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تهران ،دهۀ 02

1
در آن لحظۀ هولناک چهار -پنج ساله بوود .هناوا ی کوه در کوچوۀ تنو
خاکی حل زندگی وان در ازه شو یران آژان حلوه چوادر دایوۀ د سو داشو نی
هربانم فاط ه سلطان را از سرش کشوید بویاع نوا بوه ال وا هوا گریوهزاری ا
چادرش را پاره پاره کرد ریخ توی جوی آب پر از آشغال کنار کوچوه ششو هده
گریان که به خانه رسید .پدر .درآغوشم گرف گف "آژان خیلی کار بودی کورده

ا ا ه یشه یادت باشه که چادر چیه خوبی نیس
یکنه!"

زنها ر بویدسو

پوا

و یف

به ع ق شرف پدر .تنها ز انی پی برد .که سرنوش جا ه به گونهای دیار
رقم خورد آنچه در پی انقالب شر طه سلطن ر ا شاه به ز ر از سر دایها.
برداش ند در پی انقالبی اسال ی یخواس ند به ز ر بر سرِ ن باذارند
***
در آن سالهای کودکی دنباله ر برادر .قهر وان بوود .کوه د سوال چنود
اهی از ن بهرگ ر بود هر د به کودکس ان برسوابه ویرف ویم کودکسو ان برسوابه
نخس ین تنها کودکس ان خ لط در تهوران نهدیوک بوه یودان بهارسو ان پشو
" زارت ارف" بود دیر کودکس ان خانم هوسپیان ار نی بود ک ی چاق با وهوای
سیاه کوتاه لُپ های سرخ سر صورتی آراس ه ثل ادر .زیبا هربان
توپ بازی را بیش ر از "کاردس ی" نقاشی د س داش م بورادر .قهر وان در
قابل پسربچهها به خصوص د تاشان که خیلی را اذی یکردنود ز ر ویگف نود
شا ی ن بود الب ه خانم برسابه ه یشه به سرپرس جوان الغور وا کوه گیسووان
بلند شکی خوشال داش یگف "هوای دخ ر بچهها ر داش ه باش!"
آب انداخ ن به آب انبار را هم خیلی د س داش م ه یشه سپور حله نوبو
پر کردن آب انبار ا را ت یین یکرد آخر شب که یشد به دنبوال پودر .ویرفو م
برای سرکشی به جوی آب د ر بر جوی ید ید .ه ین که آشغالی پیدا یکورد.
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ویشود

پدر .را صدا یزد .تا آن را با شنکش در بیا رد هر چه بیش ر آشغال ج و
بیش ر خوشحال یشد .به خود .غرّه
با آغاز دهۀ  20بوا خوانوادها .ودتی در کر وان پویش پودر بوهرم وادریا.
صطفی کاظ ی زندگی یکردیم پدر بهرگم اس اندار کر ان بود ر وا شواه توازه از
اشوغال ایوران توسوط "قووای
سلطن برکنار شده بود شنیده بود .به خاطر جنو
فقین" به آنجا رف یم ا ا به یاد ندار .چه دت آنجا انودیم از کودکسو ان کوه بوه
خانه رسید .ه ۀ فا یل ج بودند پدر بهرم داییها بقیه داشو ند وادر بوهرم
پدریا .را دلداری یدادند بر سورش ویزد زار زار گریوه ویکورد فریواد ویزد

"ن یشه به کر ون برین ن بی ش ا چه کنم؟"
ه ه با هم شرف یزدند آخر سر پدر .گف

"ک وی فکور کنویم ب ود ر ی

بایریم که بریم به کر ون یا نریم!"
ه ه ساک شدند ن یدانس م ر ی گرف ن ی نی چه ا وا از وادر .کوه کنوار.
نشس ه بود پرسید" .چه طوری فکر کنم؟"
چش ات ر ببند!" اناشو م را گذاشو م
گف "اناش ر بذار ر پیشونی
ر پیشانیا .ا ا از زیر پلکهایم رتب دیاران را یپایید .شوصولها .سور رف وه بوود
اناار کار فکر کردن پایانی نداشو پودر .کوه از ون پرسوید نظور .چیسو خیلوی
خوشحال شد .ا ا ن یدانس م چه پاسخی بدهم
چند ر ز ب د که برای ا لین بار سوار اتو بیل شدیم قهر ان از اشو یاق ر پوا
بند ن یشد د ر اتو بیل ید ید به بدنۀ آن دس یکشید هنوز هم بوه یواد دارد
که یک بیوک بهرم آ ریکایی دل  6391بود نا .رانندۀ پدر بهرگم اردیچ ا ا ون
که در جادۀ طوالنی پُر گرد خاک پُر دس انداز کر ان تو بغل دایها .یک بند باال
یآ رد .تا سالها از اشین سواری بیهار شد.
کوچهها خیابانهای کر ان ه ه خاکی بود بوه نظور .خیلوی کوچوکتور
تن تر از تهران هوا گر .بود راه که یرف یم گرد خاک بلنود ویشود ا وا از بوا
خُنک پدر بهرگم بابا جون خیلی خوشم آ د هر چنود خیلوی کووچک ر از
پُردرخ
با دراندردش ِ سر سبه ا با اس خری بهرم در زعفرانیۀ ش یران بود بوا کر وان بوا
نخلهای بلند خر ا که شاخ برگشان ثل چ ر باز شده بوود آب زالل نهوری ت یوه
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که ثل آیینهای شفاف از سراسر با یگذش خیلی د س داش نی بود شبها که
تو شیاط کنار نهر یخوابیدیم س ارهها چنان نهدیک بودند که اناوار اگور دسو دراز
یکرد .یتوانس م آنها را بایر.
ب د از چند ر ز پدر .با یکی از داییهایم انوشیر ان به تهران بازگش ر زهوا
دائم سر نهر بود .کم کم با پسربچههایی د س شد .که جار ی کلف وی بوه د شوان
یبس ند برای الر بی از آبراه تناوی ارد نهور ویشودند توا چشوم دیاوران را د ر
یدید .با لبا یرف م توی نهر در کشیدن جار به آنها ک ک یکرد .وادر.
دایها .از این کار ن در عذاب بودند هر ر ز آبنبات شیرینی از صند قهوای انبواری
کش یرف م یواشکی زیر لبا های پرچین گشواد .پنهوان ویکورد .لوب نهور
ن ظر پسربچهها ی اند.
د س نداش م از آن با بیر ن بر  .فقط گاه پدر بهرگم که "دخ ورک درد "
صدایم یکرد را باخودش یبرد بوه دف وری نهدیوک آتشوکدۀ بوهرم تور ت یوه
زردش یان پدر بهرگم که شکم گُنده سرطا خوشوالی داشو ت وا .راه ورا ر ی
زانویش ینشاند در آن دف ر چایی یخوردیم بوا چنود ورد شورف ویزد در راه
بازگش ه یشه یگف "راس ی که این زردش ی ها آد .های شسابی هس ن!"
گورس ان زردش یها در تپهای کنار شهر قرار داش که د رش دیووار کشویده
بودند هر قو از آنجوا رد ویشودیم کوال هوایی را ویدیودیم کوه بواالی دیوارهوا
یچرخیدند قار قار یکردند پدر بهرگم یگف "زردشو ی هوا وردههاشوون ر

