شکنجه

ادبشان به نظر  هم  صنوعی . با لحنی   دبانه یک صنگلی به  ن تعارف کردنگ. بودنگ

  ،پرسمگ زاده حسمنبعگ از چنگ لحظه سکوت، . رسمگ هم  سخره  ی

 ت راس ه یا در  ؟نگی چمه؟ به نظرهایی که خو نظرت در بارۀ ک اب -
 !به نظر  راس ه -

. انگاخ نگ زاده حسمنهاگی از سر رضای  لبخنگی زدنگ   نگاهی به 

  ،یف  سر ان ر حیاز چنگ لحظه سکوت ر  به  پس زاده حسمن

 .و بگهتلویدیون این ی   مگیم تا تور بسمار خوب، ترتمبش -
 .گ  بگمزنگ ن دیکه این چنگ سال تو  چمدایی ر  به شرطی که ا ل هاۀ  -

  ثل چی؟ -
کش ن ای که زیر شکنجه شکس من،  ثل  ه ثل پای دخ ر چهارده سال -

 ...فاطاه ا منی زیر شکنجه،  ثل هاۀ چمدایی که خودتون  مگ نمن 
هم رف  ا ا برخالف  عاول همچ  اکنش تنگی از خود نشان  تو شان اخم

دیگر خبری از ک اب   . فقط نگهبان را صگا کردنگ تا  را به سلول بازیردانگ. نگادنگ

 .فرس ادن به سلول  ن نشگ

کنفگراسمون دانشجویان "های یس ردۀ  دانس م به سبب فعالم  آن ر زها نای
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 ن، سا اک زیر فشار افکار  در حاای  از زنگانمان سماسی   از جاله حاای  از "ایرانی

هر  دانس م که خوا همچ نای. جهانی اس    در صگد توجمه  ضعم  زنگانمان سماسی

ای از ر شنفکران    انگ افکار پاره د س انم توانس ه   سایر فریگه، قاضی  هاسرش 

 6901/6311 به یاانم در. های  بارز جهانی را به حاای  از  ن جلب کننگ شخصم 

  . سال ان خاب شگه بود  سماسی به عنوان زنگانی هم الالل از جانب ساز ان عفو بمن

 یشاده به شاه در سفرش به  ند ئالای سر در نا ه نمد ممبس گان   د س ان  ند ئالی

 .شگه بودنگ خواس ار آزادی  ن

دارنگ، تهگیگ   فشارهای  دس  از سر  برنای آنکهفهامگ  چرا در عمن  نای

 !  عاول هم در کار نمس ؟ الب ه، جد فشار تنهایی در سلول انفرادی

نگران بود    هاه چمد ای هس نگ؟  پرسمگ ، دنبال چه برنا ه دائم از خود   ی

های با  ا ین از  ن  بار هم  خفمانه از پش  درخ  یک. رسمگ به نظر   شکوک  ی

های زنگان  در یذریاه آب   جار  شگۀ  مان ساخ اان حالمکهبرداری کردنگ، در فملا

زده از آن هواخوری نا ن ظره، د ر   بر  را  شگف . ا به قگ  زدن  اداش ه بودنگا ین  ر

 ضطربانه صورتم . برداری را در پش  درخ ی دیگ گ  که عگسی د ربمن فملاپایم  ی

  چنگ بازجو هم از پش   سر ان ر حی. ها د یگ  را با دس  پوشانگ    به سا  سلول

جوانی انگلمسی زبان، . ها خودشان را به  ن رسانگنگ   جلویم را یرف نگ درخ 

 داد فملم یرف ن از  ن ادا ه  ی به که ناهاراه یک   رجم هاچن    و بورآبی  چشم

پس چرا به در   شایعه شگه ! شاا که همچ عمب جساانی نگارین"پرسمگ،   رتب  ی

 "که فلج شگین؟

بنگ در  یک فه   سردریم در ان ظار کلکی جگیگ، کال6900انگمد  مد غمبا آغاز پائ

یگر به دف ر ر زی که بار د. رف م باال   پایمن  ی سلول فاصلۀ د   ری بمن د  دیوار

  بار چه کلکی در کار اس ؟ این: احضار شگ  قلبم از جا کنگه شگ سر ان ر حی

برایم  دس  در دس  نگهبان، چشم بس ه به اتاقی  ارد شگ  که  سمرش

بنگ  را برداش م خشکم زد، آنجا همچ شباه ی به دف ر چشا هامنکه. ناشناخ ه بود

  د س   را منها پسر   یکی از  بلسالن بدریی بود که ر ی . نگاش  ر حی سر ان

هایی پر از شمرینی    ر ی  مد جلو  بل ظرف. کنار هم نشس ه بودنگ زین ا   دیرینه

همچگاه اجازۀ  ی پمگمر  ادر ها ها، به رغم تالش در تاا  آن سال.  موه چمگه شگه بود
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که  یسر ان ر ح! نگاده بودنگ، تا چه رسگ در یک چنمن سالنی ا  القات حضوری به 

ای نشس ه بود با لحن   دبانه   لبخنگ ناخوشاینگ  باالی اتاق ر ی  بل جگایانه

 .  عاولش  را به نشس ن کنار پسر    د س م دعوت کرد

دیگر  طائن شگ  که قصگ دارنگ  خفمانه از این صحنۀ  القات فملم برداری 

. ها نشس مای جگی   بگ ن ر بوسی کنار آن پس از  کثی طوالنی، با قمافه. کننگ

، از حال پگر   پس از احوال پرسی کوتاهی .دانس م چه بگویم دس پاچه بود    نای

  ،با دلهره پرسمگ . تعجب کرد  تشاناز سکو.  ادر  پرسمگ 

 چه شگه راس شو بگمن؟ -
چه . پرسشم را چنگ بار تکرار کرد . در سکوت، نگاه پر  عنایی به هم انگاخ نگ

 . خرداد، به  ن بگهنگ 22  را، در گ  ادر رخبر دشوار بود برایشان 

هایم  بگس م داد، اشک سر ان ر حیبا دس اال کاغذی، که نگهبان به دس ور 

رف م صگای  هربان  به سا  در که  ی. را به سرع  پاک کرد    از جا بلنگ شگ 

  ،یف  پسر  را شنمگ  که  ی

 !سرش ر ی بالش، راح    آسان  رد خواب بود    همن جون -
تاب  ،"هنوز  ق   القات تاا  نشگه"که  سر ان ر حیبه رغم تکرار چنگ بارۀ 

 وران، در تنهایی   خلوت أخواس م، د ر از نگاه    ی.  انگن در آن  ضعم  را نگاش م

 .سلول بگریم

هر  ادر  را هرید ر ِهای پُ های زیبا   نگاه نابا رانه دریاف ه بود  که خنگه

ل   یماه   عشق به کودکان را   هنر د س م که عالقه به یُ ادر  هربان . نخواهم دیگ

یوشه   کنار . اش ک ل با  اُزیل را به دس  خود  یی یُها بوته .از ا  آ وخ ه بود 

آزادی از زنگان هاواره  .کرد خود تدیمن  ی سازی زیبا   رنگمن دس ها خانه را با شا 

ر  در کنار سفرۀ صبحانه، چای کرد که ب وانم با  اد برایم صبحگاهی را تگاعی  ی

هامشه  آهن  یکنواخ    آرا  قُل قُل ساا ر هاراه بود   با ضربای که  سفره. بنوشم

های فصل رنگمن  های صحرایی    موه ل یا  یا بنفشهبا ظرفی از یُبه دس   ادر  

ها، برای چنگ دقمقه    شکمبایم که در تاا  آن سال ، ظریفبا یذش   ادرِ. گش  ی

ها در یر ا   سر ا ان ظار کشمگه  ها پش  در زنگان ات از  رای توری آهنی، ساع  الق

 ر زی با اینکه اهل سماس  نبود، .های  أ وران تن داده بود ها   خشون  به اهان . بود
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 ن هم کاونمس  هس م، " ،چشم در چشم  أ وران فریاد زده بود از سر اس مصال

، در فرانسه   به پریبدری رین فرزنگش . بود بم اب   بمقرار شگه "!دس گمر  کنمن

کوچک رین . اثر تصادفی با د چرخه از تر  اتمد   غدی در رنج بود   بماار د ر از ا ، بر

شعر   نویسنگیی، دچار افسردیی ، به رغم هوش   اس عگادی سرشار در  الهفرزنگش 

 تو بمل بر اثرادف ادر تص کا رانعدیدترین فرزنگش . بود   پما گهای ناشی از آن شگه

 ن زنگانی بود    . ها در بماارس ان بس ری بود های سراپایش  اه شکس گی اس خوان

ها   تحال سر ا  های زنگانبان اهان  های عاطفی، آن  ضعم  دشوار خانوادیی، آزردیی

پگر  . به عشق عامق   آزادیی پگر    ادر  لطاه زدسرانجا   ها  یر ا پش  در زنگان

 ادر  را در آن ر زیار    ابیکمبایی   عشق به خانواده ن وانس  پریشانی   بمبا هاۀ ش

 ادر  در . شان از هم پاشمگمسرانجا  زنگی. سخ  تحال کنگ   به ا  ارج بگذارد

 .شص  سالگی، در اند ا   تنهایی دریذش 

درد  دلم   بر توانس م بر چه  رهای  ی ناتوان   در انگه در تنهایی سلول   ن 

دخ ر یازده د ازده  ایاا،از  رگ نایهانی  ،رانگ هرنج عدیدانم بگذار ؟ در آن ر زهای پُ  

 . نمد از طریق ر زنا ه با خبر شگ  هوشن  ممسالۀ دای

در پی چنگین نا ه  .جُس م طر  را در توسل به خمرات خر ا  یتنها تسلی خا

چنگ ر زی، یوش . رد آ  اجازۀ خریگ خر ا را به دس  به رئمس زنگان ا ین، سرانجا 

تا از پخش خر ا به . در ان ظار نشس م کلمگ سوراخِ به زن    چشم در چشایِ

هر چنگ، هاسایگان هابنگ  همچگاه . آرا  نگرف م پهلویی اطامنان نماف مهای  سلول

 .ها اطالعی نماف نگ سابقۀ خر ا در سلول از عل  دریاف  بی

*** 

 را از ا ین به زنگان قصر  ن قل کردنگ،  ، برای نخس من بار02ز انی که خرداد 

با اینکه هاواره از .  ه بوداز چهرۀ غلوآ مدی که از  ن ساخ ه شگه بود در شگف   انگ

قا      ایثار هابنگان جوانم  جذ ب   ی بمدار بود ،ساز پرس ی   ا سطوره قهر ان

از  ن ساخ ه  ای فر  رف م که ناخواس ه، به تگریج در قالب آن چهره خواس ه   .شگ 

با جا    کسب  فراتر از این، دیری نگذش  در تناقض  مان هارن  شگن. شگه بود
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 از سوی دیگر   حفظ فردی    اس قالل انگیشه   عال هوی  جاعی از یکسو

 . سریردان  انگ 

، 6جلگنخس من زنگان سماسی زنان،  /داد بی دادِ ک ابدر  عاطفه جعفریر ای  

وای  ن در آن د ره اس    کاا بمش تصویری از دیریونی ، بمانگر حال   ه641ص 

 : دهگ فکری  ن به دس   ی

، پس از فرار اشرف بود که تو را هم  ن قل 02 یگا، فکر کنم ا ایل خرداد "
ها  از طریق خانواده. پمش از آن در بارۀ تو چمدهایی شنمگه بودیم. کردنگ به زنگان قصر

ر زی که تو را آ ردنگ به قصر، به . یذرانگه بودیگ  شهمن که یک هف ه در ا ین با هم 
. رخگاد  های بود برای  ا. بازرسی بگنی تن نگادی   تا شب در دف ر زنگان  انگی

 .سابقه نگاش  که کسی به بازرسی بگنی تن نگهگ
زدیم برای رف ن به دس شویی، آف ابه به دس  از جلو دف ر افسر   رتب در  ی

به بازرسی . کردیم به  قا    ایاا   اشاره تو را تشویق  یشگیم   با  نگهبان رد  ی
 . ]...[بگنی تن نگادی تا شب شگ

باالخره آخر شب  جبور شگنگ پدشک زنگان را بما رنگ تا از تو بازرسی بگنی 
 ارد  . ا سفره را پهن کرده بودیم    ن ظرت نشس ه بودیم برای شا  خوردن. ]...[ کنگ

ناآشنا که نه، هاان . آ گ  یارت به نظر ان عجمب   ناآشنا اتاق که شگی قمافه   رف 
بعگ هم نشس ی سر سفره   بی  الحظه . کردی قمافه   رف ار بورژ اها را تگاعی  ی

غذای شب  ا، نفری یک  حالمکهدر . چنگین تخم  ر  را یکی بعگ از دیگری خوردی
داش ی هاۀ . خوردیهای  ا را هم  بخش زیادی از نان. ای نان بود هتخم  ر    تک

. یف مم کردیم ا ا چمدی نای  ا با تعجب تو را نگاه  ی !خوردی جمرۀ  ا را یکجا  ی
هاۀ رف ار   کارهای تو به نظر ان غمر انقالبی . دانس مم چه قضا تی بکنمم اصال نای

ها هم  به خصوص که از خانواده. ات شنمگه بودیم ه    ناقض با آنچه در بار آ گ  ی
ا ا قوز باال قوز،  ق  خواب رف ی یک  الفه از آن . ای دیم که کوبا هم رف هشنمگه بو

خورد   کسی به آن  هایی برداش ی که چنگ  اه بود یوشۀ اتاق  ا خاک  ی دس ه  الفه
های تامد   اتو  آن  الفه که قرار بود از زنگان بازدیگ کنگاشرف پهلوی . زد دس  نای

 ا هم اس فاده از آن را تحریم . ه داده بودنگ به  اکرده را هم  حض خالی نبودن عریض
زدیم اتاق پر از پُرز  کرده بودیم   با هاان پ وهای سربازی که تا به آن دس   ی
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 ا را فاسگ  "این نوع  سایل لوکس"هم این بود که   ا  اس گاللِ. کردیم شگ سر  ی  ی
  از کجا شنمگه بودیم که دانم چطور  حاال نای.  ثال هم پر ید نمکخواه بود. کنگ  ی

یویا ا  بعگ از تحال بازجویی    قا    در برابر شکنجه در اثر زنگیی  رفهی که در 
بار  :ه یف ۀ نعا   مرزاده  ب. زنگان برایش درس  کرده بودنگ نظرش را تغممر داده بود

های با ر  رد  پرسه  در کوچه/   اینک چون سائالن ساج/ را از شانۀ تحال هش ه
 ...زنگ  ی

ها  چرا از  الفه"ها را ر ی  انگاخ ی   بعگ از  ا پرسمگی،  ا ا تو یکی از  الفه
 "کنمن؟ اس فاده نای

 "!یمبی  الفه راح  ر"،  ِن، یکی در آن  مان یف     هاه شر ع کردیم به  ِن
تو هم انگار نه انگار، بلنگ شگی یک  الفه دیگر هم برداش ی   زیرت هم  الفه 

 .شب حمرت زده   بگ ن یاف ن پاسخی به رف ار سئوال برانگمد تو خوابمگ  آن. انگاخ ی
بعگها شنمگ  که دیگران هم، ایر نه دقمقاً  ثل  ن، در  ورد تو با احساسی   ناقض 

 .ر بر  شگه بودنگ
از قمافه   ! تا چنگ ر ز، هنگا  هوا خوری در حماط،  انگه بودیم با تو چه بکنمم

که  ی عادیها زن اینکهزیاد خرسنگ نبودیم   نگران از  حرکات   همکل شق   رق 
چنگ . کردنگ، تو را یک بورژ ا تلقی کننگ های طبقۀ د    ا را نگاه  ی هامشه از پنجره

ا ا . تر عوض کردیم تر   رن    ر  رف ه ر ز   والی ا نمفور   را با یک ا نمفور  کهنه
 .که  انگفایگه نکرد، قمافه   رف ارت هاان بورژ ا  انگ 

ای  ارد حماط زنگان شگنگ،  ر زی که یک آقای فُکلی با پسر بچۀ ده یازده ساله
 ق ی . خنگیگیم اش  ی  ا د  پنجره ایس اده بودیم   به قمافۀ سوسول   فُکل یقه

تو را که به دف ر بردنگ . یف ی آنها دایی   پسرت هس نگ به کلی جا خوردیم
 ق ی به . ی بکنمم، ترجمح دادیم سکوت کنممدانس مم چه بگویمم   چه قضا ت نای

اتاق بازیش ی با چشاانی پر از اش  شوق تعریف کردی که پسرت را برای تشویق به 
ای که  ا ا ا  در لحظه. نوش ن عفو   بازیش  به زنگیی خانواده به دیگن  آ رده بودنگ

هر ! ها ری نکنیبرای  ن همچ کا یگا، "یف ه بود، شان نبود به تو س   حوامس   دایمرئ
 ".چه به نظر خودت درس  ره بکن
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 های کذاییِ از آن  الفه آ گن  که یذش   ا را قان  کردیای از  چنگ هف ها ا 
به طوری که بعگ از  گتی ح ی پذیرف مم پش    ر ی . تحریم کرده اس فاده کنمم

ی    الفه شویی ها از  الفه د ز بعضیا ا تا به آخر هم . پ وهای پُرزدار را  الفه بگ زیم
ای از  باالخره خریگن پاره. دلخور بودنگ ایج کرده بودی، به داللمل   فا تکه تو ر

به  یژه شمر برای کسانی که از بمااری  عگه . نمازها ان از فر شگاه را هم پذیرف مم
 02از ا اخر . تا سمگار برای تو را هم پذیرف مم  الب ه خریگ چهار. بردنگ رنج  ی
بعگ هم با سااج ، . دیگری هم به  ا اضافه شگنگ، با هاان جمره چهارتا های سمگاری

بمش ر ان را قان  کردی هم دار  از خانواده بگمریم، هم نوار بهگاش ی از فر شگاه 
ح ی دار    نوار . پمش از آن،  ا حاضر نبودیم به پدشک زنگان  راجعه کنمم. بخریم

در زنگان  سمله   ا کانات یف مم،   ی .یذاش مم بهگاش ی را هم به حساب رفاه  ی
 . مم   شرایط آن را بایگ بپذیریم جود نگارد،  ا هم زنگانی هس

ا ا تو هم به تگریج، اح ااال تح  تأثمر فضا، نه تنها به برخی از این 
تا به آخر . ها شگی ها تن دادی بلکه خودت هم  گاف  برخی از  انوعم   انوعم 

اد، به  یژه رن  قر د یا اس فاده از کر  نر  کننگۀ پوس  در های ش هم اس فاده از رن 
قل شگی در  ا ا ا ایل که به قصر  ن . مان  ا  انوع بود   تو هم آن را پذیرف ه بودی

آنی  !کر  را نبایگ در زنگان  صرف کنیاین یف مم . های  یک ِکر  هم بود  مان اسباب
کنمم   هر چه ز دتر برسانمم به  تصامم یرف مم آن  سملۀ لوکس را از اتاق خارج

این ِکر  یک   آهس ه به  ن یف ی، د  در، آ گی ندد. دس  یکی از زنان عادی
 "!ه، به کسی بگه که قگرشو بگ نهقما ش خملی یر ن