خاک ن یکنن ر ی این تپه یذارن تا چاش کال بشن!"
از این کار زردش یها خیلی یترسید .ا ا از جشن آتششان خیلوی خوشوم
یآ د یک بار که ه ه به جشن آتش زردش یها رف ه بوودیم خور ن کواه بهرگوی را
آتش زده بودند که ثل خورشید یدرخشید آد.های زیادی با لبا های سفید زیبوا
ثل فرش ههای آس انی د ر خورشید یرقصیدند
ر زها خواهر بهرگ ر .پری دخ ر دایها .ب ول قهر ان به درسه ویرف نود
ب د از دتی را هم در کال "تهیۀ" درسۀ دخ رانهای نوا .نویسوی کردنود وورد
توجه یژۀ دیر ناظم بود .الب ه کال "تهیه"ای در کار نبود را در ه ان کوال
ا ل در صندلی جداگانهای نهدیک به آ وزگار ینشاندند در "صوف صوبحااهی" هوم
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سوربهیر بودنود
جای ن در ردیف ا ل صف جدا از بقیه بود ه ۀ شاگردها سواک
در سکوت آرا شی ترسناک ش ی زن تفریح هم کسی جر ت نداشو بلنود شورف
بهند فقط ه ه ۀ پچ پچی یکنواخ فضای کوچک شیاط را پر یکرد که گاه با فریواد
تیه بُران ناظم ودیر قطو ویشود شواگردها بیشو ر د ر هوم وینشسو ند بوا
سن های ریهی یک قُل د قُل بازی یکردند که تا آن ز ان ندیده بود .طناب بازی
توپ بازی قدغن بود ق ی از هم لجشان یگرفو بوا صودایی آهسو ه ویگف نود

"الهی چاش کال بشی!"
از آن ر زی که دید .دیر یا ناظم آ وزگار سر کال یا در شیواط بوا خوط
کش یا ترکۀ خیس نازک آلبالو در آب شو ی پراز لجن شاگردان را ک ک یزننود از
حب های یژۀ آنهوا بوه خوود .بیوهار شود .ب ود از آن از ه وه چیوه ه وه کوس
یترسید .دیار نه با کسی شرف یزد .نه سئوالی یکورد .هیچوقو نفه یود.
چرا ک ک یزنند! فقط یدید .دیر یا ناظم آ وزگار ناگهان به خشوم ویآینود
لاد یا با خط کش ترکه به باد ک ک یگیرند
یکی را با ش
ن یدانم چه دت به آن درسه رف م شاید یک هف ه یا یک اه یا بیش ر؟ ا ا
ب د از به فلک بس ن یک دخ ر رن پریده الغر اناوار چیوهی در جوود .دگرگوون
شد چیهی که به سرپیچی از رف ن به آن درسه ن هی شد
بارها از زبان ودیر نواظم تهدیود بوه "فلوک کوردن" را شونیده بوود .لوی
ن یدانس م چوه چیهیسو جور ت پرسویدن از کسوی را هوم نداشو م ق وی وجۀ
شش بار "خانم غلط کرد ".آن دخ ر رن پریده را شنید .تازه فه یود .کوه "فلوک
کردن" چه چیه هولناکی اس
دیر ناظم فراش درسه د ر دخ ر را گرف ند با لاود ک وک بوه ز وین
انداخ ند فراش پاهای ا را بلند کرد چوب فلک را بوه وچ پاهوایش بسو سوکوت
دلهره انایه صف شاگردان با صدای ربۀ شالق جهای شش ناک درهوم شکسو
قلبم از جا کنده شد آب گر .الی ی از پاهایم فر ریخ
فشواری تون نوداد .دیاور بوه آن درسوه پوا
ب د از آن به هیچ نصویح
ناذاش م
ه ین شال را در آغاز دهۀ  00در زنودان ا یون هوم شوس کورد .ز وانی کوه
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چندی پس از پایان د رۀ شکنجه را چشم بس ه به دف ر سر بوازجو عضودی ( ح ود
شسن ناصری) بردند برای چند ین بار بود که از ن ویخواسو در تلویهیوون ابوراز
ندا کنم با خشون گف "این نو کوه ویبینوی! بواالخره توو ر پوای تلویهیوون

یبر .اگه جر ت داری به چش م نااه کن تا با هم شرط ببندیم!"
دلهوره یوک لحظوه بوی شرکو
با اط ینان دس ش را جلو آ رد از تور
ا اند .ا ا ناگهان به خود آ د .ه ان شس سرپیچیِ ناشوی از غور ر در دلوم بیودار
شد به چش ان ترسناکش چشم د خ م دس م را برای شرطبندی جلو برد .قلبم از
جا کنده شد این بار خون غلیظِ گر ی از پاهایم فر ریخ بوا سویلی حکوم عضودی
نقش ز ین شد.
***
ن یدانم ب
فقین" بود تر
از ا ویخواسو
شوخیهای پدر.
یکردیم از جن

د از چه دت به تهران بازگش یم اناار هنوز ایران در اشغال "قوای
نارانی را در چش ان ادر .یدید .در سفارشهای پدر .کوه
دیاور در کوچوه بوازی نکنویم گوویی خانوه را غوم گرف وه بوود از
خندههای وادر .خبوری نبوود دایوۀ هربوانم کوه ننوه صودایش
دزدیودن دخ ربچوههوا خیلوی ویترسوید هشودار ویداد کوه

"سربازای ا ریکایی ر سی ه ه جا ر گرف ن واظب باشین!"
ه ه چیه ت طیل شده بود از درسوه کودکسو ان هوم خبوری نبوود ا ایول
ز س ان با اتو بیلی کرایهای قرا ه که هیچ شوباه ی بوه آن بیووک  6391نداشو
راهی ده غرقآباد شدیم غرقآباد که چهار دان از شش دان آن وال پودر .بوود در
فالت رکهی یان راهِ سا ه ه دان قرار داش پیش از رسیدن به سا ه سربازهای
آ ریکایی ا را بازداش کردند در چوادری در ارد گواهشوان زنودانی بورادر کوچوک
د سالها .کا ران با چش ان آبی وهای بورش در برابر پرسوش آنهوا کوه "کجوایی
هس ی؟" پاسخ داده بود "بچه آل انی هس م"!
ا شوخی بس اان ان را که "بچه آل انی" صدایش یکردند جدی گرف ه بود
بی توجه به نارانی تو یحهای فصول پودر وادر .در برابور پرسوشهوای کورر
آ ریکاییها یخندید رتب پاسخ یداد "بچه آل انی هس م"!
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از شرف های پدر ادر .فه یده بود .که چون ر ا شواه طرفودار آل وانیهوا
بوده برکنار شده هر که با آل وانی هوا ه کواری کنود دسو ایر ویشوود ا وا هویچ
ن یفه ید .این و وع چه ربطی با شوخی بس اانم با برادر .دارد چرا پدر ادر.
آنقدر ناران هس ند
باالخره ب د از سه چهار ر ز با ت ا تلفنی با تهوران آزاد وان کردنود ش وی
خواهر .پری که از ه ۀ ا بهرگ ر بود ن یدانس تلفن چیس ن برادرهایم از این
که "تلفن" باعث شده بود از آنجا بر یم خیلی دلخور بوودیم بوه خصووص کوه در آن
ارد گاه به ا خیلی خوش یگذش قهر ان دائم د ر بور "جیوپ"هوای آ ریکوایی
گرف ن بس ههوای عجیوب غریوب
یچرخید ا از بازی با سربازهای سیاه پوس
آدا س شکالت خر ا که تا آن ز ان ندیده بودیم خیلی لذت یبردیم
***
ه یشه تابس انها به ده اصلی پدر .خانقاه یرف یم که نهدیک بوه ه ودان
چند فرسخ باالتر از غرقآباد بود جادۀ اشین ر نداش ا ا ده غرقآباد را بورخالف
ده خانقاه زیاد د س نداش یم ادر .یگف "عیب نداره! ا سال ز سو ان ر یوک
جور سر یکنیم" ن ن یدانس م که دیار هیچااه به کودکس ان د سو داشو نیِ
برسابه بازنخواهم گش
در غرقآباد ثل ه ۀ دهات نه درسه جود داش نه پهشک نوه بورق نوه
پر از گِل بورف بوا
حلی برای تفریح خانهها ه ه کاهالی بودند کوچهها تن
کوچک ا به قل ه ر ف بود ساخ ان کنار با از بقیه خانهها بهرمتر بود با سه توا
اتاق یک آشپهخانه چند انباری ا ا ثل بقیه از خش خا .کاه گِل درسو شوده
بود در آن ز س ان در د اتاق کرسی گذاش ه بودند کرسی ا از کرسی پدر وادر.
جدا بود سوزِ سر ا آنقدر زیواد بوود کوه ک ور از زیور لحواف گور .نور .کرسوی در
یآ دیم ر زها د ر پدر .ینشس یم برای ان شو رهایی علیوه شجواب از عشوقی
عارف که خیلی د س داش یخواند یا داس انهای شاهنا ه را ت ریف یکرد گواه
با خواهر برادر " .شاعره بازی" یکرد که ن بلد نبود.
هوا که تاریک یشد د س داش م در به راه انداخ ن چرا ال پا به ب ول کوه
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از ه ۀ ا بهرگ ر بود ک ک کنم ب ول ننه را خیلی د س داش م ق ی ف یلۀ چورا
ها را ر شن یکردیم ال پاهای ت یه شده را ر ی پایۀ چرا یگذاش یم بوه نظور.
شکل آد.هایی یشدند که از شکم شفاف گردشوان نوور بورای وا ویفرسو ند بوا
لولههای بلندشان نفس یکشند شیف که ن یتوانسو ند راه بر نود! پاهوای فلهیشوان
بهم چسبیده بود
از ا ل صبح ه ۀ ردهای ده شغول پار کوردن بورف پشو بوا.هوا بودنود
کوچهها پر از تپههای برفی یشدند که ر ی آنها سرسره بازی یکوردیم زنهوا هوم
رتب شواسشان به گر .ناهداش ن نقل کرسی با تاپالههای خشک بود سرکشی به
س ا ر غذای اصلی رد .ده نان بود چای گواه بوا ک وی ر غون دا یوا خلووط بوا
کشک از گوش هیچ خبری نبود ار برهای بهی گا ی بی ار یا زیادی پیر یشود
خودشان یگف ند فقط شب سال نو برنج یخورند
در خانۀ ا گاه رغی یوا گوسوفندی سور ویبریدنود دیودن فووران خوون از
گلویشان دس پا زدنشان شش ناک بود ننه یگفو "شیوو ن زبوون بسو ه ر