 ذهبی  -بازتابی از فضای فرهن  سن ی. بنگ  ا هم جدئی از جا عه بود! آری

به رسام   از نظر قانونیزنگانی سماسی . تر   عریان ر فشرده الب بر جا عه،  ُن هاغ

ضگ ا نم  "کوچک رین  خالف  سماسی    گنی اقگا ی خطرناک    شگ، شناخ ه نای

نگ   کا رین کارِ خارج از بوداحداب سماسی غمر قانونی  .شگ  حسوب  ی "کشور

اقگا  "  هم بودیم به  هاگی  ا زنگانمان. یرف  تحاملی  خفمانه انجا   ی  قرراتِ

چه به خاطر خوانگن  ،شگیم  حاکاه  ی "دادرسی ارتش"در    "ا نم  کشور علمه

، نگاش مم هم حق ان خاب  کمل ح ی .، چه عضوی  در یر هی  خفی"ضاله"ک ابی 

ز انی که  ن به زنگان قصر  ن قل شگ ، برای نخس من . بود "ان صابی" کمل  گاف  
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بند "یا به زعم رژیم  سیسمابار اتاق کوچکی در زنگان جنحه   جنایی به بنگ 

بمس    د   هابنگانم پنج شش دانشجوی .زنان اخ صاص داده شگه بود "ضدامنیتی

هاگی عضو یا طرفگار . هایی از د  سال تا ده سال سه ساله بودنگ با  حکو م 

 .درآ گ شهری  های   وسط یا کم های فگایی    جاهگ، برآ گه از خانواده چریک

هارز ان   هابنگان به نا  آنها بود که در ر زهای  نمد یکی از اشرف دهقانی

ها توانس ه بود در فرص ی  ناسب از زنگان فرار  ، هنگا   القات با خانواده02عمگ سال 

 .یذش  ای از فرار ا   ی د   اه   خردهدر آن ز ان . کنگ

عاطفه اهل خراسان    شهمن توکلیاهل تبرید بود،  رقمۀ دانشگری یا فران
های فگایی در  چریک "های تمای خانه"، در 6900هرسه، در ا اسط . بابل اهل جعفری

ا مرپر ید هارز    هاخانۀ نخس من رهبران به نا ی چون . تهران دس گمر شگه بودنگ
، حامگ توکلی، سعمگ آرین، اسگاهلل  ف احی   عبا ، زاده  جمگ احاگ    سعود، پویان

، هاگی در دریمری  سلحانه 00اخر سال که تا ا ...   چنگمد قبادی،  هگی سوالونی

 .نگه بودکش ه یا دس گمر   اعگا  شگ

اش کش ه شگه بودنگ، بسمار  هنگا  دس گمری هاۀ رفقای هاخانهکه  عاطفه

از دیگران در ایجاد  ناسبات د س انه  بمشبا شور   شوقی خاص . قرار  هربان بود   بی

های د  نفره هنگا   در یپددن.   صامای با زنگانمان جُنحه   جنایی پمگمر بود

سمری ناپذیر  شنمگنانگار در . سپرد هایم یوش  ی هواخوری، با دق ی  یژه به حرف

ددن با ا  برایم بسمار یپ ،ر سپردن جدئماتبه خاط خاصی داش  در دق  ی  توانای .بود

 .لذت بخش بود

ا ا نه تنها از . دبو   دچار بمااری درد  عگه بلنگ باال   باریک انگا  فرانیا  رقمه

کرد، بلکه حاضر نبود از فر شگاه زنگان برایش شمر تهمه  همچ دار یی اس فاده نای

از رابطۀ  ،ا  نمد با همجان   انگ هی پوشمگه. شگ هر ر ز الغرتر   ضعمف ر  ی. شود

ا  . یف  ، برایم  ی06  اعگا  شگن ا  در ا ایل   ناف فلکیعاشقانۀ عامق   پنهانش با 

کرد در دانشگاه  کاریر قالمباف بود   در عمن حال در رش ۀ ریاضی تحصمل  یرا که 

، هر د  آنها 00های فگایی، در فر ردین  در پی پموس ن به چریک. تبرید شناخ ه بود

با این . های تمای در تهران  س قر شگنگ   در هاان سال دس گمر در یکی از خانه

 .بود   پرجاذبه انگمد رایم شگف بفران حال، ر حمۀ  قا  ، پرشور   شاداب 
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کرد  پنهان نگهگاش ن آن  ناسبات عاشقانه بمش از هر  در آن ز ان، یاان  ی

کرد  که در  تصور نای. یمرد چمد از فرهن    ر حمۀ شخصی آن د  نشأت  ی

 . ها عشق   ر ابط جنسی ا ری  ذ و     طر د اس  های تمای چریک خانه

ران ساز ان، در بُه    حمرت اطالع یاف م که در سال سکوت رهب 20ا ا بعگ از 

به جر   شاهی عبگاهلل پنجهای به نا   های تمای جوان بمس    چنگ ساله یکی از خانه

، به دس  رفقایش به ق ل یکسال پمش از انقالبرابطۀ عاشقانه با دخ ر هارز ش، 

 !بودرسمگه 

یط دشوار   تن  شراکوشمگ   یبا  حب ی  یژه به هابنگانش،  نسرین  عاضگ

 هگی  مشدر ارتباط با برادر ناتن. گیر کنپذ تحالبرای خودش   دیگران زنگان را 
چنگی بعگ از . های فگایی، دس گمر شگه بود   در پی پموس ن ا  به چریک کال  فضمل 

. در دریمری  سلحانه با  أ وران سا اک کش ه شگ 06 اه  دس گمری، برادرش در آبان

های تمای فگایمان پموس    در  نمد به خانه شمرین  عاضگرش بعگ از  گتی خواه

در  مگان شهناز، با خوردن سمانور  "قرارش"، به سبب لو رف ن 09اردیبهش  

 .خودکشی کرد

. در خانۀ تمای دس گمر شگه بود فران، هاراه 06شهمن هم در ا اسط سال 

بعگ از فرار   انی کهز. را در ا ین دیگه بود  شهمنپمش از ان قال به زنگان قصر، 

ار     سپس ا ین زیر فش "کام ه"های انفرادی  ای در سلول ، یک  اه   خردهاشرف

یک هف ه به اتاق  ن  پمش از ان قال  جگد به زنگان قصر ا  را. بازجویی یذرانگه بود

هر چه بود، در آن یک هف ه . همچکگا  نفهامگیم دلمل این کارشان چه بود. آ ردنگ

با عشقی عامق   پرشور از ایثار   صگاق   شهمن. نه   عامقی پمگا کردیمرابطۀ د س ا

اسفنگ  60برایم یف ه بود که در  حامگ توکلی  برادرش  سعمگ آرینانقالبی هاسرش 

های فگایی اعگا  شگه بودنگ،   از  ، هاراه نخس من رهبران سرشنا  چریک00

 .د پمش  ادرش انگه بوکه اش صاگ  پسر یکسال   نماهنگرانمش برای 

با جثۀ رید   ظریفش . در شگف   انگه بود  شهمناز ر حمۀ  قا     پرشور 

حضورش سنگمنی   کُنگی ز ان را در تنهایی سلول   نبود .  انگ کار نای ای بی لحظه

 .کرد ا کانات تحال پذیر  ی
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در . هایش نسب  به رف ار  ن برایم یف  ها یذش  تا از تردیگ با این هاه، سال

، 43، صفحۀ داد بی دادِِک اب  6ای ش از آن ر زهای ان قال به اتاق  ن، در جلگر 

 :یویگ  ی

پش  در اتاق تو که رسمگیم از رف ار حسمنی که خشون ش با زنگانمان !  یگا"
در زد   اجازه  وت برخالف شموۀ رایجش پمش از  ر د به اتاق. زباندد بود، حمرت کرد 

این شموۀ . ایش بلنگ شگی   با هم احوال پرسی کردیگتو هم به اح را  جلو پ. یرف 
 ن که در . اح را  آ مد با زنگانبانان در آن ز ان اصال رایج نبود، که نکوهمگه هم بود

سن آ گی   از رف ارت زنگان قصر در بارۀ تو چمدهایی شنمگه بود  به نظر  خملی  ُ
 گر آد ی به سن "سمگ  حسمنی که از اتاق بمر ن رف ، با تعجب ازت پر. جا خورد 

ایر قرار باشه کسی در سی   "خنگیگی   یف ی  "تو هم  ارد  بارزۀ سماسی  مشه؟
پنج سالگی ن ونه  ارد  بارزۀ سماسی بشه، آنوق   بارزۀ سماسی شاا به چه دردی 

 "خوره؟  ی
فقط بعگ از انقالب به  عنای آن . این پاسخ در آن لحظه برایم  عنایی نگاش 

. هنوز پاهای  زخای    ر  کرده بود. یک هف ه  را در اتاق تو نگهگاش نگ...[ . ]برد  پی
کردی   در  چای ر زانه را با آب  خلوط  ی. خوردی کشمگی   چای  ی دائم سمگار  ی

ر   سرآخر  آب چای به تگریج کم رنگ. داش ی  ینگه کاسۀ غذا ر ی بخاری یر  
بر خالف  ا . خوردی زهم آن را با لذت  یتو با شگ   رن ِ  لر ی  ی تبگیل به آب بی
 . کردی با اش ماق   لذت از آن ا کانات بمش رین اس فاده را بکنی در قصر، سعی  ی

دانس م  های انقالبی که خود  را پایبنگ به آن  ی رف ارت با  عمارها   ارزش
تو  .کرد  هاخوانی نگاش ، ا ا بعگ از آن هاه دلهره، در اتاق تو احسا  آرا ش  ی

های زنگیی در زنگان    جساه   ن تجربه. شر ع کردی به  ن فرانسه یاد دادن
 ".ساخ ن با خامر نان را به تو یاد داد 

انگار لجوجانه در سلول  که نا، توانس م با ز شهمنسازی از  با آ وخ ن  جساه

اتی پمش از ا  تنها کاری که بلگ بود  شاردن دفع. کرد به آسانی کنار بمایم توقف  ی

ا ا ز ان . کرد  رف م، یاه کای هم  رزش  ی سر اتاق به سر دیگر  ی بود که از یک

دائم  شغول  شهمنبعگ از رف ن . خورد هاچنان جا خوش کرده بود   تکان نای

بلنگ شگه   شمهه  "سردس "های سرکشی بود  که  درس  کردن  جساۀ اسب
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ها،  با خا وش شگن چرا  یذر ز ان چنان ش ابی یرف ه بود که یاه. کشمگنگ  ی

تا باالخره . ساخ م هر ر ز  جساه را از نو   کا ل ر  ی.  انگنگ تاا   ییم ناها  جساه

فشرده، یردنی  با عضالتی  حکم   درهم. اسب سرکش  ورد پسنگ  به سراغم آ گ

از کف دس م کوچک ر . آلود   دهانی به شمهه باز افراش ه   یالی افشان، نگاهی خشم

ا ا در یکی از . توانس م آن را توی  ش م پنهان کنم گا  بازرسی اتاق  یبود، هن

بعگها، اسب سرکشم از ر ی . را از دس  داد  ماسببه رین  ها غافلگمر شگ    بازرسی

 .سر درآ ردئمس جگیگ زنگان ا ین ر ،سر ان ر حی تحریرِ  مدِ

رایم جذاب بمش از پمش ب شهمنهنگا ی که به زنگان قصر  ن قل شگ ، رف ار 

کوشمگ با اب کارها    به رغم انگ هی پایگار در نگاهش، دائم  ی.   تحسمن برانگمد بود

ک   سنگمنی یذر ز ان را سبُ    کننگۀ جاعی فضای تن  آن اتاق راهای سریر برنا ه

 .برای هابنگانش تحال پذیر کنگ

از  ضایی هگی ر. دس گمر شگه بود  هگی رضاییدر ارتباط با  زاده ناهمگ جالل

به خاطر . ، اعگا  شگ6906کادرهای جوان   سرشنا   جاهگین بود که در شهریور 

های سماسی از  حبوبم ی  یژه  ها   جریان جسارتش در دادیاه نظا ی، در  مان خانواده

 . برخوردار بود

با  عمگ ا  نمد در هاان ر زهای  القات. حرف، آرا    تودار بود کمناهمگ 

. ا ا پش  در زنگان دس گمر شگه بود. قصگ فرار داش  اشرفان با ها، هاد  خانواده

 ،یف   ی. حگ د د  اه در کام ه زیر بازجویی   شکنجه به سر برده بود

 !دنبال ا  راه اف اد  از در زنگان بمر ن رف ،  ن هم به راح ی دیگ  اشرف
 .به بازجوها یف ه بود شکنجه زیر کرد که را تکرار  ی هاواره هامن حرف

در بارۀ  هم توضمح چنگانی. سر سالم به در برد ها سرانجا  توانس ه بود از آن بازجویی

جلب اع ااد   اطامنان  مشتوداری   کم حرف. داد هایش نای ها   توجمه بازجویی

  خودش  اشرفیذش  تا دانس م هاو نقش اصلی را در فرار  مان درازیسال. کرد  ی

در  مان  صگیقۀ رضاییاز در ن بنگ با  ناهمگا نقشۀ فرار ر. به عهگه داش ه اس 

 عصو ۀ آن نقشه را به یاری هارز ان دیگر  جاهگش، از جاله  صگیقه  . یذاش ه بود
 . به اجرا در آ رده بود( بمریک) شاد انی
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نمد  اشرف  خواهر    ادر  ناهمگخواهر شاندده هفگه سالۀ  نویگدر آن فرار، 

تودار، کم حرف    ناهمگهم  ثل  نویگ. ا  ن قل شگنگدس گمر   بعگ از  گتی به بنگ  

با اینکه در آن فرار دس  داش ، رف ارش طوری بود که کوچک رین شکی .  قا   بود

ا ا در پی اس قرار جاهوری . بعگ از چنگ  اه آزاد شگ. انگمخ  نسب  به خودش برنای

 . اسال ی، در تصادفی  شکوک کش ه شگ

 بهر زهنوز از کش ه شگن پسر بدریش . نبود کال ی فارسی بلگ اشرف ادر 

ای نگذش ه بود   پسر کوچک رش نمد در اثر  خرده   سالزیر شکنجه یک دهقانی

کوشمگ شکمبا باشگ   یاه با  با این هاه،  ی. شکنجه اخ الل حوا  پمگا کرده بود

اهر ، خوانگمد ر حر حمۀ جسور،  قا     فر تن . های ترکی  ا را بخنگانگ الاثل ضرب

کوشمگ با آرا ش    هاواره حواسش به نمازهای دیگران بود    ی. ، آ وزنگه بوداشرف

ا ا نگاه انگ هبارش حکای  . پذیر کنگ   ان  فضای تن  آن اتاق را برای دیگران تحال

از درد عامقی داش  که خودکشی جبران ناپذیر هاسرش در  جود ا  برجای یذاش ه 

، زیر فشار سا اک برای کاظم سعادتیه هاسرش ای بود ک یک سال   خرده. بود

 . هاکاری، ناچار دس  به خود کشی زده بود

 اش با یورش به خانه را انگمد ر ح  گتی از اس قرار جاهوری اسال ی نگذش ه،

 .به طرز فجمعی کش نگ "رای آ ریکاجاسوسی ب"به بهانۀ  در تبرید

فی نگهگاش ن ا  به    خ اشرف، هاۀ آن  جاهگینی که در فرار 09در سال 

های سخ ی را از سر یذرانگنگ   به  هاگی شکنجه. نوعی نقش داش نگ دس گمر شگنگ

ی ها زیر شکنجه  عصو ۀ شاد انیهای   قا   . زنگانهای طوالنی  گت  حکو  شگنگ

 اشرفیویا ا  نقش اصلی  خفی کردن . دد زنگانمان سماسی بودبمش از هاه زبان شگیگ

ی ها ، در زنگان6910در ا  نمد. ی  جاهگ به عهگه داش ها هرا با هاکاری خانواد

 . به طرزی  شکوک کش ه شگ سابقه هایی بی در پی شکنجه جاهوری اسال ی

اش با خوردن سمانور  ، بر سر قرار لو رف ه04نمد در دی  صگیقۀ رضایی

 .خودکشی کرد

ابنگان ه سالگی شگه بود  ا ا به نظر 91ان قال به زنگان قصر،  ارد هنگا  

قمافه   "رسمگ ، بلکه به یف ه خودشان  جوانم نه تنها  سن   خارج از یود  بارزه  ی

ا ا  ن اصال . هاخوانی نگاش  ساخ ه بودنگای که از  ن در ذهن  با چهره "رف ار 
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خرسنگ از ان قالم به زنگان قصر، نه فقط از تنهایی   فشار   .   وجه این  وضوع نبود 

ش گاه ا ین رهایی یاف ه بود ، بلکه خود  را هارن    هانظر با های بازدا سخ گمری

یف نگ در  بارزۀ  سلحانه از الگوی کوبا پمر ی  دانس م که  ی های فگایی  ی چریک

ر حمۀ پرشور   از جان یذش ۀ هابنگان جوانم جذابم  خاصی  آنکه یژه به . کننگ  ی

 ی که برای خود رقم زده های زیس ها   سخ گمری هرچنگ،  حگ دی . برایم داش 

کرد  زهگیرایی    عمارهای  تصور  ی .رسمگ بودنگ به نظر  افراطی   نا عقول  ی

حال آنکه در فضای سماسی آن . تجربگی اس  افراطی آنان ناشی از نگانم کاری   بی

ها، این نوع  عمارها نشانه یا ادعای انقالبی بودن   رادیکالمسم سماسی تلقی  سال

گ   بنگهای یک سو انقالبی بودن باالترین ارزش بود، از سوی دیگر  مان قماز . شگ  ی

به  تفا ت چنگانی  فرهنگی فگایمان  با  عمارهای اخالقی ذهبی  جاهگین   -سن ی

 .خورد چشم نای

در سرانجا    . با افدایش تعگاد هابنگان اتاق د  ی نمد به اتاق  ا اضافه کردنگ

زنان یا به اصطالح  برای بنگ سماسی ای اخ اان جگایانهس ، برای نخس من بار02ا اخر

، 04سال  یلا اتا . شا ل چهار اتاق   یک هال ساخ نگ، زنان "ضگ ا نم ی"رژیم بنگ 

، بمش رشان دانشجویان دانشگاهی   نفر شگه بود 600 بمش ازتعگاد هابنگان 

ق   یک انباری به بنگ بار دیگر بنای جگیگی با پنج اتا نایدیر، 00از ا اسط  .دبمرس انی

 .، طبقۀ د  ی هم به آن بنا افد دنگ01  عمگ  01زنان اخ صاص داده شگ   در ا اخر 

زنگانی به بنگ سماسی زنان در  400 بمش از، 01 ها، در آبانااه تا باز شگن در زنگان

به دالیل ناچمدی از خوانگن . تا ابگ هایی از چنگ  اه قصر آ گنگ   رف نگ، با  حکو م 

فعالم  در  حافل  تا، یا نوش ن انشایی به طرفگاری از  صگق یرف ه ضاله ی ابک

 .شرک  در  بارزه  سلحانه   "هواداری" سماسی  خفی یا

ها    حافل  خالف  بارزۀ  سلحانه    از یر ه ده پاندده زنگانی به تگریج تعگادِ

 ائو نمد به بنگ  ا پمر  چمن   انگیشۀ  "سماسی کارِ"یا  "9خط "به اصطالح آن ر زها 

ای  چنگ تنی هم توده ،خامنی، چنگ نفر طرفگار شریع یتعگادی پمر  . اضافه شگنگ

یا  خفی کردن فرزنگانشان به د  یا سه  یاری رسانگنبودنگ   چنگ  ادری که به خاطر 

  .سال زنگان  حکو  شگه بودنگ
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گان بارزی فرهنگی بود تفا ت چن -ها    عمارهای سماسی آنچه  ربوط به ارزش