نااه نکن!"
خیلی دلم برای شیوانها که زبانشان بس ه بود ویسووخ پویش از بریودن
سرشان به ز ر در دهانشان آب یریخ ند زبانشان را بیر ن ویکشویدند چقودر
هولناک بود
س راح توی شیاط هم هولناک بود اتاقکی بود تاریک با سوراخ س راح کنوار
یکی از دیوارها ر یش که چ بات ه ینشس م ثل غار تن تاریکی بود که دهانوهاش
برای بل یدن باز بود سوسکهای سیاه گندهای از در دیوارش باال یرف نود از ه وه
بدتر آف ابۀ سی بود که سناینی آن ت ادلم را بهم یزد جور ت نداشو م تنهوایی بوه
آنجا پا باذار .تا جایی که یتوانس م جلوی خود .را یگرف م
ش ا .رف ن در ده از س راح رف ن هم عوذاب آ رتور دلهورهانایهتور بوود در
تهران با ادر .یرف یم به ش ا .ر ف "برلیان" در ن ورههوای د ش دارِ خصوصوی
که ساع ها طول یکشید ا ا سط کار با خوردن یک کاسه دانههای خنوک انوار یوا
سکنجبین که ننۀ عهیه .برای ان از خانوه ویآ رد تح ول گر وای سووزان سوخ ی
شس شو کیسه کشی را آسانتر یکرد لی ن یفه ید .چرا دالکها شا ر نبودنود
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رتوب از وادر .ویخواهنود کوه بورادر .را بفرسو د "بخوش

دس به برادر .بهنند
ردانه"؟
ا ا ش ا .ده برای ا شکنجه بود زیر ز ین ساخ ه شده بود جبوور بوودیم از
پلههای لَهِج تاریکی خود ان را به رخ کن زیر ز ینوی برسوانیم کوه جوه سوکویی کوه
ر یش شوله یانداخ ند در دیوارش از پلهها هم لَهِج تر بود تازه ب د از رخ کن ارد
اتاقک تاریکتری یشدیم که از هُر .گر ا تراکم بخار چشم چشوم را ن ویدیود بوا
خهینهای چسبیده به دیوار که آبش بدن ا را یسوزاند نور کم رنای از باالی سوقف
گنبدی آن ثل لولهای ه گرف ه فقط دایرۀ کوچکی را در سط اتاقوک ک وی ر شون
یکرد گاه پسر بچههای ده برای "دید زدن" چشمشان را به آن شیشههای کوچک
ه گرف ۀ باالی سقف یچسباندند فضایی بود ترسناک هم انایه در ده یگف نود
ش ا .پر از جنهای سمداری اس که به چشم خودشان دیدهاند فقط از "بسوم ال"
یترسند
ادر .ا را ر ی ج ۀ سوزانی ینشاند بدن ا را با آب سوزانتور خهینوه
خیس یکرد اجازه نداش یم از پلههای خهینه باال بر یم آب بازی کنیم یگف نود
خطرناک اس تون فر یریهد در آتش یسوزیم
ب د از دتی که به گف ۀ ادر .شسابی خیس یخوردیم کیسه کشیدن لیف
زدن سر شس ن سرانجا .نوب آبکشی با آن آب سوزان یرسید تازه ب ود از ه وۀ
این تفاصیل باید ن ظر ی اندیم تا ادر .به ک ک یکی از زنِهای جوان ده خودش
را هم کیسه بکشد از گر ا یسوخ یم اناار ز ان پایانی نداش آخر سور بوا سور
پا بواال رفو ن از آن
صورتی سرخ عرق کرده پوس های از گر ا چر کیدۀ دس
پله های لهج کالفه به خانه یرسیدیم ش ی در آن سر ای ز س ان پدر .با لیوانی از
سکنجبین به اس قبال ان یآ د ادر .س أصول کالفوه ج لوۀ ه یشوایاش را
تکرار یکرد "دیرتر از ده پانهده ر ز یک بار که ن ی تونم ایون ه وه بچوه ر ش وو.

ببر !.کی قراره کوه ایون والی نفهوم دسو از سور ورد .بودبخ
ساخ ون درسه ر ت ا .کنی یک ش و .د ش دار هم بسازی؟"

رداره توا ب وونی

ده پانهده ر ز! برای ا به سرع یگذش شبی که ش ا ی خبر ویداد آب
خهینه را عوض ش ا .را از ا ل صبح برای ا قُرُق کرده قهر ان عهاء ویگرفو توا
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دیر ق شب یکبند در گوشم یخواند که باید از خانه فرار کنیم تا دیار ن وانند وا
را به ش ا .ببرند
تابس ان سال ب د در ده خانقاه باالخره غر ب ر زی که فردایش قرار بود وا را
به ش ا .ببرند د تایی از خانه فرار کردیم جهه به چوب کلف وی در دسو بورادر.
ت داد زیادی خیار در دا ن پرچین ن ا ا ک ی که از ده د ر شدیم در نهر گودِ پُرآبی
گیر کردیم تا هوا شسابی تاریک شد نه راه پویش داشو یم نوه پوس بواالخره پودر.
فانو به دس ه راه ت داد زیادی از رعی ها ا را پیدا کرد ر ز ب د وا را بوه ز ر
به ش ا .بردند
شبها با ننه ب ول زیر کرسی یخوابیدیم به قصوههوای "خالوه سوسوکه"
"ا یرارسوالن فورخ لقوا" کوه هیچوقو بوه آخور
"کد قلقلیزن" که ننه یگف
نرسید به دق گوش یداد.
ه ین که هوا ک ی تاریک یشد صدای ز زۀ گرمها شغالهوا را کوه د ر
بر طویلۀ گوسفندها رغدانی یچرخیدند یشنیدیم شب ها اجازه نداشو یم تنهوا
پای ان را از اتاق کرسی بیر ن باذاریم ا ا هر ر ز صوبح دنبوال پودر .راه ویاف وادیم
برای سرکشی به تلۀ بهرم آهنی که نهدیک اتاقک رغدانی برای شغالها کار گذاش ه
بودند یک ر ز صبح دیدیم پای خونین شغالی در تله اسو بوی آنکوه از خوود شوغال
خبری باشد
هر شب به دایها .اصرار یکرد .که قصۀ شغال را د باره د باره برایم ت ریف
کند تصویر پای خونین در تله به شش م یانداخ ا ا از آن شغال کوه بورای زنوده
اندن زانوی خودش را جویده بود یک پایش را در تله جا گذاش ه بود خیلی خوشوم
یآ د
با آب شدن برفها ق ی برای خراب کردن النۀ شوغالهوا تووی غوار کوچوک
نهدیک ده آب انداخ ند شغال سه پای خوشالا .را دید .که بوه سورع پوا بوه فورار
گذاش به دنبالش د ید .برایش دس زد.
***
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ارد کال ا ل دبس ان که شد .قهر ان کال سو .بود پری کال
یا ششم دبس ان خ لط هر ب ول یرف به یک درسۀ دخ رانه
در آن سالها ع ویم شسین که در د ران تهار در ر سیه در خوانوده بوود
رئیس شیالت شده بود با ا زندگی یکرد ه ه جه پدر .یگف ند کوه "بلشوویک
شده"! چون عهب بود بدخلق
ر دی آن بوا در
خانۀ ا در خیابان کاخ در یک کوچۀ بن بس قرار داشو
آهنی بهرگی بس ه یشد ا اجازه داش یم با بچههای ه سایه در کوچه بوازی کنویم
در دعوا با ه بازیهایم ه یشه از اژۀ بلشویک به نای بد اخالق اس فاده یکرد.
هیچ یاد .ن یآید جه توپ اسباب بازی دیاوری داشو ه باشویم هیچکودا .از
ه بازیهایم ن یدانس ند کودکس ان چه جور جایی اسو دخ رهوای ه سوایه جوه
"فی فی" که ادرش ر بود اجازه نداش ند در کوچه بازی کنند ن یفه ید .چرا؟
شاف زده از زبان ه بازیهایم یشنید .که از پدر ادرشان ک ک یخورند
ننه یگف "فقط پولودارها ویذارن دخ راشوون در بخوونن توازه ه وۀ
پونجم

پولدارها هم ثل پدر ادر ش ا نیس ن که دخ رشون ر بفرس ن درسۀ خ لط!"
یگف " ن چه ید نوم
ق ی یپرسید .چرا؟ چهرهاش درهم یرف
از خودشون بپر !"
دبس ان هر هم که توسط یسیونرهای آ ریکایی اداره یشد خ لط بوود
در یکی از کوچههای خیابان قوا .السلطنه قرار داش یک شیرینی فر شی ار نوی در
آن خیابان بود که پیراشکیهای خیلی خوش ههای داش ه یشه از ننۀ هربانم پوول
یگرف یم پیراشکی یخریدیم ننه هربار که یواشکی به ا پول ویداد ویگفو

"دیاه این آخرین باره!"
دیر درسه خانم بهاالدین سیحی بود در ها ه ه به فارسوی بوود فقوط
در قرآن شرعیات در برنا ه نبود سیحی بودن برای ن تنها در دعای ا ل صوبح
نی داش هناا ی که سور ان را پوایین ویانوداخ یم کوف د دسو را زیرچانوه
یگرف یم چش ان ان را یبس یم به صدای بلند یخواندیم :ای پودر وا کوه در