 "چپ" یا ذهبی ، های   فا ت سماسی،  وافق یا  خالف  بارزۀ  سلحانه  مان یرایش

های جهان  داری غرب،  خالف ارزش هاگی، در ضگی  با سر ایه. خورد به چشم نای

های کوچک که به دالیل  جد تک   تُوکی جا . شاول آزادی   حقوق بشری بودنگ

.  انگنگ سازیاری نگاش نگ   جگا    س قل  ی ها  خ لف با آن  عمارها   سخ گمری

ای  یاه تنها به خاطر پاره یا "شک برانگمد"رف اری  چنگ تنی نمد به دالیل رید   درش ِ

 "بورژ ا أبانه   غمر انقالبی"های ناچمدی که به دیگه سایر هابنگان،  رف ارها   خواس 

از تحال حصار تن     چه بسا که تحال تحریم دشوارتر. شگنگ آ گ تحریم  ی  ی

 .زنگان بود؛ زنگان در زنگان

ها، هاواره اکثری  هابنگان از پمر ان  بارزۀ  سلحانۀ  در تاا  این سال

عار چریک "که نه تنها در شموۀ  بارزه   ازجاله اینکه  فگایمان    جاهگین بودنگ

های سماسی یا به اصطالح آن ر زها  بلکه در  عمارها   ارزش ،" اه اس  شش 

بمش رشان دانشجویان برآ گه از  .هانظر   هافکر بودنگ "ای انقالبیه ارزش"

یاه از د  فرزنگ خانواده یکی چریک  جاهگ بود   دیگری . های   وسط شهری خانواده

. نقش تعممن کننگه داش نگدر تعممن  قررات داخل بنگ بعنوان اکثری  . چریک فگایی

ها را حق طبمعی   انحصاری  اعاال تحریمتعممن  قررات    ،توجه به نظر اقلم  بی

دانس م در   ن نمد که هاواره خود  را جدیی از جا  فگایمان  ی. پنگاش نگ اکثری   ی

 . آ گ  کنار  یعال با آنان 

بر سر  د یذش گی،هاان ر حمۀ  قا     از خو کم   بمش باتا به آخر هم 

از هم ایراد  "ان قاد از خودان قاد   " مدان خورد   خوراک   طرز پوشش در جلسات 

 سال تلویدیون را هم تا ا اسطخریگ . تحریم بود هم ح ی  راسم عمگ نور ز. یرف نگ  ی

 سئول "همچکس جد  ،ها  توسط خانواده آن خریگ بعگ از. ، تحریم کرده بودنگ09

، برخی یوش سپردن به  وسمقی کالسمک .را نگاش  آنحق ر شن کردن  "تلویدیون

سا  رُ ان طندآ مدِ ایرج ، براجان ناپلئون   ح ی دیگن فملم دایی ها ا هبرن از دیگر

های   ذهبیتحریم آن از جانب هافکر   هارن  با  ؛شگه بود هم تحریم پدشکداد

 .بمر ن از زنگان افراطی
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ای  ضگی  با پارهجهانی نمد های  خ لف چپ  ها   یرایش در  مان کاونمس 

 بورژا زی    خالف  بارفاه ،بشر   آزادی بمان های جهان شاول، نظمر حقوق ارزش

ای از این  را پایبنگ پاره  ن نمد خود. را دیگه بود  انگیشی خشکنوعی اصول اخالقی   

نظرانه   افراطی هابنگانم، از  گاخلۀ  ا ا با  عمارهای تن . دانس م دس   عمارها  ی

 ر از هاه تحریم عجمب دائم در  مدان خورد   خوراک   خواب تا ا ور جدیی شخصی  

نه در  مان  .ها بود، همچ آشنایی نگاش م نااد   پرچم کاونمس  رن  قر د که

های غربی، نه در  مان  بارزان  ند ئالیی دیگه   شنمگه بود    نه در  مان  کاونمس 

  به  یژه تحریمِ برخی ار  ا ایل با این دس   عمارهای افراطی   زهگیرایی .ها کوبایی

یرف م،  را نادیگه  ی ها برخی از آن تحریم ا ا رف ه رف ه .کرد   قابله  ی هابنگان

ای  ح ی ایر در نهان  گاف  پاره. مف پذیر با توجمه   تعبمرهایی در ذهنم  ی را برخی

 .کرد   خالف م را به صراح  در برابر جا  ابراز نای ،ها نبود  ها   ضگی  از آن تحریم

اطالعی  سب  دادن آن به جشن شاهان را ناشی از بیتحریم  راسم عمگ نور ز   ن

رد  دس  کم سبدی عمگ را ک هر سال تالش  ی .دانس م هابنگانم از تاریخ  ی

آ ری  های جار  را جا  های چسبمگه به چوب یک  اه به عمگ  انگه دانه. فرا وش نکنم

نجرۀ راهر  ها را کنار پ ر ز عمگ سبدی. کرد    در ته د  سه بطری پالس مک سبد  ی

 . شگنگ چمگ  ا ا بعگ از یکی د  ر ز ناپگیگ  ی  ی

سماسی به هاراه آ رده بود که  های نظری   های   فا ت،  قابله  جود یرایش

 ر اداریا ا . بود هم های شخصی نظری عمن حال ز منه    مگان تقابل تن در 

. ری نکوهمگه بودا  ها  مان هاۀ یرایشسماسی   اس قالل انگیشه   ابراز فردی  در 

 غلط ب هون را، به ر ال خود ، با آهنگی نسب اً 3ر زی در راهر  بنگ، سافونی شااره 

دانم از کجا به  کرد  با تکرار یکی د  بم  شعر نماه کاره   غلطی که نای ز د ه  ی

آهنگی / ای آد مان یرد هم آئمگ/ ها با هم باشمگ  هربان ای انسان: خاطر داش م
 ... / ی آ ر   نشاط آ رشاد! بخوانمم

پمر  "با ان قاد شگیگی از جانب د  هابنگ  خالف  بارزۀ  سلحانه      حمر،

اشعار این سافونی  نکر " کردنگ که ان قاد  ی. ر بر  شگ  "انگیشۀ  ائوتسه د ن 
در پی  به صرف اینکه !"دار اس  تضاد آش ی ناپذیر  مان طبقۀ کاریر   سر ایه

 . چمن، ب هون از جانب حدب کاونمس  تحریم شگه بوددر  "انقالب فرهنگی"
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ای کثرتگرا یا ه ایگه وق  گنی  حق آزادی انگیشه، در فقگان اقعم  این بود که 

  ذهبی    ردساالر چ ر خود را بر سر -سن ی نایدیر فرهن  انحصاریرای پلورالمسم،

به  هاه چمد. دهای   فا ت چپ یس رانگه بو  یژه زنان   علق به یرایش به اعضاء  

به  رژیم  ابس ه در ضگی  با   داری دس ا ردهای جوا   سر ایهبا  مدان  خالف  

در در ن  که ه بودشگ نگری سماسی باعث  این ساده .شگ خالصه  ی ا پریالمسم آ ریکا

با از دخ ران  برخیبسماری از جوانان با خوانگن یکی د  جد ه   از زنگان  بمر ن  

خود را  ،نگا هبریگ ذهبی  اف ادۀ یکسره از افکار عقب آنکهخمال به  ،بریرف ن حجاب

 .نگکن تلقی  " ارکسمس "

به  را، در ن   بمر ن از زنگان، سماسی ا ضاعتر  از خطر کاونمسم ، 6904 از

با نا   انشعاب بخشی از  جاهگین  اجرای .ادد  ر حانمون طرفگار خامنی تغممر نف

د  سه سال یرچه ه این تغممر سرع  بخشمگ، ب "لنمنمس  - جاهگین  ارکسمس "

 با حذف آن انشعاب که. را بریدیگنگ "ساز ان پمکار در راه طبقۀ کاریر"نا   بعگ

سرکوب  یرایی   فرقه های چنگین عضو انجا  یرف ه بود یکی از بارزترین ناونه فمدیکی

نمد  "لقفگایی خ" بارزۀ سماسی با نا   هر چنگ،. های سماسی بود فردی  در تشکل

 ،انی فمدیکی در  مان فگایمها حذف اس    نشانۀ فرهن    دیگیاهی  ذهبی   سن ی

ی ا های فرقه عانه در تشکلنشانۀ انحصارطلبی سبُ نمد ،بعگ از آن اطالع یاف مها  سال که

های خونمن در بخش انشعابی  با این هاه، آشکار شگن  مدان خشون    تصفمه .اس 

ها بمش از پمش ال قاط  مان نه تن "لنمنمس  - ارکسمس "گ  جاهگین، آنهم با پسون

ی  ارکس را تشگیگ کرد، بلکه به ها اف اده از تئوری   تعابمر عقب یرایی فرقه

در پی آن . یاری رسانگ نمد خامنیبرداری سا اک در تقوی  ر حانمونِ پمر   بهره

ۀ زنگانمان جگا کرد   سا اک ر حانمون در ن زنگان   اعضاء   تلفه را از بقم ،انشعاب

های  کال . ای  س قل در اخ مار آنان قرار داد در ا ین ا کاناتِ رفاهی  یژه   ک ابخانه

 فراهم آ رد ز منۀ  ناسبی   را برای آنان  جاز شارد "علو  دینی"تفسمر قرآن   

 ن ظری اهلل  آی  ، توسط ها علمه کاونمس  ی نجس   پاکیصگ ر نخس من ف وا برای

 .زنگان در ن از ارن خامنی  طرفگ

*** 



 011 

، در تناقض  مان تردیگهای فرهنگی    جذ ب ایثار   های آخر زنگان سال در

پذیرش قالبی که از از سوی دیگر  رعوب ادعاهای هابنگان جوان بودن از یکسو   

حاکم بر  سن گرای   ا اپسگرها    عمارهای  با بسماری ارزش ،ودا  ساخ ه شگه ب چهره

تن  زنگان، انگار هشگار پگر  را در  ورد  در حصار. گ اه   هارأی شزنگان هار

لی خوانگ به کُ حجاب   اشعاری که در عموب حجاب از عشقی   ایرج  مرزا برایاان  ی

ارجح  برتئورییرایی را  ایر پمش از دس گمری، عال انقالبی   اراده .از یاد برد 

رایم به ارزش  االی سماسی تبگیل شگ   دانس م، در تنگنای زنگان ایثار   شهادت ب  ی

دانس م، به تگریج از   رزی را ناشایس   ی ایر کمنه. نظر از عموب ر شنفکری اس قالل

که  را به زنگان ا ین  ن قل  آخرین باریح ی . فقگان نفرت در  جود  شر نگه بود 

فراتر کردنگ، در تنهایی سلول کوشمگ  در  ورد کمنه شعری بسرایم که از یک بم  

  .کنم درخ  عشق را با کمنه آبماری  ی: نرف 
ایر پمش از دس گمری، فردی    شخصم م را کم   بمش حفظ کرده بود ، با 

لذت بردن از هنر،  وسمقی، . از زنگان آزاد شگ  "تک ر ی"ناپسنگ دانس ن فردی    

ی   فقر دس  در ذهنم به ا ری ناشایس  تبگیل شگ   زهگیرایی   تهی  رفاه   زیبایی

ضگی  صرف با تاا ی  در هابنگانم انگارانه های ساده تحلملتح  تأثمر . به فضمل 

   تاریخی   و سب  به دس ا ردهای پرارزش فرهنگیسرانجا  ن دس ا ردهای  گرنم ،

یویی  .داری به شک   تردیگ اف اد  در جوا   سر ایه جد اینهاحقوق  گنی   

س ، در  ورد اهام  تاریخی د ران  ارکس در  انمفس  کاونم یها تحلمل

که  فرا وش کرده بود  .که ارزش خاصی برایم داش  از ذهنم زد ده شگ یدار سر ایه

 های یذش ه د ران یسس  از کلمۀ  ناسبات خشکمگه   زنگددۀ د رانداری   ایهسر

 ، که س د رانم .اس 

ی بشری  با یسس  از تقگ  پر ری   پنگارهای کهنۀ اخالقی این ا کان را برا
 .پگیگ آ رد تا به  ناسبات   قابل خود در جا عه با انگیشۀ  س قل   هوشماری بنگرد

ها را قربانی  الحظات یر هی،  صلح  سماسی ر ز     اقعم  ،در یک کال 

تنگنای زنگان . ریشه د انگه بودا ترسی کرد  که از سوءاس فادۀ دشانان بر جان  

 .د رانگیشی را هم از  ن یرف    حگاقل  دی سماسی را بر این هاه افدش ابددی
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را به  "آریا هر"لقب  طلبان   چاپلوسان فرص  ،چنگ سالی پمش از انقالب

. افد دنگ "ارتشگاران بدرگ" و" نشاهشاه" ،"حضرت هاایونیاعلم" شاارهای پُر عنوان

در قانون اساسی  " مهنخگا شاه "سلسله  راتب بودن در  "سایه خگا"به بعگ از  گتی 

 . نگهای ا  افد د هم به فهرس  لقبرا  "خگایگان"لقب    کردنگاک فا ن نمد

 "آریا هری"ز منۀ تشگیگ اس بگادِ 6909-04سابقۀ بهای نف  در  با افدایش بی

های غربی،  شاه در  صاحبه با رسانه. تالق بمش از پمش فراهم آ گه بود  ر اج فساد   

صالح "، د وکراسی را به "دیگۀ پگری"خوانگ   به   ی "ر  ل  ایرانپگ"آشکارا خود را 

 (6314ژانویه  22بی بی سی، ! )دانس  نای " ل  خود

، با اتکا به دس گاه سا اک سماس  تشگیگ   تعامق خفقان   09سال  ا اخر از

با ! ر دس ور قرار دادد "صالح  ل  خود"سرکوب  خالفان   زنگانمان سماسی را به 

. را  نحل کرد " رد "   "ایران نوین"رسای ، ح ی احداب "رس اخمدحدب " تشکمل

در  ،ی خالف  سماسکا رین . ای تک حدبی جا عۀ ایران رسااً تبگیل شگ به جا عه

ابراز نظری خالف  نمد جرأت نظا   قا ات باالیح ی   انوع شگ، نمد چارچوب قانونی

 . نگاش نگ "رس اخمدی"های رسای یا  سماس 

بنگ داخل  "شهردار" یا ، نگهبان به  سئول، برخالف  عاول09نگ سفا 66

نخس من بار بود که در . تذکر داد که هاه را برای دیگن اخبار در تلویدیون خبر کنگ

از . اخباری در کار نبود ،هرچنگ .کرد خبر کردن بنگ برای دیگن اخبار هم  گاخله  ی

سابقه از اهام  ایجاد  یتکبر   تبخ ری بی تلویدیونی با ا ا ل تا آخر، شاه در خطابمه

های ا   خالف اس   د؛ هرکس با سماس سرآخر نمد اخطار دا. رس اخمد یف  حدب

 ، پاسپورتش را بگمرد   بر د

 !نگاز ا یمر    بمر ن  ی ش را  ثل  وش  ی دُیا  -
عمن حال به خنگه آن هاه تکبر   تبخ ر، هاۀ  ا را به خشم آ رد   در 

، از صگیقهدر آن  مان . آن اخطارها را به جگ نگرف  پما گ کسا همچا . انگاخ 

 ،هابنگان فگایی فریاد زد

 !پاسپورتم ر  بگین بر  به ظفار -
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 .گه بودعدا  شا ،یان درسرکوب  بارزۀ  سلحانه  بقصگ ایران ارتش ایی کهج
. بعگ از چنگ ر ز، شنمگیم که فقط یک نفر جرأت کرده  خالف ش را ابراز کنگ

 . به اطالع عاو  رسانگنگ ش کردنگ   در اخبار د ل یساا    قانونا  به دیوانگی   هار

های  را به سلول شهمن   صگیقهچنگ ر زی از خطابمۀ تلویدیونی شاه نگذش ه، 

ها شنمگیم که حگ د چهل  در  القات آن هف ه، از خانواده. انفرادی ا ین  ن قل کردنگ

یک . انگ  ان با آن د ، با اتوبو  به ا ین  ن قل کردهتن از زنگانمان  رد را نمد، هاد

،  ق ی ر زنا ه به بنگ رسمگ، 6904فر ردین  23ر ز . خبر  انگیم  اهی از  ض  آنها بی

زنگانی سرشنا   رد، در صفحه ا ل کمهان    3دده به خبر کش ه شگن ش  ح

ا به سرع  ه ر زنا ه. سکوتی سنگمن بر بنگ سایه انگاخ . اطالعات چشم د خ مم

 اض از یوشه   کنار بنگ بلنگ شگ،صگای اع ر. یش  دس  به دس   ی

  !کار خودشان اس ، در   اس  -

بمژن جدنی، حسن ضماظریفی، عبا  سورکی، )در خبر آ گه بود که نُه زنگانی 

زاده، سعمگ کالن ری، عدید سر گی، کاظم ذ النوار،  صطفی جوان   حاگ چوپان

هنگا  نقل   ان قال قصگ فرار داش نگ   در اثر شلمک ( رخوشگل، احاگ جلمل افشا

 . های ا ین کش ه شگنگ سربازان، در تپه

به  تنگ   تمد شاه   خطابمۀ "س اخمدیر"بازتاب سماس   دیری نگذش ،

شگن شکنجه   باال رف ن  مدان  ر شانگهای سماسی،  صورت تشگیگ فشار در زنگان

اعگا  زنگانمان زن برای نخس من بار در تاریخ احکا  ابگ   . ها بر ز یاف   حکو م 

ح ی آزاد نکردن زنگانمان بعگ از پایان  حکو م  هم .  عاصر ایران به اجرا یذاش ه شگ

ا ا در زنگان .  عر ف شگ " لی کشی" ان بهن  رد ی که در زنگا ضعم .رسام  یاف 

 ،انجمر ر  وردد ی قد ینر ای  دخو به ،"تازه شگه یالبی" یف مم طند  ی زنان، به

تو  النگن، خشاش بهش پاشانگن، تو آف اب خُشکانگن، چوبانگور بوده چَ  -
 !کونش چپانگن، تازه شگه یالبی

یاف ، شاه  افدایش  ی ر ز به ر زبا اینکه تعگاد  خالفان   زنگانمان سماسی 

انگاش     جود  خالفان   زنگانمان سماسی را   ی "پگر  ل "هاچنان خود را 

آ ر سماسی، تقابل    کرد که در آن فضای خفقان تصور نای. کرد انکار  ی هاچنان

. ی خود یک ارزش اج ااعی شگه اس به خود آریا هری بارزه علمه رژیم خودکا ۀ 
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س مد ر ز به  س مد   زن های  اپسگرای آزادی ، جریانعاو ی تقابل نارضای ی   در این

جالل    علی شریع یهای    نوش ه ها ک اب .شگنگ تر   پرقگرتر  ی ر ز یس رده
نظرات آنان . یش   ی در  مان جوانان دانشگاهی   دبمرس انی دس  به دس  احاگ آل

به خصوص که  خالف  آنان با  ض   وجود، . ترین نظرات سماسی بودنگ پرخواننگه

جایی برای نقگ   آشکار ساخ ن تفا ت این دس  نظرات  اپسگرا   سن ی با 

 . یذاش  یخواه   کثرتگرا باقی نایهای آزاد یرایش

های آنان صحب   بمش ر هابنگان کم   بمش با عالقه   تائمگ از نوش ه

ا ا نقگ یا  .های آنان ح ی جد  اتها ات برخی از هابنگان بود بعضی نوش ه. کردنگ ی 

ها   سس ی بنمادین  در  ورد تناقض یویی داریوش آشوریتحلملی نظمر نوش ۀ 

یا . ، بازتاب چنگانی نگاش احاگ جالل ال "غرب زدیی"ک اب  در " فهو  غرب"

 که ضگ   نقمض "در بارۀ لو پنمسم"ی به نا  ا در جد ه اکبر اکبری علیسخنان 

را در آ مخ ن افکار  ذهبی با  ارکسمسای  ن درآ ردی به  علی شریع یهای  یویی

شاه   ضگی  با  خالف  با رژیم  .ای نگاش  داد، چنگان خواننگه ر شنی نشان  ی

جوا   غربی   ا پریالمسم آ ریکا چنان جذابم ی داش  که بر  ح وای ارتجاعی این 

 . افکنگ س مدی سایه  ی   غرب

فگایمان،  جاهگین   بسماری از  گعمان سوسمالمسم، طرفگاران   اعضاء 

یرا، تنها با اتکا به از جان  ، ش ابدده بودیم   اراده"چپ"های سماسی  جریان

دس ا ردهای . انگیشمگیم به سرنگونی رژیم شاه  ی های قهر انانۀ شخصی گییذش 

از این رهگذر هانظر   هارأی با . شگ هم یکسره نفی  ی ی پمشرف هدار جوا   سر ایه

 . شگیم اپسگرا    ردساالر  ی  افکار سن یِ

   آ ر سماسی، انگار قادر نبودیم نقگ آیاهانه در آن فضای تن    خفقان

 .تامد دهمم انحصاریرارا از نفی نابخردانه    واهانهآزادیخ

*** 

زری طبایی در توصمف حال   هوای  ن هنگا  انقالب   آزادی از زنگان ا ین، 

 :یویگ ،  ی996داد، ص  بی ک اب دادِ 2در ر ای ش، در جلگ 
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آبان  2در  کهآیگ تو جد  ا لمن یر ه سماسی بودی  تا جایی که یاد   ی!  یگا"
به  کردن زنگانمانکردی سا اک قصگ دارد با این شموه آزاد  خمال  ی .شگنگ آزاد 01

هنگا  آزادی به جای شادی زار  های دیگر  ثل خملی. نف  رژیم بهره برداری کنگ
 .یریس ی  ی

اان را های جلو چشا شگ که  اقعم  ا ر ز در شگف م، چه طرز فکری باعث  ی
ابس گی با  رد  چنگ ر زی اع صاب غذا ح ی خود ان در ه. نبمنمم یا با ر نکنمم

اان ش از  رای دیوارها به یو "ایگ یرددزنگانی سماسی آزاد ب"شعار . کرده بودیم
 [...]رسمگ ا ا  ی

ها شایگ ناشی از آن بود که  ا قادر نبودیم با ر کنمم که در  واردی  این نگیگن
ن عفو، بگ ن شرط توانگ بگ ن نوش    در  ضعم    شرایطی خاص، زنگانی سماسی  ی

شایگ به این خاطر که نددیک شگن انقالب را .   شر ط   پمشونگ   پسونگ آزاد شود
ها   با رهای خود چنان غرق بودیم که   ا در تئوری. بگ ن رهبری چپ با ر نگاش مم

حدب "بگ ن  "های خلق توده"کردیم که  با ر نای. دانس مم آنها را  اقعم   طلق  ی
رهبری یر ه "، به زعم  ا پمر ان انگیشۀ  ائوتسه د ن ، بگ ن "طراز نوین کاریر

های چریکی، ب واننگ دس  به انقالب بدننگ    ا به  به زعم جریان "پمشر   سلح
های از پمش ساخ ۀ ذهن خود  چنان در تار   پود انگیشه. اصطالح رهبران را آزاد کننگ

 .خواس مم آزاد شویم پس، نای. ممیرف ار بودیم که قادر نبودیم عالیم   شواهگ را ببمن
آیا "پرسمگ،  ها بعگ از خودت شنمگ  که آن شب  أ ور سا اک از تو  ی سال ]...[

رکنی از زنگانمان سابق  .کردی   تو انکار  ی "شناسی؟ شخصی به نا  رکنی را  ی
بود که پمش از دس گمری چنگ بار یف گویی سماسی با تو  "یر ه فلسطمن" عر ف به 

 ترسمگی حال تو  ی. اطالعاتی در بارۀ کنفگراسمون   غمره از تو یرف ه بود داش   
آنقگر آشنایی با ا  را انکار کرده . خواهنگ برای تو   رکنی پر نگه سازی کننگ نکنگ  ی

از در ا ین  "!بر  بمر ن تا خودش ر  ببمنی"بودی که باالخره  أ ور سا اک یف ه بود، 
دی، رکنی را دیگه بودی که پش  در  ن ظر اس  تا تو را که پای  را بمر ن یذاش ه بو

 ".با  اشمن به  ندل  در اُزیُل برسانگ
که به اُزیُل رسمگیم  حاگ شاد انه در با  را  فرهانگ رکنی، با شب سو  آبان

از  انگار تنها کسی بود که رسمگیی به پگر  را به عهگه داش  ا  که. به ر یاان بازکرد
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پگر  از خبر آزادی  ن دچار چنان همجانی شگ که  سط با  . وردآزاد شگن  ن جا نخ

چقگر پمر   ضعمف شگه . شنو  صگای هق هق یریۀ ا  را هنوز  ی. ر ی ز من نشس 

خانه . کانون یر  خانواده، به سهو یا به خطا، از هم پاشمگه بود. تنها  انگه بود. بود

ه جا یادآ ر جای خالی هاه چمد   ها. ساک  بود، خاک یرف ه، غاگمن   خلوت

. پریرا فرس اده بود فرانسه پمش خواهر   سما ش   را مندر نبود ا ، پگر  .  ادر  بود

، حسمنعاوی بدریم . شگ هم دیر به دیر در خانه پمگایش  ی  الهخواهر کوچکم 
 شبه نگرت اتاق نقل  کان کرده بودکه بعگ از  رگ  ادر  به اُزیل   لقب به بلشویک،

که پگر    ریم  دخ رشان  خگیجه، هاسرش خسر راننگۀ پگر  . کرد یرا ترک  

خانه   با   اصلی داش ، حاال دیگر خود را صاحبان هاچون فرزنگ عدیدشان  ی

دیری نپائمگ . رسمگنگ دانس نگ   از حضور نا ن ظرۀ  ن چنگان خرسنگ به نظر نای  ی

 .که  ریم به کام ۀ  حل پموس 

نگریس م، جد به سرنوش  هابنگانم  ک   نابا ری  ی ن که به آزاد شگنم با ش

ر ز بعگ از آزادی هنگا ی که . انگیشمگ  که در زنگان  انگه بودنگ به چمد دیگری نای

 اخ مار یف م، پرسمگ بی یمتلفنی نظر  را در  ورد آزاد در تاا ، سابقم ، هابنگفهماه

  !به پایان  حکو م م ناانگه بود د   اه بمش ر -
کرد  سا اک قصگ دارد از آزاد کردن  ا زنگانمانی که به پایان  ر  یهنوز فک

در  یف ه بود  فهماهای که به   ق ی جاله. ایم سوءاس فاده کنگ  حکو م اان رسمگه

تازه   وجه شگ  که . صفحۀ ا ل ر زنا ۀ کمهان یا اطالعات چاپ شگ در شگف   انگ 

 که ا این هاه، هاچنان به انقالبیب .به عنوان خبرنگار از  ن سئوال کرده اس  فهماه

 .در راه بود با ر نگاش م
این نابا ری   نادیگه یرف ن  اقعم  انقالبی که در پمش بود  خ   به  ن   

در زنگان سماسی  ردان هم نابا ری نسب  به انقالب عاو م  . زنگانمان زن نبود

رف  به اس بگادی  یها   رخگادهای سماسی   فرهنگی که   توجهی به نشانه بی. داش 

های سماسی  بمنجا گ، در  مان جریان "آریا هری"از رژیم  خشن رها بار   ذهبی   ده

 . وجود   بسماری از ر شنفکران نمد چشاگمر بود

ها   رخگادهای سماسی بارزی  جود داش   ، نشانه00حال آنکه از ا اسط سال 

های بنمادیرای  ف  جریانبرای جلب توجه به تغممر توازن قوای سماسی جا عه به ن
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، شاهگ بهره برداری سا اک "لنمنمس           -  جاهگین  ارکسمس "در پی انشعاب :  ذهبی

    ن ظریتوسط  ها در جه  صگ ر ا لمن ف وای نجس   پاکی علمه کاونمس 

ه به با این حال، ضگی  با رژیم خودکا ه    ابس . در ن زنگان بودیم ر حانمون در

از  آن دس ا ردهایداری    جوا   سر ایهضگی  با  شاه از یک طرف،  ا پریالمسم 

ح ی  ا زنگانمان سماسی، نخس من . طرف دیگر  ان  از دیگن پما گهای آن ف وا بود

های رشگ   یس رش بنمادیراهای اسال ی    نمد به فراهم آ گن ز منه ،قربانمان آن ف وا

 . اس بگاد  ذهبی توجهی نگاش مم

با یاد، دس گاه پر طاطراق   سرکوبگر سا اک هم با ر نگاش  که به اح اال ز

 یاان بی .زنگ تمشه به ریشۀ خود   رژیم حا ی خود  ی هاگس ی با ر حانمون

 بود  عر ف که ،سرد ، در  قابله با کاونمسم در د ران جن آ ریکا اس راتژی سماسی

ی به نف  ر حانمون تغممر توازن سماس در ،در خا ر مانه "کاربنگ سبد" سماس  به

 .بعگی نقش   ثری داش  رخگادهای طرفگار خامنی  

در ا اسط سال  نمد، های سماسی دیگار نااینگیان صلمب سرخ جهانی از زنگان

به زد   بنگ سماسی   هاگس ی شاه با آ ریکا تعبمر  بمش ر زنگانماناز جانب  ،01

ی ها در پی بحث   جگلهر چنگ، . عا ل   کاریدار آ ریکا صلمب سرخ هم   شگ  ی

ا ا از . از جانب اکثر هابنگان پذیرف ه شگ " ل آ ریکاعا" آنف گو با فرا ان، سرانجا  ی

که نشانۀ بارزی بود از عقب نشمنی در  ،ها علل تن دادن شاه به دیگار آنان از زنگان

 .ر شنی  جود نگاش  تحلمل ،سرکوب   شکس ه شگن فضای خفقان سماسی

، شاه ارتشبگ 01هنگا ی که در خرداد حقق انقالب، هش   اه پمش از ت

را بجای ا   ناصر  قگ   سپهبگ  برکنار قگرتانگ سا اک را از ریاس  ریمس نصمری

حال آنکه این .   سماسی این جابجایی توجهی نکردیمبریدیگ، ح ی  ا زنگانمان به عل

بدرگ داش  که به  ناسب   ه بودی انجا  یرف ا جابجایی در پی تظاهرات یس رده

 . ه بودبریدار شگ در حاای  از خامنی ،42خرداد  60سگرای شورش  اپ

در خگ   توسط شاه، بعگ از چهارده سال  ا مر عبا  هویگابرکنار شگن 

ح ی  ،01به جای ا  در  رداد  اه  جاشمگ آ وزیارجایگاه نخس   زیری،   ان صاب 

حال . ه در پمش بود برنمنگمخ نمد توجه  ا را به  قایعی ک هویگا بعگی زنگانی شگن
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ها برای جلب  هاه این تعویض   فر د آ گه بود "پگر  ل "جایگاه شاه ناچار از آنکه 

 .  طرفگاران خامنی بود رضای  ر حانمون

 رداد اه، هنگا  ناایش  22در آتش سوزی سمناا رکس آبادان را که   ا ح ی

تااشاچی  نجر  900 ه شگن به کش ،ها، به کاریردانی  سعود کمامایی فملم یوزن

کوچک رین شکی نسب  به طرفگاران خامنی به  غد . دادیم شگ، به سا اک نسب   ی

نه تنها  این رخگادها هاۀ. ها بعگ  علو  شگ که کارآنها بوده همچکس خطور نکرد، سال

های سماسی  وجود   بسماری از ر شنفکران را  توجه  ا زنگانمان بلکه توجه جریان

غممر   تحوالتی که در فضای سماسی جا عه در حال تکوین بود نسب  به ت

در ن بنگ  ا بمش از هر  زنگان  ردان   های سماسی در در آن ز ان، بحث. برنمنگمخ 

درحالمکه زد  چمد حول   حوش درس ی یا نادرس ی  بارزۀ  خفی چریکی د ر  ی

 .ت بنشانگرف  حکو  ی  ذهبی را به قگر  رد  دریمر انقالبی بودنگ که  ی

های فگایی   ضربه  چریک آ ازۀ بلنگ رهبر حامگ اشرفدر پی کش ه شگن 

 بنی بر اهام   بمژن جدنی، رف ه رف ه نظریۀ 00های چریکی در خرداد  خوردن تمم

یاف     در زنگان  ردان اشاعۀ بمش ری  ی ،ماسی در  قابله با دیک اتوری شاه بارزۀ س

  سعود احاگزاده "هم اس راتژی هم تاک مک بارزۀ  سلحانه، "جایگدین نظریۀ 

به خصوص که رف ه . جذابم  بمش ری داش  برای  ن نمد بمژن جدنینظرات  .شگ  ی

ان بارزۀ  خفی چریکی در جا عۀ ایربه اهام   بارزۀ سماسی   ناهاخوانی   رف ه

 -فرهنگی و   فضایهمچ ربطی به الگ  بارزه  سلحانه در ایران. بمش ر پی برده بود 

ا ا  سایل سماسی در  .نگاش    سایر کشورهای آ ریکای التمن  کوباجا عۀ سماسی 

 .پماود های در ن زنگان ر نگی دیگر  ی جا عه  س قل از بحث

*** 

هاه چمد برایم . ا بودتا  گتی بعگ از آزادی، چهرۀ شهر یویی غریب   ناآشن

ا با اتو بمل ژیان از اُزیل ه صبح.  ا انگار به شهری ناشناخ ه پا یذاش ه تازیی داش ،

ها  جاده. شگ  اف اد  در  سمر  به تهران تا جلوی دانشگاه چنگین بار یم  ی که راه  ی

دانشگاه   خمابان شاهرضا تبگیل شگه بود به  رکد . شناخ م های نوساز را نای   شاهراه

جانی هم. پلکنگ ها  ی انگار هاه ساکنان شهر توی خمابان. های سماسی تجا    بحث
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ترین خبرها را   رد  با شوقی توأ  با جگی  تازه. زد آ مخ ه به نگرانی در فضا  وج  ی

زدنگ   شعار  از زنگانمان سماسی با حر  ی خاص حرف  ی. کردنگ رد   بگل  ی

های کوچک   بدرگ تظاهرات  در دس ه. یمر بود هاه "نگانی سماسی آزاد بایگ یرددز"

شعار : رید در برابر شلمک سربازان ا ری ر ز ره بودجن    ی. انگاخ نگ به راه  ی

ها، بعگ از  شب. ها بود   دیوارها پر از شعار بر سر زبان " حگت کلاه"   " رگ بر شاه"

هم نشانگهنگۀ  ،ها با  اکبر از پش  حکو   نظا ی   صگای شلمک تک تمرها، فریاد اهلل

 .شگ یادآ ر  ی سلطۀ  ذهب بود، هم هابس گی   هاصگایی ساکنان شهر را

 ای؟ هابس گی با چه کسانی؟   در راه چه آینگه

توانس م  این هره آرا    قرار از  ن یرف ه بود،شور   شوقی هاراه با تردیگ   دل 

  .م سر سا ان بگهمبه فکرهای پرتناقض

زنگیی  "تمای"های  خفی  های فگایی در خانه تا د   اه پمش از انقالب چریک

اشغال    تالش در ح ی. دادنگ ات پراکنگه چریکی ادا ه  یکردنگ   به عالم  ی

 20 اه   سپس در  دی 0یمری کار نگان سفارت آ ریکا نمد نخس من بار در  یر یان

ا ا با  خالف  قگرتاگاران جگیگ . های فگایی انجا  یرف  ، توسط چریک01بهان 

 .نشمنی شگنگ نایدیر به عقب

قرارهای "را در  جوادفگایی  عر ف به های  از چریک علی رضا اکبری شانگید

تحلمل  شخصی در  ورد سمر رخگادهای ش ابان آن ر زها در سر . دیگ   ی " خفی

یف    در پی  بمش ر از کابود ا کانات   نمازهای  الی ساز ان فگایمان  ی. نگاش 

ای از جانب یکی از  سئوالن  صگ ر اعال مهح ی . های  الی بود آ ری کاک جا 

با اع راض بخشی از اعضاء ر بر  شگه    سکوت  "قما  را با ر کنمم"با عنوان  ساز ان

ح ی در  برای آنها یویی هاۀ آن رخگادهای سماسی   تظاهرات خمابانی. بود انگه 

 . هم پذیرف نی نبود تا چه رسگ به انقالب "قما "حگ یک

سماری نمد چون ب جوادسالی از اس قرار جاهوری اسال ی نگذش ه،  سه چهار

، به رغم هاکاری با جاهوری اسال ی، توسط  أ وران   "فگایمان اکثری "دیگر از 

 .اعگا  شگ 14پاسگاران دس گمر، شکنجه   در سال 

دنباله ر ی از سالۀ سماسی، با  20حدب توده در پی بازیش  از  هاجرت 

تش ها   به آ انگیشی  عاول خود  یرانگری ا پریالمس ی شور ی با جد سماس  ضگ
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ها را  صرانه به  أ وران  ها، سمنااها   بانک های  شر ب فر شی، کاباره کشمگن  غازه

 . داد سا اک نسب   ی

طرفگاران  صگق، جبهۀ  لی   نهض  آزادی نمد، تا چنگ  اه پمش از سرانجا  

 پافشاری داش نگ "شاه سلطن  کنگ   نه حکو  "انقالب هاچنان بر سر ایگۀ 

ها، نه تحلمل ر شنی از رخگادها داش م   نه  بان   ن سریردان در خما

چمدی در حال تکوین . خواس م  قصگ نهایی  سمر پرش اب رخگادها را با ر کنم  ی

های پُرشنونگۀ  از سخنرانی! خواس م بگانم چگونه چمدیس  دانس م یا نای بود که نای

ر بمش . شگ چمد درخور توجهی دس گمر  نای هم "چان دانشگاه"عصرها در 

شگ   سخنرانان نمد  ها از جانب اس ادان   دانشجویان چپ ساز انگهی  ی سخنرانی

شنمگ   هایی که  ی سخنرانی. بودنگ   زنگانمان رژیم شاه های چپ غالباً از یرایش

با چه  نکه  علو  شود به دنبال چه هس مم  بی آ. نقگهای تنگ   تمدی بود به رژیم شاه

 ن هم .  انگ هایی که هاواره  سکوت  ی ؟ پرسش قصگ نهایی کجاس  ای؟ برنا ه

به رغم دعوت  صرانه   چنگین باره برای سخنرانی . چنگان حرفی برای یف ن نگاش م

دانس م از چه  به شکل دردناکی نای. ، از سخنرانی پرهمد داش م"چان دانشگاه"در 

زنگانی بدرگ  کل ایران را. یف ن از یذش ه   زنگان به نظر  حرفی بمهوده بود! بگویم

انگار ! دانس م  قصگ  کجاس  نای. ر شنی نگاش م فکردر  ورد آینگه هم . دانس م  ی

 .غافلگمر شگه بود    سردریُم

در بمش ر .   ساز ان برنا ه در اع صاب بودنگ " وسسۀ تحقمقات"د س انم در 

ها را به  های نوپایی شکل یرف ه بود که ساز انگهی اع صاب"شورا"ها  ادارات   کارخانه

ن ظره ت خمابانی با ش ابی نا ها   تظاهرا دیری نپائمگ که اع صاب. عهگه داش نگ

، نایدیر با ا اسط آبان سرانجا  شاه در آخرین خطابمه خود، در .شگ سراسری   هاگانی

 ،فر تنی   صگایی لرزان اع راف کرد

در اسرع شو     عهگ  ی]...[  ! شنمگ  را ایران  ل  شاا انقالب پما  نمد  ن -
اجرای ان خابات آزاد تعممن شود های اساسی     ق  یک د ل   لی برای اجرای آزادی