آس انی  /نا .تو قد باد /لکوت تو چنان که در آس ان اس در ز ین [ ] /به اسم
عیسی سیح یطلبیم /با صدایی بلندتر یگف یم آ ین
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شاگردان درسه بیش ر ار نی بودند یهودی یا از خانوادههای رفه سول ان
در زن های تفریح دعوای بین شاگردان سل ان ار نی ه یشه بوا فریواد "ار نوی
س ار نی جار کش جهن ی" " سل ون ثل ی ون" ه وراه ویشود گواه نیوه
ار نیها یهودیها ک ککاری یکردند ن یفه ید .چرا ار نیها شواگردان یهوودی
را به این جر .که د ههار سال پیش یهودی های ا رشلیم سیح را لو داده بودند ک ک
یزدند شاگردان سل ان ت اشا یکردند تا ق ی که ناظم یا دیر سربرسند؟
تا کال سو .دبس ان پش م به برادر .گر .بود ه بازیهایم بیشو ر ایورج
فیر ز ه ایونفر بودند که پدرشان پهشک خانوادگی ا بود ادرشان فرانسوی
راه خانه تا درسه را پیاده یرف یم سیلۀ اصلی ش ول نقول درشوکه بوود
ش ی در آن د سه خیابان اسوفال ه یوا سونافرش شودۀ شو ال شوهر هوم بوه نودرت
اتو بیلی به چشم یخورد قهر ان به ن یاد داده بود به د ر از چشوم درشوکهچوی
نی ی از راه را ر ی یلۀ پش درشکه هوا طوی کنویم ب ضوی از عابرهوای فضوول بوه
درشکهچی خبر یدادند که "درشکهچی پش سوارن!"
ه وین کووه سووزش نوووک شووالق بلنود درشووکهچوی را ر ی پاهای ووان شووس
یکردیم به سرع یجهیدیم پایین
کال سو .یا چهار .دبس ان بود .که به عل اخ الف پدر ادر .با ع وویم
دتی به خیابان فخرآباد نقل کان کردیم سپس به ش یران در ش یران ناگهیر را
به تنها درسۀ دخ رانهای فرس ادند که در کوجۀ کاظ ی قرار داش ا نیه در ه وان
کوچه در خانۀ د طبقۀ آجری زندگی یکردیم که باغچهای با صفا شو ی داشو
با کاشیهای آبی رن پرتاللو ه جووار بوا بوهرم سرسوبه پودر بوهرگم صوطفی
کاظ ی با اس خری لبریه از آب زالل چاه درخ ان پُربوار یووه حلوی پوذیرا بورای
شیطن هوا یووه دزدیهوای پُرشور شوور د سو ان خویشوان د ران نوجووانی
دیدارهای ج ی بس اان خویشان
ش یران شهرک ییالقی کوچکی بود بوا آب هووایی لطیوف پواک بوا بوازار
کوچک سربس های زیبا خود انی یدانی به نا .پل تجریش با هایی سرسبه پول
تجریش حل تفوریح اهوالی شو یران بسویاری از تهرانویهوا بوود بوه خصووص در
تابس و انهووا ج ووههووا غوور ب از وورد زن پی ور جوووان سوواع هووا د ر ی ودان
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یچرخیدند رتب شغول خوردن بودند؛ از بس نی یا ساند یچهای خوش هۀ غوازۀ
ر ف به ارباب گرف ه تا گرد ی تازۀ پوس کنده یوا بوالل دا دسو فر شهوای د ر
یدان یک رس وران شیک گران قی هم کنار یدان جود داش به نا .فرد
سرپل تجریش حل دیدارهای عاشقانه هم بود د س ان خواهر برادر .به پل
تجریش یگف ند " یادگاه" پسرها دخ رها چشم از هم بر ن یداش ند ا ا هیچ بوا
هم شرف ن یزدند ن یفه ید .چرا با این که شوا شان دائم پیش هم اس بوا هوم
شرف ن یزنند
سال پنجم یا ششم دبس ان بود .که پدر .برای نخس ین بار یک رادیوی گران
به گ انم  90تو انیِ دل ال پیک خرید که هم با بورق کوار ویکورد هوم بوا
قی
باطری ج بۀ بهرگی بود که شرف یزد وسیقی پخش یکرد برنا وههوای رادیوو
کم کم با صدای زیبای لوک رابی بنان ق رال لوک زیوری
برای ا تازگی داش
آشنا شدیم
در ه ان د ره بود که نهدیک یدان تجریش سر خیابان ج فرآباد یک سین ا
ساخ ه شد به نا .آس ارا نخس ین باری که با برادر .خواهر .به سوین ا رف ویم یوک
فیلم سیاه سفیدِ آ ریکایی دیدیم به نا" .قس " که هنر پیشۀ خوشال ر فوی
ب وه نووا .ووارلین دی ووریش در آن بووازی ویکوورد شوورفهووای هنرپیشووههووا را ه ویچ
ن یفه یدیم هر ده دقیقه یا بیس دقیقه فیلم قط یشد ر ی پردۀ سیاهی چنود
سطر نوش ه یآ د که یکی د نفر از ت اشواچیان بوه صودای بلنود آن را بورای بقیوه
یخواندند " رد به زن گف د س دار .زن به رد گف " الی آخر
ت ا .دت هم د سه نفر از یوان صوندلیهوا جلوو پای وان بوه زش و رد
یشدند فریاد یزدند "شکالت شغولیات" بوه صودای بلنود لی ونواد سوینالکو
یخهای رنای به نا .االسکا خر قندی آبنبات قیچی آجیل تخ ه یفر خ ند
در طول فیلم صدای شکس ن تخ ه بند ن ی آ د ا ا از سین ا رف ن خیلوی خوشو ان
یآ د یواشکی از ننه پول یگرف یم به دیدن سِوریالهوای سویاه سوفید توارزان
یرف یم با آن جنالهای پر از درخ شیوانها یوۀ عجیب وز کوه هویچ ندیوده
خیههایش با ی ون هوا ه یشوه بوا دسو
بودیم د س ی تارزان با شیوانها جس
زدن ت اشاچی ها ه راه بود
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پدر .هیچ ق به اندازۀ کافی "پول توجیبی" نداش ا ل اه به هریک از ا
د یا پنج تو ان اهیانه قداری هم برای خارج خانه به ادر .یداد توا آخور واه
دیار از پول خبری نبود ادر .یگف "چکار کنه! از دهوات کوه پوولی در ن ویآد

هرچی هم که در یاره تو ده خرج یکنه زندگی ا هم که راش ه!"
درسۀ دخ رانۀ ش یران نهدیک خانۀ ا در کوچۀ کواظ ی بورایم نا وأنو
ناخوشایند بود از در دشوار به کلی نا فهو .شرعیات قرآن بیهار بود .توا ز وانی
که پدر ادر .باخبر نشدند لم شرعیات شرف را با ر کرده بود که ار نی هسو م
افا .یکرد
از شرک در کال
ق ی جبور شد .شرعیات قرآن هم بخوانم لم رتب یگف "قد درازا
خجال یکشید .به خصووص کوه در
بی عقلن"! ا ایل از این شرف دلم یگرف
کوچه خیابان هم پسرها دایم به ن لک یگف نود صودایم ویکردنود "شاسوی
بلنده" یا یکبند یپرسیدند "ا ن باالها هوا چطوره؟" از بلندی قد .در عذاب بود.
هر شب دس به دا ن خدا ی شد .که پنج سان از قد .بایرد در عووض دهسوال
از ع ر .کم کند تا ر زی که جر ت کرد .به خود .باویم "عقل کوه بوه قود نیسو

خود لم نفهم بی عقله!"
ر زی که شنید .زنان جانین رشکسو اان بوه تقصویر شوق ر ی ندارنود
غ و .افسرده به خانه بازگش م نای نداش ن شق ر ی رشکس اان به تقصیر را
درس ن یفه ید .ا ا یکسان ش رده شدن با جانین برایم ناسهایی بود شقوارت بوار
پدر .یگف "به این شرفها توجه نکن بهرم که شدی این چیها .عوض یشه!"
رف ه رف ه در آن حیط نا أنو دخ رانه چشم گوشم بازتر شد د سو ان
خوبی پیدا کرد .ا ا ب ضی از آ وزگاران چشم دیدن را نداش ند چون قد .بلنود بوود
ه یشه ته کال ینشاندنم ب ضی از ه کالسیها اصال به ون نهدیوک ن ویشودند
ن رۀ انضباطم ه یشه ک ر از ده بود د س انم به شوخی یگف ند " واظب بواش از

انضباط تجدید نشی!"
شاگرد چندان درسخوانی نبود .بازیاوش بود .بیش ر به رزش به خصوص
الیبال که تازه د شده بود عالقه داش م ه یشه در زن های تفریح
به پین پن
دخ ری سیاه چرده خوشال به نا .صفیه ا ل از ه ه سر یه پین پن شا ر بود
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خوب بازی یکرد رقیب اصلی ن بود یگف ب د از تب یود شودن پودر بوهرگش
خهعل توسط ر ا شاه دیار به خوزس ان برناشو ه بوا خوانوادهاش در ه وان خانوه
زندگی یکنند ب ضی از شاگردان از سر بغض یگف نود " لوو .نیسو چورا پودر

بهرگش ر به خانۀ د طبقۀ به این بهرگی باالی دربنود کنوار کواخ نیوا ر ن تب یود
کردن؟"
ناظم درسه قُلدر صدایم یکرد در دفواع از خوود .کوم کوم جوه قلودرهای
لاود زد .کوه
درسه از آب درآ د .یک بار یکی از ه کالسیهایم را چنان با ش
دتی در خانه بس ری شد چون به ن گف ه بود "ترک خر" بخ یار .شد که ودیر
درسه هم ترک بود به رغم اصرار ناظم از درسه اخراجم نکرد پودر .ه یشوه بوه
ناظمها دیرها سفارش یکرد هر شکای ی از فرزندانم دارید با خودشان شل کنید
در آن ر زها دیار از دنباله ر ی از قهر ان دس کشیده بود .کم کم در پوی
آن بود .که جایااهی یا هوی ی خاص خود .به دس بیوا ر .ویخواسو م ون هوم
یان یک خواهر برادر بهرگ ر یک برادر خواهر کوچک ر ابراز جود بکونم یکبوار
بوه
هم قصد داش م با بل یدن سوزن خودکشی کنم که در یانۀ راه تر بَر.داشو
عبث بودن فکر .ز انی پیبرد .که آنچه را به عنوان خداشافظی با سووزن ر ی ج بوه
خیاطی کنده بود .ش ی ادر .هم ندید چند اه ب د از آن بود که ابه آ واده شودن
برای ا حانات نهایی سراسری کال ششم اب دایی نقش ه ی در سرنوش م یافو
گویی هوی م سرنوش م به وفقی در آن ا حانات بس ای پیدا کرد عال ه براینکوه
خود .را هم شا ی برادر کوچک ر هربانم کوا ران خوواهرک شویرین کوچولوویم
اله یدانس م که هر ق خانه بود .بغل ن بود گرچه بیش ر ق هوای آزاد .را بوا
قهر ان د س انش یگذرانود .بوا آنهوا در جوادۀ پهلووی د چرخوۀ کرایوهای سووار
یشد .در تپههای الهیه اسکی یکرد .که تازه باب ر ز شده بود جه خواهر .پری
یکی د تا از د س انش ندیده بود .که دخ ر دیاری هم در خیابوان د چرخوه سووار
شود یا اسکی بازی کند در یان پسرها هم د چرخه سواری تازه ُد شده بود بورادر.
د س اناش فکر ذکرشان این بود کوه صواشب یوک د چرخوۀ د تنوۀ ودل رالوی
انالیسی بشوند ا ا برای جا انداخ ن وق ی خود .دائم با بورادر .در رقابو بوود.
سابقه یداد .کش ی هم خوب یگورف م هور قو پشو قهر وان را بوه ز وین
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یرساند .پدر .تشویقم یکرد از لبخند ر ای ش اشسا غر ر یکرد .ه یشه
یک چاقو در جیبم داش م ادر .به طنه گاه به خشم "چاقوکش" صدایم یکرد
***
هر سال تابس ان به ده خانقاه یرف یم پدر .قودار زیوادی رکوورکرُ .بورای
تراخم انواع دار های گیاهی برای در ان بی اریهوای رایوج کچلوی اسوهال ه وراه
یآ رد پدر .به توصیۀ ادر بهرگم که اطالع زیادی از خواص دار یی گیاهان داش
فشردهای از پودر گیاهان خ لف را به صورت قرصهایی کوچوک تهیوه ویکورد کوه
عالج بسیاری از بی اریهای حلی بود پیش از تابسو ان ه وۀ وا را در تهیوه ت وداد
زیادی از آن قرصها شریک ویکورد عالقوه بوه پهشوکی رسویدگی بوه دهقانوان
ر س اییان بی ار را از ا آ وخ م در کنار ا بی ارانی که از راه د ر خودشوان را بوه وا
یرساندند با جوشاندههای فلو پوس بید ر غن کرچک غیره در ان یکرد.
پدر .ه یشه به گرف اریهای ر س اییان رسیدگی یکرد رتب به تک تک
خانوادهها سر یزد ا را هم به داش ن ر ابط د س انه با بچههای ده تشویق ویکورد
هناا .اصالشات ار ی در سال  6946-42دهقانان ده خانقاه فقوط بوا پوا در یوانی
تشویق پدر .شا ر شدند تقسیم ارا ی را بپذیرند
فاط ه سلطان دخ ر خوشال باغبان پرکار عهیه ان یدال از د س ان خوب
ن بود ه یشه شلی های رنای به پا داش لباسی که شنیده بود .ناصرالدین شاه بوه
تقلید از رقاصان باله در ار پا باب کرده بود با ا قالی یباف م برای سووخ کرسوی
ز س ان با پشکِلِ گا گوسفند اسب تاپاله درس یکرد .گاه بوا قهر وان ه وراه
چوپان ده تی ور گَلهاش به صحرا یرف یم ادر .از این که ه یشه کثیف بود.
سر .پر از شپش یشد در عذاب بود
برای رسیدن به ده خانقاه جبور بودیم بخش زیوادی از راه را بوا اسوب اال