اجرا  ۀ طم  اس  به صورت کا ل به  رحلبهای انقالب  شرن که خو قانون اساسی تا
  ]...[.درآیگ
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ن وانس  بر ر نگ انقالبی که به رهبری  شاه های اع راف ا ا دیگر دیر شگه بود،

 که بعگ از عراق، در د ران ریاس  خامنی .ال تکوین بود تأثمری بگذاردخامنی در ح

،  669به فرانسه پناهنگه شگه بود، از  قرش در نوف لو شاتو ژیسکار دِس  ن یجاهور

های  خواس  پادیان کرد   از سربازان  ی کاریران نف  را به ادا ۀ اع صاب تشویق  ی

ع سماسی در برابر شاه تبگیل شگه بود، ا  که به بگیل بال ناز. نظا ی را ترک کننگ

خگا، شاه، "را جایگدین  "خگا،  الی  فقمه، اُ    سلاان" صام بود قانون اساسی 

، خامنی در  خالف  با اصالحات ارضی   42خرداد  60هاان شورش  از. کنگ " مهن

ی های تح ان نااینگیی الیه ی زنان   الیحۀ حاای  از خانواده توانس ضگی  با حق رأ

نشمن شهری،  وسط، کسبۀ بازار   دهقانان حاشمه ذهبی طبقۀ    -  بخش سن ی

 01اسفنگ  22به یف ۀ خودش، در سخنرانی . را به دس  بگمرد ،اهلل نمر ی اصلی حدب

نهض ی بود اسال ی، " ،شر ع شگ   به انقالب انجا مگ 42در قم، نهض ی که در خرداد 
 !"نه د وکراتمک بود   نه  لی

ی ها  صاحبهدر ، به توصمۀ  شا رین خود خامنی ،ه در پاریسآنکحال 

هاواره به آزادی عقمگه، تحدب، کثرتگرایی سماسی   ح ی آزادی زنان در   طبوعاتی

ابوالحسن  شا رین خامنی در پاریس،  .ان خاب پوشش   حجاب اسال ی اشاره داش 
که  نگجبهۀ  لی بوداز طرفگاران  صگق    ابراهمم یددی   زاده صادق قطب، صگر بنی

های  بریداری  صاحبه  شموۀ  برای ایجاد ر ابط جهانی یاری رسانگن به خامنی در

 . نقش فعالی داش نگ ا   طبوعاتی

را آشکارا به رسام   خامنیکه رهبری  "و  لی سماسی"س من شخصم ِ نخ

آبان، برای  62از رهبران سرشنا  جبهۀ  لی بود که، در  کریم سنجابیشناخ ، 

در بازیش  به ایران توافق شورای جبهۀ  لی را هم . به پاریس رف  خامنیقات با  ال

خود را جریانی  لی    ارث  یرچه جبهۀ  لی،. جلب کرد خامنیدر  لحق شگن به 

حا ی قانون  "شاه سلطن  کنگ   نه حکو  "تا آن ز ان با شعار    دانس   صگق  ی

 . اساسی  شر طه بود

گراسمون دانشجویان ایرانی   اعضاء یر های سماسی بسماری از فعاالن کنف

از د س ان خواهر  . کردنگ رقاب   ی خامنیخارج از کشور در دیگار   حاای  فعال از 
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ا  که پری از نادر فعاالن سماسی خارج از کشور بود که همچگاه حاای  از  شنمگه

ای  ه، بلکه پارهآنهم در فضایی که نه تنها حدب کاونمس  فرانس. را برن اف  خامنی

نمد در حاای  از   مشل فوکور شنفکران فرانسوی از جاله فملسوف سرشناسی چون 

  .خامنی   تبلمغ به نف  ا  دریغی نکردنگ

در . هایش  فا نکرد از هاان آغاز  ر د به ایران به همچ یک از قول خامنی ا ا

از جاله  خود  بمش ر حا مان   هاکاران سماسی  ر جا عه،پی سلطۀ کا ل ب

انگاخ ن قگرت بال نازع ا  نقش   ثری  را که هر یک به نوعی در جا  شا رانش

یکی از پس دیگری از صحنۀ سماسی بمر ن رانگ   در صورت لد   زنگانی،  ،داش نگ

 .شکنجه   اعگا  کرد

*** 

انم، ، برادر جوان یکی از هابنگعلیز انی که در بمس م آذر اه، هاراه د س م 

از . دیگ  در شگف  بود    از آنچه در برابر چشاانم  یاشورا شرک  کرددر تظاهرات ع

شگ جاعم ی بهم فشرده به صف  هایی که به خمابان شاهرضا  صل  ی تاا ی کوچه

 "شهماد"پموس ، هاچون ر دی عظمم از پمچ شامران تا  مگان  تظاهرات  ی

 طالقانیاهلل  دعوت آی  ا ا  نظم   به سا ان، به اب کار   به. خر شمگ جوشمگ    ی  ی

با . برخوردار بود در  مان  رد  از  حبوبم ی  یژۀ تازه از زنگان آزاد شگه بود   که

ا ا از حضور  ،فشرده   سمَّال شورانگمد بود   نا ن ظره اینکه عظا  آن جاعم  بهم

غافلگمر شگه  با شعارهای از پمش تعممن شگه "اهلل حدب"به نا   جااع ی یاف ۀ ساز ان

شنمگ   را  ی"اهلل اهلل، رهبر فقط ر ح حدب فقط حدب" نخس من بار بود که شعار. بود 

 ن در خطوط چهرۀخش قاطعم ی از تحکم لحن   .ی بودکه تنها بر زبان اقلم ی جار

  ودیم که یس اخیهای آخر صف طی نکرده ب چنگان راهی در رده. ریخ آنها دلم فر 

 . حجاب غافلگمر کننگه بود هبی   زنان بیهای غمر  ذ در اهان  به یرایشآنها 

، با 42ر آن  ردی را به یاد آ رد  که در خرداد   باچهرۀ خشن   لحن اهان

چشاان بس ه   اشارۀ انگش ان،  را از  مان جا   ردانی بمر ن انگاخ  که در بازار 

تنها فکری که در آن لحظات به ذهن  ن    . شغول خوانگن اطالعمۀ خامنی بودنگ

رسمگ اهام   جود رسانه   اریانی سماسی، غمر  ذهبی    س قل بود  علیس م د 
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اریانی  پمشنهادِی در نا ۀ کوتاهفردای آن ر ز، . ها ها   خشون  برای  قابله با آن اهان 

سرانجا  حگ د یک  اه پس از . در  مان یذاش م رهبران ساز ان فگایمان بارا   س قل

، اریان ساز ان کاربر جا عه، نخس من شاارۀ  "اهلل حدب"سلطۀ جاهوری اسال ی   

که س اد فگایمان توسط  02  تا خرداد . اسفنگ  ن شر شگ 63فگایمان خلق ایران، در 

 .اهلل اشغال شگ در تهمه   ان شار آن نشریه شرک  داش م حدب

ای که از جانب  به قطعنا ه  ا هاچون بمش ر تظاهرکننگیانا ا آن ر ز، 

 ضاون آن قطعنا ه خواس  . تظاهرات خوانگه شگ توجهی نکردیم دهنگیان ساز ان

یویی تنها کسی که به  ح وای . نظا  جاهوری اسال ی به جای نظا  شاهنشاهی بود

توجه کرد ر شنفکر    اسال  اجرای قوانمن شرعبار  فاجعه پما گهای   آن قطعنا ه

به خامنی نمد  ح ی از نا ۀ سریشادۀ ا . بود  صطفی رحماینویسنگۀ سرشنا  

حال آنکه ا  پمش از  ر د . ها بعگ از اس قرار جاهوری اسال ی با خبر شگ   گت

در ، "چرا با جاهوری اسال ی  خالفم؟"ای سریشاده با عنوان  خامنی به ایران در نا ه

  :هشگار داده بود 6901دی  60

به  شکل هنگا ی آغاز شگ که برخی از طرفگاران  سئلۀ جاهوری اسال ی را "
  در ادا ه به صراح  نوش ه  ".عنوان خواس  کلمۀ  رد  این  الک   طرح کردنگ

: ا  که راه رهایی بشر تلفمق د  انگیشه اس  سالهاس  به این ن مجه رسمگه": بود
ها   هاۀ  انگ ا ا  عناً  هاۀ  ل  د وکراسی   سوسمالمسم که هر د  ظاهرا  از غرب آ گه

 ".]...[ گان سهم داش هها در تکوین آن هر د   فرهن 
 . هشگار ا  در فضای سماسی آن ر زها کا رین بازتابی نماف 

*** 

شاپور  زیری به  دی  اه، ناچار برای  ایذاری  قا  نخس  3هنگا ی که شاه در 
از  شاپور بخ مار.   وسل شگ دیگر ر نگ سقوط رژیم به نقطۀ پایان رسمگه بود بخ مار

در طول زنگیی سماسی خود هاواره برای به اجرا در  .رهبران سرشنا  جبهۀ  لی بود

شاه سلطن  کنگ   نه " آنکهآ گن قانون اساسی  شر طم   بارزه کرده بود  بنی بر 

به خاطر هامن خواس  قانونی . باشگ " ل  از ناشی  الک  قوای"   "حکو  

، 01خرداد  22ح ی یک سال پمش از انقالب، در . چنگین بار به زنگان اف اده بود



 111 

ای سریشاده به شاه هشگار داده بود که  در نا ه داریوش فر هر   کریم سنجابیهاراه 

به خاطر  گاخالت شخصی در تاا ی ا ور  الک    ایجاد تنگناهای سماسی، 

نا ه با این خواس   .لبۀ پرتگاه کشانگه اس اج ااعی   اق صادی جا عۀ ایران را به 

  شاه، پایان یاف ه بود که

حکو   اس بگادی، تاکمن  طلق به اصول  شر طم ، احما حقوق  ترکبا  -
 ." ل    اس قرار حکو  ی   کی بر اکثری  نااینگیان  ن خب را از طرف  ل  بپذیرد

را جلب  شپمر ان   خامنین وانس ه بود به رغم هاۀ ا  مازها رضای   که شاه

. اف اده بود بخ مار   "جبهۀ  لی"سقوط به یاد  طالبات قانونی  کنگ در آخرین لحظاتِ

 . کشانگ را هم با طناب خود به پرتگاه شاپور بخ مار بود  ا ا دیگر کار از کار یذش ه 

ر کمن خامنی هرید را دل پُ شاپور بخ مار زیری از جانب  پذیرش نخس 

به ن مجه  بخ ماردر تر ر  انمس نقاشهرچنگ در ز ان حماتش  أ وری  . نبخشمگ

،  أ وران جاهوری اسال ی توانس نگ، 6910/ 6336 اه ا ت  2در ا ا سرانجا ، . نرسمگ

را با کارد  سر ش ک مبه مش   نش شاپور بخ ماردر حو ۀ پاریس،  سُورندر شهرک 

 . آشپدخانه با شقا ت سالخی کننگ

چنگ سال بعگ که  ن هم در  وقعم  پناهنگۀ سماسی در فرانسه بود  در 

در آخرین جلسۀ دادیاه، . کرد شرک   خ ماربهای  جلسات دادیاه سه نفر از قاتل

سال  60  هنگی به  664(سال قطعم  62با ) کملی راد به زنگان ابگ  حکو  شگ 

، کار نگ سفارت جاهوری سرحگی العابگین هنگا ی که حکم تبرئه زینا ا  .زنگان

چنان حمرت کرده  ، توسط قاضی صادر شگنقش اصلی را بعهگه داش  اسال ی که

   پرسمگ ، ا رانه از اطرافمانم  یبود  که ناب

  قاضی چی یف ؟ قاضی چی یف ؟ -

  دادیس ری، هاسر جوانِ ح ی  ق ی در راهر  ساخ اان قگیای   پُراُبه

 ،اب   پریشان در  قابل د ربمن خبرنگاران اعال  کرد بم بخ مار

  .خنگد ا شب جاهوری اسال ی به ریش دادیس ری فرانسه  ی  -

                                                      
ای  ری سرکوزی در معاملهدر دوران رياست جمهو ،سال 01قبل از  ،وکیلی راد نیز - 00

 .آزاد شد سیاسی
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د ل  فرانسه به ا مگ  اهی  کرد  که با ر نای. را با ر نکرد  بازهم حکم دادیاه

ایجاد  ناسبات د س انه با جاهوری اسال ی در حکم دادیاه  گاخله کرده اس    

قاتل را به جاهوری اسال ی فراهم آ رده  سرحگیهاان شب نمد  سملۀ بازیردانگن 

  پر قگرت آن  شخصم  پر نفوذهاشای رفسنجانی، از بس گان  سرحگییویا . اس 

های  ق ل"های خشون بارِ  عر ف به  ق ل انگمدِ خاطرۀ خوفد رانی که با . د ران، بود

چنگین نویسنگه   ر شنفکر   داریوش فر هر،  زیر کار در د ل   هگی  "ایِ زنجمره

ک نددی .به ق ل رسمگنگ   سالخی شگنگ بازریان   هاسرش پر انه اسکنگری در ایران

 . های  خ لف تر ر شگنگ در ار پا به شکل نمد ماسیپناهنگۀ س 900به 

*** 

بود  که شاه ایران را ترک  سمر      هری،  ندل د س انم 01دی  21ر ز 

ها جشن  جاعم  زیادی در خمابان. شوق زده خود ان را به خمابان رسانگیم کرد

ینی ها شمر بعضی. یف نگ به هاگیگر تبریک  ی سابقه با صامام ی بی. یرف ه بودنگ

 "شاه رف "ات را با عنوان درش  برخی صفحۀ ا ل کمهان   اطالع. کردنگ پخش  ی

 .هایی را که جای تصویر شاه سوراخ بود اسکنا    برخی باال برده بودنگ

! "بهار آزادی"انگار فضای شهر یکباره سبک    هربان شگه بود؛ نویگ دهنگۀ 

جسم   جانم . کرد  ود لاس  یبرای نخس من بار حس خوشاینگ آزادی را با تاا   ج

کرد  بار سنگمن اهان    ز ریویی از د شم برداش ه شگه    حس  ی. سبک شگه بود

زده،  ذ ق. شک   تردیگهایم یکباره از  مان رف ه بود .رهایی یاف هدلم از تر    دلهره 

 .سبکبال بود    آزاد

رۀ شهر عوض ، چهد ران  زارت شاپور بخ ماردر  به رغم تگا   حکو   نظا ی

های جوان جلو  دس فر ش "بساط"با جلگ سفمگ از  "ضاله"های  ک اب. شگه بود

آزادی قلم، . شگ دانشگاه سر درآ رده بودنگ   هر ر ز تعگادشان بمش ر   بمش ر  ی

آخرین  سه ر ز بعگ از رف ن شاه دی، 23. ها را پُراع بار   پرخواننگه کرده بود ر زنا ه

های شاه یکی در پی دیگری   جساه. آزاد شگنگ ربی خاصج   قُزنگانمان سماسی با ار

به طور خودانگمخ ه اب کار نوینی از خود بر ز  هر ک س .توسط  رد  فر  غلطمگنگ

برخی نظم . کردنگ ها سنگربنگی  ی های شن ر ی پش  با  بعضی با کمسه. داد  ی
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ها  هان در بمش ر  حلهتا ا اخر ب. ها را به عهگه یرف ه بودنگ راننگیی در چهار راه

با اینکه  کا رانبرادر  . به  جود آ گه بود برای حفظ نظم ای های خودانگمخ ه کام ه

اهل سماس  نبود   به همچ یر هی تعلق نگاش  هر شب تفن  به دس  با شوری 

 . شگ سابقه راهی کام ۀ تخ  جاشمگ  ی بی

آ ر آن بهار  ی   ن در لحظات کوتاه   شاد. سگهای خفقان فر  ریخ ه بود

توزانه    رف ارهای کمنه. ا فر  بس ه بود ه چشام را بر خشون .  ر بود  آزادی غوطه

  از کنار جد  انگیشانی که در هاه جا حضور داش نگ  یرف م تن  نظرانه را نادیگه  ی

 .یذش م به آسانی  ی

  اعضاء شورای جبهۀ  لی که به خامنی  لحق شگه بودنگ  کریم سنجابی

حدب توده براسا  سماس  خارجی . را از جبهۀ  لی اخراج کردنگ بخ مار شاپور

دی، از دبمرکلی  24را، در  ایرج اسکنگریشور ی هنوز پای خامنی به ایران نرسمگه 

 بارزۀ علمه "ب وانگ در رأ  حدب، در راه  نورالگین کمانوریتا . حدب برکنار کرد

 . اای  کنگح "ا ا  خامنی"، رسااً از رهبری "ا پریالمسم

د ن  نمد در داخل  های پمر  چمن   انگیشۀ  ائو تسه ای از یرایش بخش عاگه

بر اسا  سماس  خارجی .   خارج از کشور حاای  از خامنی را در پمش یرف نگ

ا ا  خامنی را سابول  بارزۀ هاد ان با  ،"تد سه جهان"چمن   نظریۀ  عر ف به 

 . دانس نگ سم آ ریکا  ی  ا پریالم "شور ی سوسمال ا پریالمسم"

ای برای جلب حاای   خامنی که برای رسمگن به قگرت از هر  سمله

سابول  بارزۀ "رسمگن به قگرت به  باقگرتاگاران آ ریکا   ار پا اس فاده کرده بود، 

های سماسی پمر   این چنمن، توانس  بمش ر جریان .تبگیل شگ" ا پریالمس ی ضگ

  یرایان تجگد س مد  ،  جاهگین   اسال  های  لی یرایش کهانچمن   شور ی، هاچن

 .به حاای  از خود یردآ رد " حگت کال ِ"را زیر پرچم توز  کمنه

بر سراسر جا عه  "اخ مار بخ مار نوکر بی"در چنمن فضای سماسی بود که شعار 

 . طنمن افکنگ

ادی تأ من آزادی فردی، آز" اده با تأکمگ بر  61در  بخ ماربرنا ۀ فوری د ل  
که در ر زنا ۀ اطالعات به چاپ رسمگ کا رین  "عقمگه، آزادی بمان   آزادی قلم

بهان  60ح ی  صاحبۀ  طبوعاتی ا  با ر زنا ۀ آینگیان، در . بازتاب اج ااعی نماف 
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یک برنا ۀ فوری   کوتاه  گت بود برای ان قال یک "، با تأکمگ بر اینکه آن برنا ه، 01
 .همچ توجهی را جلب نکرد، "م سوسمال د وکراترژیم دیک اتوری به یک رژی

هر چه بود، با یذش  سی سال از انقالب هنوز  رد  ایران به رغم هاۀ 

انگ ح ی به یک  اده از آن برنا ۀ  ن وانس هها   شکنجه   اعگا   ها، جانفشانی تالش

در فضای سماسی آن ر زها، خواس  . دس مابنگ بخ مار "کوتاه  گت   فوری"

 ابس ه به آ ریکا چنان فرایمر بود که    رهایی از رژیم دیک اتوری شاهِ "لاس قال"

نقگی هم بر آن . ای اج ااعی نگاش  بخ مار ز منه "کوتاه  گت"توجه به آن برنا ۀ 

آن تعگاد کای هم که در چنگ تظاهرات کوچک   پراکنگه در حاای  از . نوش ه نشگ

ای  ذهبی که از آن پس در   اژه.   هم شگنگ "طاغوتی"بخ مار شرک  کردنگ به 

به  حکو م  قضایی تبگیل شگ   ادبمات سماسی اشاعه یاف    در عرض د  سه  اه 

 . هاه چمد رن   ذهبی به خود یرف 

یویی خواس  آزادی بمان   عقمگه، حق ان خاب   حقوق  گنی هنوز در جا عۀ 

ااعی   سماسی  نسجم   تبلور خود را بر یک پایگاه اج . ایران ریشه نگا نگه بود

شایگ سی سال سلطۀ اس بگاد فاسگ  ذهبی برجا عۀ ایران  .آشکار نساخ ه بود

نایدیری تاریخ بود برای آزاد شگن برخی نمر های اج ااعی از تنگناهای فرهنگی   

تا سرانجا  ا ر ز  قولۀ بنمادین حق آزادی بمان   آزادی ان خاب را به ! ایگئولوژیک

جنبشی به پا خمدد که دیگر یریدی .  ااعی   فرایمر تبگیل کنگخواس    ضر رتی اج

هرچنگ در ا ایل  .حق ان خاب   حق حاکام   ل  بر سرنوش  خویش نباشگ از آزادی

    گاخله در ا ور خصوصیبا انحصاریری جاهوری اسال ی، ها    قابله ای انقالب، پاره

 من بار، در ا اسط خامنی ح ی هنگا ی که برای نخس .شکل یرف  آزادی  گنی

اسفنگ، حجاب اجباری را  طرح کرد  جبور شگ در برابر  قا      اع راض یس ردۀ 

 . زنان عقب نشمنی کنگ

هایی در جه  هشگار به  در آن ر زها، چنگ ر شنفکر   نویسنگه نمد از تالش

ای  ، در  قاله02فر ردین  90که در  شاهرخ  سکوباز جاله . جا عه کوتاهی نکردنگ

 :، هشگار داد" گر  اکن نمس  ا ا  اش باه کنگ؟"آینگیان زیر عنوان در 

ای آزاد اس  که در آن اقلم  فار  از تر    تهگیگ سخن خود را  جا عه"
قگرت   تحال اکثراً  نسب  ]...[  .بگویگ   این حرف زدن به اجازۀ اکثری  نباشگ
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در اس بگاد لجا   .دشو  عکو  دارنگ، قگرت اشخاص که زیاد شود تحال آنها کم  ی
 "یسمخ ه همچکس حق نگارد صاحب نظر باشگ

ا ا دیگر کار از کار یذش ه بود، جایگاه بال نازع خامنی در انقالب،  قابله با 

ز دتر از تصور به  اقعم   شاهرخ  سکوبهشگار . اثر کرده بود های ا  را بی سماس 

هاه  در "اهوری اسال یج"  اه، در پی به تصویب رسمگن از هاان فر ردین. پموس 

بر جا عه حاکم شگ   سرکوب دیرانگیشان به  سلطۀ انحصاری اس بگاد  ذهبی، پرسی

های نوپای  گنی   حقوق بشری  ها   جاعم  در عرض چنگ  اه، کانون. راه اف اد

های  ذهبی   قو ی در دس ور قرار  سرکوب اقلم . کارشان به تعطملی   توقمف کشمگ

ا ور خصوصی  ،  گاخله درسی   حجاب اسال ی اجباری شگهای جن یرف ، تبعمض

رسام  یاف     خالفان    ع رضانی که به  رد  هشگار داده بودنگ تح  تعقمب قرار 

 . یرف نگ

. خوانگ را نای آینگیانر زنا ۀ  دیگر ، خامنی اعال  کرد که02 رداد  26در 

ت اقلم ی  ع رض بود هامن یف ه برای توقمف این ر زنا ه که بازتاب دهنگۀ نظرا

. ها صادر شگ به بسماری ر زنا ه اهلل حدب دس ور هجو با یف ۀ خامنی . کفای  کرد

هاد ان با توقمف آینگیان ر زنا ۀ نگای آزادی، پمغا  ا ر ز   ر زنا ۀ فکاهی چلنگر 

کمهان  .حاکم شگ بار دیگر سانسور د ل ی بر  طبوعات. نمد کارشان به تعطملی کشمگ

 .های رسای د ل  تبگیل شگنگ هم بار دیگر به ر زنا ه   اطالعات

تظاهرات  ملمونی در حاای  از ر زنا ۀ آینگیان از جانب چااقگاران 

در آن  .به خاک   خون کشمگه شگ   صگها زخای برجای یذاش  "اهلل حدب"

   سما ش   را منبریدار شگ هاراه  "جبهۀ د وکراتمک  لی"تظاهرات که توسط 

هر چنگ رهبران . ممبرای یکی د  هف ه به ایران آ گه بود شرک  داش  که ا سوالگ 

 . فگایمان شرک  اعضاء ساز ان را در آن تظاهرات  ن  کرده بودنگ

با آرا ش   لبخنگ  "جبهۀ د وکراتمک  لی"یذار اصلی  پایه شکراهلل پاکنژاد

 با اهلل نایهان چااقگاران حدب. رف  جلو صف تظاهر کننگیان پمش  ی هامشگمش

که  ا سوالگ  .ها نفر را شکاف نگ پرتاب سن    آجر پاره حاله کردنگ   سر   صورت ده

پس برای چی انقالب "پرسمگ،  بنگ  ی خشون  نا ن ظره یکه خورده بود یکاز آن هاه 
به این بماارس ان   آن  سما ش   را منتا آخر شب که برای پمگا کردن  "کردیگ؟
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  تا ز انی که ایران را . تکرار آن پرسش دس  برنگاش بماارس ان سرک کشمگیم، از 

سردر  از آن انقالب "چپ"های  ترک کرد هاچنان از حاای  ر شنفکران   جریان

، توسط  جلس خبریان  یژۀ تصویب قانون 02آذر  26انقالبی که سرانجا  در  .نما رد

 .ردرا بر جا عه حاکم ک " الی  فقمه"اساسی، قگرت انحصاری   بال نازع 

، با شرک  بهان 62در  عظا  اس قبال هاگانی از  ر د خامنی به ایران

سماسی، نشانۀ بارزی بود در شکس  ایگۀ  "راس "   "چپ"های  جریان تاا ی

. دس مابی به حق ان خاب   حاکام   رد ، آزادی سماسی، آزادی بمان   حقوق  گنی

 شر طه در  قابله با  شکس  در دعوایی که ر شنفکران آزادانگیش د ران انقالب

آغاز کرده بودنگ   طی یک قرن هرچنگ به صورتی سر   د  بریگه  "حکو    شر عه"

یاری رسانگن، دانس ه یا نگانس ه، به پمر زی جاهوری اسال ی . در جا عۀ جاری بود

های  جد از دس  دادن دس ا ردهای یک قرن  بارزه، از دس  دادن حگاقل چمدی نبود

های   ذهبی   اقلم های جنسی،  تبعمض سرکوب     یاف نحقوق  گنی، رسام

 .اج ااعی

در پی بازیش  به ایران ا  را به نخس   خامنیز انی که   هگی بازریان

براسا  قولی که در پاریس داده بود  خامنی زیری بریدیگ هنوز بر این با ر بود که 

ذیرش پپس از . به قم خواهگ رف    در ا ور سماسی دخال  نخواهگ کرد

 یف ،  س أصل از ا ضاع بهم ریخ ه آشکارا  ی  زیری، نخس 

  !در پی باران بودیم ا ا سمل سرازیر شگ -

آبان  69، در "دانشجویان خط ا ا "اشغال سفارت آ ریکا توسط هم باالخره 

د برای  وقعم  بال نازع خامنی، تحکمم قگرت فراهم آ رفرص   ناسبی  ،02

 . ا  "لمبرال"به    هم  زیری   د ل  از نخس  زریان هگی بار حانم    برکناری 

  . به خواس  خامنی با نخس من ان خابات ریاس  جاهوری آغاز شگ 03سال 

ابوالحسن بنی صگر، یکی از سه  شا ر خامنی در فرانسه، با اکثری  آرا بعنوان 

 ا د   اه پس از ان خابات، خامنی بگ ن رضای   .نخس من ریمس جاهور بریدیگه شگ

را صادر کرد که سه سال به درازا  "انقالب فرهنگی"ها    دس ور بس ه شگن دانشگاه

 بهاهلل ر بر  شگ    اع راض    قا    دانشجویان با حالۀ خشون بار حدب. کشمگ

های  ساز ان .با احکا  اسال ی انجا مگ اعگا  صگها دانشجو دس گمری، شکنجه  
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. وپا  انوع   غمر قانونی اعال  شگنگهای حقوق بشری ن   جاعم   س قل سماسی

های علنی   شکس ن ابدار  وسمقی در انظار عاو ی  ظمفۀ هر ر زۀ  ک اب سوزی

اهلل به  ۀ حدب ن نمد هاچون بسماری دیگر از تر  یورش نا  ن ظر. اهلل بود حدب

از  مان بردن یا بگ ر ریخ ن  قگاری ک اب    هر ر ز کار  شگه بود ،ا  خلوت خانه

کرد ، با یک دس  به چادر   در زیر شلوار   خفی  ی  اب   نشریهک چنگتایی. هنشری

ودالی   به نهری یا یگرسان خود  را بدحا   ی چسبمگ ، با دس  دیگر به شلوار     ی

  در فرص   ناسبی به د ر از چشم دیگران   گمئپا  ی خالی، این  ر   آن  ر را 

، تا به خانه میش   یرافکنگه   انگ هگمن باز س .ریخ م د ر  یها   نشریات را  ک اب

 هران پر شگهای شهر ت طولی نکشمگ که نهرها   یودال. فردا هامن کار را از سربگمر 

 .از ک اب   نشریه   اعال مه

عراق یره خورد که -صگر با جن  ایران در پایمد هاان سال، سرنوش  بنی

  ریمس جاهوری ا  نگذش ه در پی یکسال از  قا. هش  سال   والی  یرانی ببار آ رد

 غضوب شگن از جانب خامنی،  خفمانه هاراه  سعود رجوی، رهبر  جاهگین، به 

کا رین ابراز . سابقه یاف  ها ابعادی بی سرکوب  خالفان   اقلم . فرانسه پناهنگه شگ

 گاخلۀ اس بگاد  ذهبی در . انجا مگ  خالف  با رژیم به دس گمری، شکنجه   اعگا   ی

دیگر جای همچ نوع توجمه . ور شخصی    گنی به ا ری فرایمر   رسای تبگیل شگا 

اریان  کار،لمکن نشریۀ . سماسی در حاای  از جاهوری اسال ی باقی ناانگه بود

رهبران . ساز ان فگایمان، بمش از پمش در حاای  از جاهوری اسال ی پافشاری داش 

راه رشگ غمر "  عر ف به تئوریر تح  تأثم ،با پمر ی از حدب توده این ساز ان
ها در  ها   تبعمض سرکوب ، به توجمه، ارثمه نظریه پردازان شور ی"داری سر ایه

 آشکارا سماس  هاکاری   هاگس ی با سرانجا  نمد .جاهوری اسال ی پرداخ نگ

  سپس انشعاب  ا  "اقلم "ا ری که به انشعاب  .جاهوری اسال ی را در پمش یرف نگ

 . ، انجا مگ"ح چپجنا"با نا  

 ا ایلاز ، "اس قالل"این نوع ضگی  با ا پریالمسم غرب   خواس  در  اق  

های شور ی چمره  پمر  سماس بر فضای سماسی اپوزیسمون چپِ  سلطن  رضا شاه،

برابری "به  یژه حق    بماند وکراسی، آزادی  ،از هاان ا ایل قرن در حالمکه. بود

با شکل  گتی بعگ از انقالب  شر طه،  .شگ  یوی تلقی ا ری ثان از جانب آنان "زنان
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های  در  وقعم هاواره  این طرز فکر سماسی   سپس حدب توده یمری فرقۀ د وکرات

های بنمادیراهای  ذهبی   به هاسویی   ح ی حاای  از سماسساز  سرنوش 

 نمد در د ران  لی شگن نف  از جاله یکی از عوا ل  هم شکس   صگق 660.انجا مگ

 . در عگ  حاای  از  صگق بود اهلل کاشانی با آی  حدب تودهاسو شگن ه

 ن   چنگ رفمق دیگر حاای  از جاهوری اسال ی بود که  در  خالف  با

، در حالمکه با تحلمل   افکار سماسی جگا کردیم "اکثری فگایمان "حساب خود را از 

جاهوری   ورد  اهم نقگی در  .فقی نگاش ممهم توا "فگایمان اقلم "بخش انشعابی 

های تئوریک در حاای  از جاهوری اسال ی  توجمه. اسال ی در سه جد ه تهمه کردیم

شگ در آن سه جد ه افشا  های ساز ان غالب  ی را که به تگریج داش  بر سماس 

تحلملی  "خشاگمن از ا پریالمسم   ترسان از انقالب"نخس من جد ه به نا  . کردیم

لملی جد ۀ د   تح. سگرا   اس بگادی نظا  جاهوری اسال یبود در  ورد  اهم   اپ

سو من جد ه در نقگ هاان . عراق   پما گهای  یرانگر آن -بود در  ورد جن  ایران

کاذبی بود  تئوریکبود که به دیگۀ  ا توجمه  "داری راه رشگ غمر سر ایه"نظریۀ کذایی 

 .هوری اسال یس مدی نظمر جا در حاای  از رژیم  ذهبی، تجگدس مد   زن

، آن سه جد ه را به قصگ دا ن زدن به بحث   یف گو در 03 یلنی که در ا از ا

   "فراکسمونمسم" مان اعضاء، به رهبران ساز ان فگایمان ارائه دادیم اقگا   ا به اتها  

این نخس من سرخوردیمم از تعلق . انجا مگ حامگ نعمای    صطفی  گنیاخراج  ن   

ا ا دیری نگذش  که هاراه با . اف ریدان پایان ی یأ    اش  به یر هی سماسی با

بعگ  لمکن .گیمجگا ش "اکثری  ،ساز ان فگایمان خلق"از  "جناح چپ" حفلی به نا  

ساز ان  ،سال بعگ از  ا د . دیمکر  نحل تشکمالت را ،از یکسال زیر فشار سرکوب

دادنگ، به نوبۀ  نقالب لو  ی ا را بعنوان ضگ ااعضاء فگایمان اکثری    حدب توده، که 

  .  شکنجه از هم پاشمگنگ در پی دس گمریخود 

*** 

                                                      
00 

، "ها    بارزۀ زن ایرانی از انقالب  شر طم  تا سلطن  پهلوی هگف"ک اب به  -6رجوع شود  - 

از  در  خالف  با حق رأی زنان خسر پناه، یدارش نشریۀ ایران، اریان فرقۀ د وکرات حاگ حسمن 

 .6912، ز س ان 0 جلۀ جنس د  ، شااره  ،بریی از تاریخ -2.  ذاکرات د رۀ د    جلس شورای  لی
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ا  . ای قلبی در آغوش پسر  جان سپرد ، پگر  نمد در پی سک ه02 هر اه  61

فشارهای ر انی فرار   به خطر اف ادن  های بگ ن  حاکاه، اعگا  بار،آن شرایط خشون 

تنها در کنار پسر  احسا  آرا ش . ردجان خویشان   بس گان نددیکش را تاب نما 

پمش از . کرد که با رها کردن تحصمالتش در رش ۀ پدشکی به ایران بازیش ه بود  ی

تصامم یرف  در آن شرایط به حسمن پگر ، چنگ  اهی از انقالب نگذش ه عاویم 

از  گتی پمش به ر شنی   درکاال خونسردی    همتصاماش را . پایان دهگ زنگیمش

 . هاۀ  ا در  مان یذاش ه بود   ان  با

با خودکشی عاویم   از دس  دادن پگر ، اهالی اُزیُل که هنگا  آزادی به 

هر شب ر ی دیوار با     برخی تاف نگ اس قبالم آ گه بودنگ حاال ر ی از  ن بر  ی

با  اُزیل را به قما   کا رانناچار به کاک برادر   "!یاشو کاونمس "نوش نگ،   ی

خانواده   بس گان  ا نمد  ثل . ملمون تو ان به یک حاجی بازاری فر خ ممناچمد یک  

ر زی که حاجی . پراکنگه شگ جهانها ازهم پاشمگ   در چهار یوشۀ  بسماری از خانواده

  چنگین فرزنگ رید   درش   ارد با  شگنگ،  " حجبه"بازاری هاراه زنان   عگدِ 

 تعظمم غرا   صگایی بلنگ اعال  کرد،   با با طند  عاولش فریگه ا  د س  دیرینه

  ! ر د خرده بورژ ازی   خر ج اریس وکراسی -
   ر  به  ن به تلخی یف ، 

ها،  بازاری! قگر  لاو  حس نکرده بود تا به ا ر ز جابجایی قگرت را این -
های شاال  کسبۀ  ذهبی   تازه به قگرت رسمگۀ ساکنان جنوب شهر یکباره به  حله

 !انگ ر ی آ رده
به  هاچون بسماری از فعاالن   زنگانمان سماسی سابق نایدیراز آن پس، 

با اس فاده از شناسنا ۀ  .هابنگ جوانم حامگههاراه پسر     ،زنگیی  خفی ر آ رد 

در  ناشمانه در آن شناسنا ۀ جعل کرد ،را به عنوان دخ ر   حامگهنا   .پریخواهر  

ا  در پی  خفی شگن خواهر   . داش م را هاچون فرزنگ عدید  ی حامگه اقعم  هم 

 . زیر نظر بود پا بگذارد ان کهش توانس  به خانه  جاهگش دیگر نای انبرادر

پس از  گتی در به دری از این  خفمگاه به آن  خفمگاه   زنگیی د س ان را به 

خریگ  که  دَر  خطر انگاخ ن، سرانجا  با سهای که به  ن رسمگه بود آپارتاانی در 

لمکن  .نبود هم ربار شاه توت با  اُزیلبه یس ردیی شاخ   برگ درخ  پُ  سع ش
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جناح " حفل   کان ا نی بود برای زنگیی  ا   بریداری جلسات سه نفرۀ اجرایی

به رغم شرایط نا ا ن    خاطره انگمد آن . شکل یرف ه بود 02ا اسط  ازکه  "چپ

  رتضی کریای   ابان رتضی  ُحبی تر زها حضور د  رفمق صامای   پرصفایم 

را هم در حاشمۀ   الهفرزنگ نوزاد  سپمگهح ی یاه . آ رد ار غان  ی به آرا ش   ا نم 

از نظر ر حی در رنج بود   ر زهایی که   اله  خواهر. کردیم آن جلسات نگهگاری  ی

 ،شهاسر پُر  سئولم    پُر هر حسنپسر  فرص  نگهگاری از نوزاد ا  را نگاش ، 
 . داد را به  ا تحویل  ی سپمگه ،سرِکار پمش از رف نِ

خواس م یک کپسول سمانور برایم تهمه   ی  رتضی تابانبا این حال، دائم از 

را در ا ور  "جناح چپ"ا  که  سئولم  رسمگیی به نمازهای اعضاء  حفل. کنگ

پنهانکاری   یاف ن پناهگاه   غمره با دل   جان به عهگه یرف ه بود  خالف خودکشی   

بود  اس فاده از  آز وده ا  ن که شکنجه را در زنگان شاها . س فاده از سمانور بودا

های فرا ان، سرانجا  حاضر شگ یک  با کلنجار   بحث. دانس م سمانور را ضر ری  ی

به . کپسول برای دهانم بدرگ بود   چشاگمر. ای سمانور برایم تهمه کنگ کپسول شمشه

برد  تا بلکه آن را  دائم آن را با زبانم این  ر آن  ر  ی یذاش م نایدیر پا  ی ان کهخماب

هرچنگ  طائن نبود  ایر یمر . دار  های کام ه   پاسگاران پنهان نگه از دیگۀ یش ی

 . بمف م جرأت جویگن آن را داش ه باشم

های  دس گمر شگ   شکنجه  ُحبی تابان  رتضیچنگین  اه بعگ، ز انی که 

دیگر ا ا . ای برای  ن فرس اد  القات با  ادرش سال   یژهسخ ی را از سریذرانگ، در 

ای بود به ضر رت یا عگ  ضر رتِ اس فاده از  ا  اشاره "سالم"آیا  نخواهم دانس 

دی  29خود ا  چنگ سال زیر شکنجه   فشارهای زنگان تاب آ رد  لی، در  سمانور؟

 .ا  کردنگا  را اعگ سالگیِ تولگش، 92، د  ر ز  انگه به سالگردِ 6919

*** 

در نقش بموۀ . آپارتاان دَر   را هم از تر  در   هاسایه به ناچار فر خ م

 خفمگاهی دلهره انگمد  به اجاره نشمنی در حامگهیک حاجی بازاری هاراه پسر    

ر زها را، زیر نگاه کنجکا  زن هاسایه که جاسوسی   لو دادن را به دس ور . ر ی آ رد 

دانس ، با چادر سماه در چاردیواری خانه  د  یخو "تکلمف شرعی"خامنی 
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خانم "نا مگ، نایدیر شگ  را  از آن پس، پسر  که از کودکی  را  یگا  ی. یذرانگ   ی

از ا ل صبح، در . نا ی که تا به ا ر ز نمد در ذهن ا  برجای  انگه اس . بنا گ "ننه

لحظه  کردنگ، کار  ی تولمگی پوشاک در یک ، کهحامگه   را منان ظار بازیش  

بنگ  های کام ه، یک پریشان   نگران از شناسایی آنها توسط یش ی. کرد  شااری  ی

. هایش ها   دلهره نگرانیزنگیی  خفی هاچون زنگان بود با . چرخمگ  ها  ی د ر اتاق

حس . های پایان ناپذیر ان ظار فد ن بر چادر سماه، نگاه کنجکا  زن هاسایه   لحظه

رف م، با کپسول سمانور در  از خانه که بمر ن  ی .  تهگیگی  گا  تنهایی بود غریب 

م شبمه بوقلاونی اند س  که دائم از سر   ملغدیگ، به یف ۀ یکی از دهانم   چادر سماه

 .ها   از د ر قابل شناسایی بود   مان  ر 

های تکمگه   درهم شکس ۀ به  ها اخبار تلویدیون ناایشی بود از انسان   شب

ح ی آنهایی . کردنگ که به خمان ، جاسوسی   فاحشگی اع راف  ی "ناد ی"اصطالح 

های جاهوری اسال ی  دد بود شکنجههای رژیم شاه زبان در زنگان  شانکه سابقۀ  قا  

، دس ه دس ه یا تک تک به پمشواز  رگ "نگا  "آ ردنگ   به رغم  را تاب نای

با غمض    ،در زنگان اری ناایشیدر دیگ ، ادری که پسرش را لو داده بود. رف نگ  ی

را  "ساز ان راه کاریر"از اعضاء  االسال ،  حاود طریق خشون  دس  عطوف  پسرش 

کرد تا از طرف خامنی به اف خار  غریگ   حکم اعگا  پسرش را آرز   ی  ی. زد کنار  ی

 . نائل آیگ " ادر ناونه"

اکبر بر پمشانی    هر اهللُهداران هدار نوجوان   کودک با دس ار سبدِ آراس ه به  ُ

هایی در  سر از حجله "ف ح قگ "به جای . در دس  راهی جن  بودنگ "کلمگ بهش "

های شهر،  های  صنوعی در یذریاه های رنگمن   یُل آ ردنگ که با ال پ  ی

 .یذاش نگ به ناایش  ی "تبریک"را با  "تشانشهاد"

*** 

د را هم ناچار در پی طرح  الک    س أجر انگم سریردان   در به در، آن  خفمگاه دلهره

اسگاهلل غافل از اینکه آن طرح بمش ر جنبۀ ناایشی داش    دا ی بود که . رها کردیم
ها، به قصگ ایجاد رعب   دس گمری یس ردۀ  خالفان به اجرا  ، رئمس زنگانالجوردی
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ار یرف ه بود ها   پاسگاران قر  ر د   خر ج از شهر تهران تح  نظر کام ه. یذاش ه بود

 .شگنگ ها بازرسی  ی کشی در خمابانهای اسباب    اشمن

کشی به در بردیم  لی بازهم جد پناه بردن د باره ایر چه جان سالم از آن اسباب

 . به خانۀ د س ان   به خطر انگاخ ن جان آنان چارۀ دیگری نگاش مم

رد ، ا  ب یبه سر   فریگهیکی از ر زهایی که در خانۀ د س  صامای   هاگلم 

رنگش پریگه بود   دس ش . با کارد تمد   بدرگ آشپدخانه در دس   ارد اتاق شگ

  ،با لحنی  ضطرب یف  لرزیگ،  ی

 !کشا  ایر غافلگمر بشمم با هامن کارد  ی -
 با این دس  لرزان؟  -
نبایگ . های فرار ر  د باره سنجمگ    تصامام ر  یرف م تاا  شب راه! آره -

 !ان بمف یزنگه به دس ش
ها با هر صگایی یا نور  شب. دیگر به یاف ن راهی برای فرار  ن با ر نگاش 

با ، از دیوار بلنگ هاسایه،  های فرار از پش  انواع راه. جهمگیم چراغی درکوچه، از جا  ی

های کهنسال رین درخ ِ با   ها یا بر فراز شاخه پنهان شگن در صنگ قخانه، پش  بوته

 .کرده بودیم را به عبث ا  حان

هاۀ توان   تالش خود را برای  فریگهکه نددیک شگیم  16به عمگ نور ز سال 

انگار در  قابله با خشون    اهان    . اش به کار یرف  برپایی نور زی خوشاینگ در خانه

یک  اه پمش از عمگ، هریک از  ا . س ممجُ تر ، تنها راه را در برپایی جشن نور ز  ی

در فراهم آ ردن فضایی خوشاینگ در جشن نور ز اب کارهای جگیگی نایف ه   پوشمگه 

ها را  شس مم   شمشۀ پنجره ها را  ی رُف مم، پرده خانه را سراپا  ی. یرف مم به کار  ی

ها را به د ر از  هگیه. خریگیم لبا  نو برای خود ان   دیگران  ی. انگاخ مم برق  ی

هر چه به . کردیم ینجا   آنجا پنهان  یپمچمگیم   ا چشم هم در کاغذهای رنگمن  ی

انگار . شگ  ی   زیباتر تر شگیم هف  سمن ر ی  مد  مهاانخانه رنگمن عمگ نددیک ر  ی

ر زی که قرار بود ساع  . تر   پرتحرک شگه بودنگ ها هم در تن  بلور سرزنگه  اهی

د  نوع از صبح سحر در آشپدخانه در حال تهمۀ  فریگههش  یا نُه شب تحویل شود، 

ها    ،  بلبودیم ها  ن   پسر   شغول آخرین تامدکاری.  اهی، سبدی پلو   کوکو بود

ساع  شش یا . چمگیم  یای  جگایانه ر ی  مدرا   هگایا  کردیم  یجابجا را  ها یلگان
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جلو ایوان سرش را آ رد تو   با  سراسماه از لنگۀ درِ فریگههف  بود که برادرزادۀ 

 ناک پرسمگ، صگایی کلف    هراس
  اخبار رادیو را شنمگین؟ تلویدیون را نگاه کردین؟ -

بعگ از  کثی طوالنی  ا . تلویدیون نگاش ، حوصلۀ رادیو را هم نگاش مم فریگه

در سکوتی سنگمن چشم . با خبر کرد "فگایمان اقلم "را از دس گمری تعگاد زیادی از 

 انگاخ    یف ،  کثی کرد، سرش را پایمن . به دهان ا  د خ ه بودیم
 ! یگا، به یاانم از تو هم نا  بردنگ -

نبود  ا ا خبر  "اقلم "صح  یُاان ا  هر چنگ تردیگ برانگمد بود    ن عضو 

اخ مار سرش را  مان د  دس  یرف     بی فریگه. هاچون آ اری بر سر ان فر  ریخ 

 ،فقای تشکمالتدانس مم د  نفر از ر  ی. هاج    اج  انگه بودیم را من ن   . نشس 

. ردشان را یم کرده بود  "جناح چپ" شناسنگ    ن پس از انحالل را  ی فریگهخانۀ 

ا ا به کجا بر یم؟ دیگر جایی برای رف ن . کردیم بایگ هر چه ز دتر آن خانه را ترک  ی

. از جا برخاس ، یوشی تلفن را برداش    شر ع کرد به جس جو فریگه .ناانگه بود

اش با اتو بمل پمگا  دیدی را یاف  که پمش از تحویل عمگ سر   کلهسرانجا  د س  ع

از تر  در   . را به آپارتاانی رسانگ که خالی از سکنه بود را منش ابان  ن   . شگ

هاسایه، لرزان   نگران در تاریکی   سکوت  طلق تحویل عمگ   د  ر ز   د  شب 

سالگی تاا  این لحظات سخ   63را من در  .دیگر را در آن آپارتاان از سریذرانگیم

 .را با  سئولم    شکمبایی غریبی هاگل   هاراه  ن بود

  ناسب را شرایط ایر خویشا نگ، آن   د س  این به سرزدن با پس، آن از

ساسان  خانۀ به که ر زی. یذرانگیم  ی آن یا این خانۀ در ر زی چنگ یاف مم،  ی
  هامشگی   من   پُر هر پذیرایی رزدیم،س گاش نی    هربانمد س   دایی پسر ،کاظای

با ر حمۀ خوددار   شکمبای ا  در برابر  .بود آ مخ ه  جودش در پنهان اضطرابی با ا 

 . کرد  ترک را ا  نگران   ناشناخ ه حسی با. نا الیاات آشنا بود 

   واری د س  هاسر کشا رز ،زریایران،  ترک از پمش های هف ه آخرین در

. بود داده پناه اش پُر خاطره خانۀ در "خگ  کار" دیر  را در پوششنای ،سرشناسم  

را  قشقایی خسر  "نگا  " انگ هبار   هولناک ناایش که زیر کرسی، هاراه ا  شبی

   آشف ه خوانگ،  ی جاسو  را خود ح ی تکمگه چهرۀ آن با که دیگیم  تلویدیون در
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جوانان  از یکی با ساسان که دانس م  ی. انگیشمگ   ی ساسان به اخ مار بی نگران

 که دانس م نای ا ا دارد آ گ   رف  ا  با   اس  د س  قشقایی خویشا نگ نددیک

 پناهنگیی  وقعم  به آ ردن ر ی از پس چنگی. اس  شگه دس گمر هم ساسان

 ،6912 آبان 61در  را در زنگان عادل آباد شمراز، ا  خبر اعگا  فرانسه، در سماسی

شنمگ   بم ابعگها از خواهرش . ایی که در حال ترک ایران بود هاان ر زه. شنمگ 

 به رسانگن یاری خاطر به تنها !تمرباران کردنگ  هایی سبُعانه در پی شکنجه را ساسان

 دس گمری هنگا  .اش خانه باغچۀ سنگ در    چنگ اعال مه د س ش   پنهان کردن

 زیر   کرده بود سک ه ها چی  هکام تهاجم هولِ از نمد زیور بدرگ  ادریم  ادر ساسان،

  !بود سپرده جان آنان پای   دس 

*** 

در پی اس قرار کا ل نظا  جاهوری اسال ی،  خامنی با زبان نا أنو    عجمب 

  ،اعال  کرد 16در خرداد  خود،
 اسال   صالح دیگیم   یف مم ای کلاه یک هرجا که نمس  طور این  ا -

 ی لهأ س .هس مم  صالح دنبال  ا. هس مم خود اش باه سر بگویمم نمس ، جوری این
 !یف مگ اینجوری ر ز آن شاا بگوینگ  ا به آقایان که نمس 

های جنسی با شگت بمش ری اعاال   حجاب زنان اجباری  آن پس تبعمضاز 

  ا اکن عاو ی  "ح ی در رخ خواب"دخال  در ا ور شخصی، به یف ۀ خامنی . شگ

های  ذهبی   قو ی، شکنجه   کش ار زنگانمان    م تبعمض   تعقمب اقل. قانونی شگ

 ...  یرانی کشور به اقگا ی د ل ی تبگیل شگ

سوزان   خر شان هاه چمد را در  سمر  صاعقۀ جهل    رگ از اعااق قر ن

شهر در نظارتی دائم، با زنانی سماهپوش   پوشمگه در . کرد خود خاکس ر   نمس   ی

 " الی  فقمه"   " صلح  نظا "در ظلا   خوفناکای  حجابی اجباری، در قعر  اهاه

 رد ان را به ناایش شو  ر ز  "االرض  فسگ فی"   " حارب"ی ها  اژه. فر  رف ه بود

ی خا وش را در تن   ر ح ا رعشه  در تجسم دادیاه خگایی قهار، . خوانگ  حشر فرا  ی

 .انگمخ  آد ی بر  ی
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81 
به  تاان در  ، پسر  را با هواپمااپول فر ش آپار، با 16آبان  سرانجا  در

. در فر دیاه شناسایی توسط کام ه   پاسگاران با تقبل هاۀ خطراتِ ،فرانسه فرس اد 

با  در تگارک فرار ،زنگیی  خفی دادن هاۀ ا کاناتِ  با از دس   گتی بود که، ن نمد 

ره، د س ی باالخ. ا ا پمگا کردن قاچاقچی قابل اطامنان کار آسانی نبود. بود  حامگه

.  سئول   پُر ِهر  ا را به یک قاچاقچی طرفگار حدب د وکرات کردس ان  عرفی کرد

ها چهرۀ سرشنا  سماسی را از  رز شاال کردس ان  یویا ده ان کهآد ی قابل اطامن

 ف ادیم؟ ا کرد ایر یمر پاسگارها  ی ا ا اطامنان چه دردی د ا  ی. به ترکمه رسانگه بود

لرزیگ    یک  رضائمه راه اف اد از سوز سر ا یا از تر   یاتوبو  که به سا  

چادر سماهم را با یک دس  با سمانور کذایی در دهان، . کرد   ی بنگ به جاده نگاه 

اخ مار  دس  دیگر  را بی.  حکم جلو دهانم چسبمگه بود  که از سر  سُر نخورد

 پریاسنا ۀ خواهر  شن. یذاش ه بود  ر ی جمب شلواری که زیر دا نم پوشمگه بود 

را  حامگهپاسپورت قگیای خود    پاسپورت جعلی . کرد انگار توی جمبم سنگمنی  ی

 . حامگه ساک    درخود فر  رف ه بود. هایم پنهان کرده بود  هم توی جوراب

یذاش   دلشوره راح م نای. شب را  خفمانه در خانۀ د س م یذرانگه بودیم

برای توجمه سفر ان سرهم  حامگهرا که شب با  داس انی. ای نخوابمگه بود  لحظه

هایش را برطرف  عمب   نق . کرد  کرده بودیم  رتب در ذهنم باال   پایمن  ی

دانس م که ایر یمر  ا ا ته دلم  ی. یذاش م در  مان  ی حامگهکرد    آهس ه با   ی

  کن رل بخ  با  ا بود که در توقف . خورنگ نایهمچ دردی به ها  بمف مم این توجمه

 .چنگین بارۀ  سافرها، پاسگارها پرسشی از  ا نکردنگ

. بود له کو ههای حدب د وکرات    در رضائمه، هاه جا صحب  از پمشاریه

های  سلحی که هر از چنگ یاه از ر س اهای کُردنشمن حاشمۀ شهر  ارد  پمشاریه

در ر س اهای تنها  سمله اعاال قگرت رژیم . جنگمگنگ شگنگ   علمه پاسگاران  ی  ی

های  عر ف به  کردنشمن،  حاصرۀ اق صادی ر س ایمان فقرزده   اس فاده از خبرچمن

 .کردنگ بود که به خاطر انگکی پول با رژیم هاکاری  ی "جاش"

های شاال کردس ان شگیم هاه جا از برف  بعگ از چنگ ر ز که راهی کوهس ان

های  الر  خود ان  از کوره راه  ،بگ ن چکاه   لبا  یر ناچار پای پماده. پوشمگه بود
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های  همچ اسب   قاطری قادر نبود از آن راه. رسانگیم را از این ر س ا به آن ر س ا  ی

هر چه از جادۀ . ارتباط بمن ر س اها قط  شگه بود. پوشمگه از برف   یخ یذر کنگ

نه . دخور شگیم فقر شگیگتر   ا کانات حگاقل رفاهی کا ر به چشم  ی اصلی د رتر  ی

برق  جود داش ، نه جاده، نه  گرسه، نه چاه آب   نه ح ی  س راح تا چه رسگ به د ا 

هایی  های ژنگه   پای برهنه ناچار بودنگ از ر دخانه کودکان   زنان با لبا .   در انگاه

در آن سر ای شگیگ   در . به فاصلۀ چنگ صگ   ر آب بردارنگ، آنهم ر زی چنگ بار

 . کرد فقر بمگاد  ی. شگ،   نه نان ه نف  پمگا  ی حاصرۀ اق صادی، ن

های پوشمگه از برف   یذر از  ر ی در آن کوه ای پماده بعگ از یک  اه   خرده

ژ لمگه   پراز از پا درآ گه، . این ر س ا به آن ر س ا، سرانجا  به  رز ترکمه رسمگیم

 زی در یک ه ل با هدار  خفی کاری خود ان را به آنکارا رسانگیم   چنگ ر. شپش

 .  انگیم

فکر پناهنگیی سماسی چنان غریب   د ر از ذهنم بود که  ق ی پسر  در 

. تااسی تلفنی ضر رت در خواس  پناهنگیی را پمش کشمگ، د  ر ز تب کرد 

. کرد نابسا ان پناهنگیان اسپانمایی را در  ن زنگه  یپناهنگیی یاد  ضعم  

نایدیر  ،6393در  در جن  داخلی اسپانما انکوژنرال فرپمر زی  پناهنگیانی که در پی

در غرب   های پایان ناپذیر سال  انگیار شگنِ پناهنگه شگه بودنگ   ازبه فرانسه 

  .نالمگنگ  ی

سکون  در  ندل د س انی از اعضاء راه کاریر، با  سرانجا  بعگ از  گتی

 6329 ز ا ل ژانویه در رفرانسه  یدا بگمریم   خود ان را  از توانس مم های پسر  تالش

 سئول  هنوز عرق راه بر تنم خشک نشگه خبر کش ه شگن سو من .به پاریس برسانمم

را زیر شکنجه   رتضی کریایپُر سئولم م  باک  بم ، رفمق "اجرایی جناح چپ"

چنگ  اه آخری که در ایران بود  همچ ارتباطی با رفقای تشکمالت نگاش م، جد . شنمگ 

در زنگان رژیم شاه   رتضی کریای. احاگ رضا شعاعیه با   یا  رتضی کریایبا 

در . رفمقی بود  سئول. های سخ ی را از سر یذرانگه    حکو  به ابگ شگه بود شکنجه

ح ی در آن فضای خوفناک، از . پر ا بود   از جان یذش ه یاری رسانگن به رفقایش بی

تشکمالت   هاشهریان   سئولم    صاما  ارتباط با  ن   برخی دیگر از رفقای سرِ

 یف ،   یبه  ن . را حفظ کرده بود مشجهر 
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 !تونم بما  خارج  ن بعگ از سر   سا ان دادن به زنگیی رفقایم،  ی! تو بر  -
آخر هم در حال کاک رسانگن به نقل   ان قال  سائل  خفی برخی از رفقای 

دیری نگذش  . زیر شکنجه کش ه شگ 16تشکمالت بود که دس گمر   در ا اخر سال 

های جنوب تهران، رفمق پُر ِهر   حساسم را  ،  سئول بخش  حلهاحاگ رضا شعاعیکه 

های سخ ی را از سریذرانگه    حکو  به  ا  نمد در زنگان شاه شکنجه. هم اعگا  کردنگ

توانایی غریبی داش  در ایجاد ر ابط صامای   د س انه از . هف  سال زنگان شگه بود

 .هاان لحظۀ آشنایی

ح ی پس از . به رغم تشگیگ شکنجه   ق ل، پذیرش شکس  برایم دشوار بود

برد  که بد دی با انقالبی دیگر به  مهنم  پناهنگیی سماسی نمد با این خمال به سر ی

 .باز خواهم یش 

سر سا ان دادن  در حال سرانجا  با پذیرش  وقعم  پناهنگیی سماسی،

، از دیگن عکس برادر  بخ مارطرفگاران  کارهای اداری بود  که در یکی از نشریات

. توانس م ح ی عنوان  ربوط به آن را بخوانم تا  گتی نای. سوار بر اسب حمرت کرد 

باالخره با  َل  شر ع کرد  به . خبر  انگه بود  بی قهر انچنگین سال بود که از 

در  "ر د یک قهر ان ایرانی با اسب از لو  آنجلس به تهران  ی": خوانگن عنوان خبر

قهر ان حاجبی تبریدی  مخواهگ عشق به  مهن   ر حمۀ " زیر عنوان نوش ه بود؛
  ن با این  عرفی شر ع  مشگ که  " رزشکاری را به  رد ان سه قاره ثاب  ناایگ

یکی از ایرانمان آ اره  قمم آ ریکا    گیر فنی سابق هواپماایی  لی ایران ر ز "
 ... ".  آنجلس به سوی تهران حرک  خواهگ کرداز لو[ 6322]یکشنبه هف م نوا بر 

اش این شگ که  سابقه، ن مجه اثبات عشق به  مهن به آن شموۀ عجمب   بی

ایران به ر زی اف اده بود که بسماری . قهر ان اجازۀ  ر د به ایران را به دس  آ رد

 .  ارد شونگ یا از آن خارج جاهای   عارف به آن توانس نگ از راه نای

سرشار از همجان    آرید نااز ا  شنمگ ، یذر از صحرا   بمابان یس ردۀ بعگها 

در برخی از شهرها نایدیر شب را در .   هاراه با  خاطراتی ناشناخ ه هشگف ی بود

بمر ن از شهر در کنار اسبش یذرانگه بود   در برخی دیگر  ر د به شهر با اس قبال 

ا   ،هردار یرف ه تا خبرنگاران    س قبالنلمکن هاه، از ش. پُرهماهوی  رد  هاراه بود

های  حلی، از  در یکی از ر زنا ه. داش نگ را از ادا ۀ آن راه طوالنی   پرخطر برحذر  ی
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و عراق پرچم صلح   آش ی  نخس من ایرانی که در ز ان جن  ایران"ا  به عنوان 
 .یاد کرده بودنگ "برافراش 

*** 

بمش از چنگ  اه آن شرایط الب که بعگ از انق قاضیخواهر    هاسرش 

به خصوص . بار را د ا  نما ردنگ، د باره به زنگیی در پاریس ر ی آ رده بودنگخشون 

در اثر تصادفی  شکوک   سقوط از د چرخه دچار تر  اتمد   غدی شگه بود  پریکه 

 .به یف ۀ خودش تصادف در پی تعقمب  أ وران سا اک رخ داده بود.   سخ  بماار

 ، ون  ر ژ ، درسما شبه ناچار در اتاق تن    کوچک  حامگه   منرا  ن   
هدار فرانک پول باقی  انگه از فر ش آپارتاان . به زحا  خود ان را جا داده بودیم

های کردس ان    که به کار دا نم د خ ه بود    در یذر از کوهس ان ،دَر   هم

 انگیم . پاریس به سرق  رف در   ر های  ،اقا   در ترکمه از خود  جگا نکرده بود 

شر ع کرد  به شمرینی ،  باالخره به یاری یکی از د س ان یویسال  .همچ درآ گی بی

پسر  د  یا سه شب نگهبان شبانه . شاتله مگان  به برای یک رس وران نددیکپخ ن 

ه لۀ یک ساخ اان را به عهگه یرف یک بار در هف ه نمد نظاف  راه پ. در یک ه ل بود

بعگ از  گتی، به یاری د س  لهس انی  .کرد یاه ا  را هاراهی  ی هم امگهح بود،

به عنوان پمشخگ   در رس وران تئاتر  را من،  ن   661دانکاهنر نگ   دکوراتور  

نخس من بار بود که به خارج آ گه بود، نه زبان  حامگه. اس خگا  شگیم 661 عر فِ نان ر

 . شناخ   ی بلگ بود   نه راه   چاه زنگیی در خارج را

 ناسب  ، درآ گا   ارتمنمکی دیرینه د س  سماون به کاک چنگی بعگ،

این بار نمد . جور شگ تا در رش ۀ کا پموتر به تحصمل بپردازد را منای برای   اهمانه

اش بود با  عگ  ا کان تأ من هدینۀ تحصمل در رش ۀ پدشکی را که  ورد عالقه

که آن ز ان با را من ازد اج کرده بود، ، حامگهدر عوض برای . شکمبایی پذیرا شگ

فرص ی هم برای . فرص ی فراهم آ گ تا ب وانگ در رش ۀ آز ایشگاهی به تحصمل بپردازد

نا   به و سماسی فرهنگی ای  جله در پاریس  ن تا ب وانم هاراه د  تن از د س انم
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-Danka Semenowicz 
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- Nanterre 
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   بریدیت ن با نا  . را با هاکاری د س انی در آ ریکا  ن شر کنمم "آغازی نو"

 .یرداننگیان اصلی آن نشریه بودیم ناصر  هاجر   سعمگد س انم با نا   س عار 

در . باقی  انگ  "های سماسی  الحظات    صلح "چنگ سالی هاچنان یرف ار 

شورای  لی "، نه تنها 6914/6320، در "آغازی نو"نخس من شاارۀ  جلۀ  "سرسخن"

بلکه بر  ان آل رناتموی د وکراتمک پذیرف م،نوبه عبه رغم هاۀ ان قادهایم، ، را " قا   

از  آشکاراها بود  سال با اینکه، صحه یذاش م سوسمالمس  بودن نظا  شور ی نمد

با  دانس م ی  کهح ی در زنگان  ،کرد   یهای اس بگادی ا  ان قاد  اس المن   ر ش

زنگان، در در پی آزادی از  تا آنجا که. شو   خالف  بسماری از هابنگانم ر بر   ی

یدارش چنگ تن از هابنگانم به  سئوالن ساز ان فگایمان، به عنوان تر تسکمس  

یف ه بود  اس المن در  راسم  ق ی  ی تاریخها از کال در یکی  . عرفی شگه بود 

ش را به سال  ی صلح باال لموان  شر ب "یال ا"بدریگاش  پایان جن  جهانی د   در 

 ، ن کال ، با لحنی تنگ   خشن اع راض کرد کهر آیکی از رفقای جوان د برد،

 ؟!کنی اس المن را به خوردن  شر ب   هم  ی گی ورفیق چرا دروغ می -
 !شگ تلقی  ی نقالبیعالی غمر ا هم  شر ب خوردن بديده بسیاری از همبندان

  ای از لوکاچ را با نا نا ه، "آغازی نو" جلۀ  4 9در شاارۀ در ادا ۀ ان قاد به اس المن، 

  .، ترجاه کرد "نقگی بر   گ لوژی اس المن"

شورای  لی "برد وکراتمک بودن  "سرسخن آغازی نو" در با اینکه  بازهم  

شورای "ِ عضو  چنگ د س  قگیای هاکارانم   های توجمه، صحه یذاش م " قا   

جاهوری د وکراتمک "های  جاهگین   طرح  در  ورد انحصارطلبی " لی  قا   

دانس م   یچرا که . آ ر ، برایم ناپذیرف نی بود   حمرت"شورا"برنا ۀ آن در  "اسال ی

های  خالف جاهوری اسال ی نخس من بار  یا ائ الفی سماسی  مان جریان "شورا"ایگۀ 

های سماسی چپ بود که  ا  از نادر شخصم .  طرح شگه بود نژاد شکراهلل پاکاز جانب 

در پی . جبهه   ائ الفی سماسی پی برده بوددر زنگان رژیم شاه نمد به اهام  ایجاد 

سال  به یاانم در ا اسط. یذاری کرد را پایه "جبهۀ د وکراتمک  لی ایران"آزادی نمد 

ها    حافل  یی د وکراتمک   پلورالمس  با جریان"شورا"بود که به قصگ ایجاد  10

. ق  ناز طری "جناح چپ"با  از جاله ،تاا  یرف  سماسی  خالف جاهوری اسال ی
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اریان ساز ان  جاهگین  ن شر  در نشریۀ  جاهگ، "شورا"ای به نا   هاچنمن،  قاله

  ."ائ الفی شورایی"با تأکمگ  یژه بر ضر رت تکثر نظرات سماسی در کرد 

، 16در سال  نژاد،ک پادیگ  در پی فاجعۀ دس گمری، شکنجه   اعگا   حال  ی

تن  "شورای  لی  قا   "گین در د س ان نددیکم نه تنها به قگرت انحصاری  جاه

آلش جاهوری اسال ی دیگری  انگ که ایگه را پذیرف ه "شورایی"انگ، بلکه برنا ۀ  داده

 .اس  با پسونگ د وکراتمک

یا به اصطالح خود   ریم عضگانلو    سعود رجویلمکن در پی ازد اج 

در  "ا   شورای  لی  ق"، ح ی حاای  هاکارانم از "انقالب ایگئولوژیک" جاهگین 

به رغم پافشاری د  هاکار  حاضر نشگ  . نمد برایم تحال ناپذیر شگه بود "آغازی نو"

انقالب "قصگ توجمه  دیگۀ  ن به هاراه آنان در  مدیردی شرک  کنم که به

یک ر حانی نددیک به . ترتمب داده بودنگ  ریم    سعود  ازد اج  "ایگئولوژیک

 هاان هاکارانم با.  مدیرد را به عهگه داش ساز انگهی آن  ینجی جاهگین به نا  

در آن  مد یرد شرک    جمگ شریف    نوچهر هدارخانی در کنار شاننا   س عار

بعگ از  ح ی یکی از آن د .  ن شر شگ "داد"ای به نا   کردنگ که  شر ح آن در نشریه

در پی  .ادامه داد" شورا" هاجرت  جاهگین به عراق نمد به نوش ن  قاله در نشریۀ 

، دچار 6339در  نمد "آغازی نو" جلۀ  د  رفمق تحریریه،آن م با تگا   اخ الف نظرهای

 ن هم برای نخس من بار در زنگیمم دچار . بحران شگ   کارش به تعطملی کشمگ

در انی ر ی  چنان بحران   افسردیی شگ  که نایدیر به دار های آرا بخش   سوزن

ردهای جانبگارانۀ برخی از رفقا در آ ریکا نسب  در آخرین جلسۀ جاعی، برخو. آ رد 

های کاذب   غمر نصفانۀ نددیک رین د س    هاکار  با ر  های ک بی   حرف به توجمه

نگک نگاه تا انگک ا. د  سالی سرخورده   افسرده، از کار   زنگیی اف اد  .کردنی نبود

فکرهایم نقش  وثری  ، در بازانگیشی نسب  به خود   با فاصله   شکمبای پسر  را من

 پرسمگ، کرد  با شکمبایی  ی دردِدل  ی ا پسر هر بار که ب. داش 

  پس خودت چی؟ خودت چه کاره بودی؟ - 

ها،  هایم نسب  به خود ، به جد  انگیشی ها   د  دلی تا سرانجا  پرسش

در ذهنم  شخصیهای  در ان خاب  سئولم  ها   های سماسی، الگو برداری لح  ص

  پنگارهای یذش ه ها  نادرس ی بسماری از توهم.    نسجای یاف  شکل  شخ 
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شر ع کرد  به . ی به ر نگهای سماسی یذش ه اف اد به فکر بازنگر برایم ر شن شگ،

تگ ین ک اب  .های زنگان های شخصمم   پرداخ ن به تجربه یادداش  برداری از تجربه

 . هس م را من سر را  گیون پ "نخس من زنگان سماسی زنان/ داد داد بی"

 دانکا هاگلم  د س  هنر نگ    پری رگ نا ن ظره   هاد ان خواهر  
هاد انی  رگ د  عدید   . ای بود جبران ناپذیر ، ضربه6333در ژ ئن ، سانویچ

پری در "ک اب . کرد  سنگمنی بار ناتوانی در برابر  رگ آنان را در  جود  حس  ی
. آ گ  یای زنگه نگهگاش ن یاد ا  از دس م برتنها کاری بود که بر "خاطرۀ د س انش

. اش زنگه شگه بود که انگار تنها با  رگ، خاطره اد انگیش، بایذش    پُر هریانسان آز

های  ها   دریمری هایی که  ن در زنگان بود ، زیر فشار جگل یرچه در آن سال

را  تحریم سماسیِ نار ای رفقای سابقش. سماسی رفقای سابقش  ند ی شگه بود

 "کنفگراسمون دانشجویان"نسب  به خودش   هاسرش   ح ی اخراجشان را از 

 یف ،    این در حالی بود که در زنگان بازجویم عضگی به  قاح   ی. تحال کرده بود

  !  که تا عار دارین پشماان باونمنچنان بالیی سر خواهرت بمار -
از پشت هول اش را سه نفر  دوچرخه گفت مگر نه آنکه خود پری هم می

داده و موجب آن تصادف شدند؟ همان تصادفی که در اثر تروماتیسم مغزی او را 

را در بس ر بمااری   در تنهایی  زنگیمشهای آخر  بمش ر سال .عمری بیمار کرد

 .ه بودنگرفقای سماسی سابق   د س انش ا  را به فرا وشی سپرد نددیک رین. یذرانگ

، برادر 2006را به پایان نبرده بود  که با آغاز  "نشپری در خاطرۀ د س ا"هنوز ک اب 

. ها از دیگنش  حر    انگه بود  سال .از دس  داد  را هم کا رانکوچک ر    هربانم 

در پر رش نهال زی ون را دریاف  کرده  "کشا رز ناونه"یکی د  سال بود که جایدۀ 

ز کودکی  هربان بود، ا کا ران. قرار بود یک نهال زی ون هم برای  ن بفرس گ. بود

ز انی که کال  سو  یا چهار  . عدیدترین فرزنگ  ادر  بود. خجال ی   د س گاش نی

بعگ از . دانس م که تازه  ارد کال  ا ل شگه بود بود  خود  را حا ی ا   ی  ِهردبس ان 

در  .تحصمالتش را در رش ۀ کشا رزی در آ ریکا به پایان برد   به ایران بازیش  آنکه

  در کار کشا رزی . ی رسانگن به خانواده   نددیکانش از همچ تالشی دریغ نگاش یار

 .یار   یا ر پگر  بود

*** 
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ا ا  ،کرد  چنگین سال بود که به عنوان پناهنگۀ سماسی در پاریس زنگیی  ی

خارج از کشور تغممر   حافل سماسیدر  مان  یرایی   فرقه انگار فضای سماسی  وجود

های  کرر ناشی از  های سماسی   شخصی، پراکنگیی   انشعاب   زدنتها. ناپذیر بود

توانس م  به دشواری  ی. آ رد  عگ  تحال نظر  خالف را دیگر چون یذش ه تاب نای

های سماسی د س ان    حافل اپوزیسمون خارج از کشور را تحال  ها   توهم توجمه

 .بود دیگهنوررا در  مما واج بحرانی فکری   نظری سراسر زنگی. کنم

زنگیی  افشمنا    مالدی، انگار یر ای حضور  عصو انۀ نوه 2002با آغاز سالِ 

  شوق  گا   ا  برای زیس ن، تالش در   کنجکا ی. نوینی را برای  ن به ار غان آ رد

شگ، درهای نوینی را بر  ن یشود    کردن، شناخ ن   فهامگن با آنچه ر بر   ی  کشف

 .د باره بر ن د مگ یر ای ا مگ به آینگه را

ها،  سماسی   تر  از بمان  اقعم  های دیگر قادر نبود  با  الحظات یا  صلح 

و حدبی    هایم از  ناسبات یر هی طرز فکر   خمالبافی. با ر یاهای یذش ه کنار بمایم

همچ تعلقی یر هی یا . رخگادهای سماسی یذش ه   حال دیگر برایم قابل توجمه نبود

دیگر  را از دیگن  سئولم     اقعم  خود     اقعم  آنچه  "جاعی و سماسی"هوی  

،  عاصر  مهنم، به  سمر زنگییانگمدۀ بازنگری به تاریخ . داش  زیس ه بود  باز نای

نگاهی نقادانه به . یذاش   ناسبات یر هی   طرز فکر سماسی خود  آرا م نای

 . یذش ه، در ذهنم به ا ری پراهام    ضر ری تبگیل شگ

یرایی  بازنگری به یذش ه، برایم به  عنای تالشی بود در جه  تفکمک فرقه

پر ا در فهم  به  عنای بازانگیشی آزادانه   بی. سماسی از  اقعم  رخگادهای اج ااعی

د رۀ زنگان  مماز آنجا که در  سمر زنگیم. ا    در آن سهمم بوده  آنچه زیس ه ،تاریخاان

در حصارهای تن  زنگان از . ه آن د ره را بریدیگ ای داش  بازنگری ب جایگاه  یژه

خُرده    سماسی -فرهنگی های نظری ، تن داد نظا  یرف ه تا عگ   گارا شون    بیخ

تر بود   با شگت بمش ری بر ز  تر   ناایان عریان انبنگ مان ها شخصیگادهای بم

م تجربه کرده پس تصامم یرف م نظر هابنگانم را در  ورد آنچه در کنار ه. یاف   ی

چاپ  ،"نخس من زنگان سماسی زنان/ داد دادِ بی"تگ ین د  جلگ ک اب  .بودیم بشناسم

ها  هابنگ   تعگادی از خانواده 91با  که ی بودهای ن مجۀ  صاحب ،5114و  5113

 .در بازنگری به یذش ه  حگ دهرچنگ یا ی : انجا  داده بود 
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 ،یف  گمشهامشپسر  پس از خوانگن آن ک اب، با آرا ش 

 ! ق ی از زنگان آزاد شگی فرهنگ  خملی عوض شگه بود!  یگا -
 زده پرسمگ ،  شگف 

 سال این ر  به  ن  مگی؟ 20پس از چرا  -
 !آخه خودت که به این  سئله نرسمگه بودی -

انگیشم   از خود     ن در سایۀ نگاه شکمبای پسر  به  عنای رسمگن  ی

 ا  یا هنوز در راهم؟ پرسم آیا به این  سئله رسمگه  ی





 

 