طی کنیم یک ر ز ت ا .جادۀ خاکی پردس انداز تهران تا شهر سا ه را بوا اتو بیول
کرایه طی یکردیم شب را خانۀ آقای صالحی یکوی از الکوان سوا ه ویگذرانودیم
رتوب د ر بور
ادر .از تر عقربهوای جورّار از شوب توا صوبح خوواب نداشو
رخ خوابهای ا را یپایید یک ر ز هم یگذاش یم تا جادۀ تن پر چالوه چولوه
پر پیچ خم سا ه به ده غرقآباد را طی کنیم یکوی د ر ز در آنجوا وی انودیم ا وا
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ت ا .دت ن ظر بودیم که هر چه ز دتر به ده ورد عالقه وان خانقواه برسویم کووره
راههای بیابان گس ردۀ یان غرقآباد تا خانقاه را از صبح سحر تا غر ب با اسوب اال
طی یکردیم سه اه تابس ان را در آنجا ی اندیم بچه که بودیم تورک ننوه سووار
اال یشدیم از ده یازده سالای به ب د اجازه داش یم راه را سوار بر اسبی طوی کنویم
که از کرهگی خود ان تربی اش یکردیم
پدر ادر .برخالف رسم رایج فرهن ه هگیر ریشهدار ذهبی یان سه
دخ ر د پسرشان تب یض قائل ن یشدند نه در اسب سواری نه در کارهای خانوه
نه در تحصیل جه اینها
سال سو .یا چهار .دبس ان که بود .یک بوار پودر .وهوای ه وۀ وا را از توه
تراشید تا قا .تر پر پش تر از آب درآیند به ن خواهر .دل جر ت یداد کوه
ز د رنوج یوک
با سر تراشیده به درسه بر یم پری که هم بهرگ ر بود هوم شسوا
ر سری به شکل کاله بر سرش یبس ا ا ن هیچ ق از ر سری اسو فاده نکورد.
پدر .یگف "دخ ر پسر نداره به شرف رد .کاری نداش ه باشین!"
پدر ادر ان را علیجون هینجون صدا ویکوردیم عاشوق هوم بودنود
نا ههای پُر ِهر عاشقانهشان خواندنی بود ر ابط د س انهای با ا داش ند پُراز اع وادِ
آ یخ ه به اش را .د جانبوه نصوف نظربلنود آزاد انودیش بودنود ازد اجشوان هوم
ان خابی س قل آزادانه بود پدر .در درسۀ سیاسی تحصیل یکورد کوه بوا دخ ور
اس ادش صطفی کاظ ی آشنا شده بود ب د از ازد اج درسۀ سیاسی را تورک کورد
شغول آباد کردن دهات کم آب بی درخ ی شد ر ف به دهات کچول کوه بواقی
اندۀ دارایی ادر بهرگم بودند
پدر .هناا .ازد اج بیس ساله بود ادر .هجده ساله ر ز ازد اج با برگرف ن
شجاب از سر ادر .رفی ا به د س ان پسرش خشم شیرت بهرگوان خوانواده را
برانایخ ه بود آنهم چهار -پنج سال پیش از کشف شجاب اجباری توسط ر ا شاه
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ا اخر دهۀ  20که به دبیرس ان رف م تهران هم بهرمتر شده بود خیابانهوای
اسفال شده دکانها غازههای جدید ر ز به ر ز بیش ر به چشم یخورد از اغذیه
فر شی شیرینی فر شی کافه قنوادی رسو وران عکاسوی لباسشوویی ش وا.هوای
شولو
خصوصی گرف ه تا ر زنا ه فر شی ک اب فر شی جه اینها خیابوان تنو
گذار تفریح بود خیابان اس انبول رکوه خریود انوواع اجنوا
اللهزار رکه گش
جدید گران قی
رز ش ال تهران به آب کرج خ م یشد ب دِ آن کارگاههای کوچک فلهکاری
بیابوانی گسو رده توا تپوههوای الهیوه در شو یران
صنای ساخ انی جود داش
خیابان تخ ج شید تازه به جود آ ده بود هنوز اسفال نشوده بوود تهوران هنووز
شهر کوچکِ خلوت کم سر صدایی بود ش ی خانوادههای رفه هم زندگی سادهای
داش ند بیش ر خانهها یک طبقه یا د طبقوه آجوری بودنود بوا باغچوه یوا شیواطی
کوچک خانههای جنوب شهر اغلب با کاهگل خش خوا .بنوا شوده بودنود بیشو ر
ابر خاکی بود برای رف ن به دبیرس ان از ش یران توا تهوران را از جوادۀ پهلووی بوا
اتوبو یرف یم دبیرس ان دخ رانۀ انوشیر ان دادگر در خیابان شاه ر ا قرار داشو
نهدیک به دبیرس ان پسرانۀ برادر .به نا .کالج ِالبرز
دبیرس ان انوشیر ان دادگر لق به انج ن زردشو یان بوود بوا سواخ ان د
طبقۀ آجری کال هایی جادار پنجورههوایی پهون بلنود بواغی نسوب ا سوی در
دبیرس ان برخالف دبس ان د س ان زیادی داش م عصرها هر قو فرصو ی پوولی
داش یم دس ه ج ی به اغذیه فر شی آندره در خیابان پهلووی سوری ویزدیوم کوه
ساند یچها بس نیهای خوش ههاش ر ف بود
تفا تهای ذهبی در د س یهای ا تأثیری ن یگذاش عال ه بر زردش یان
شاگردان ار نی بهایی یهودی سل ان هم زیاد بودند هیچ ندیده بود .که لم
اس ادی به خاطر عقاید ذهبی بین شاگردان تفا ت باذارد به خصوص خانم پارینه
را به یاد دار .که لم رزش بود تالش یکرد عالقه به رزش را س قل از هر
ذهبی در یان دخ ران بپر راند
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تازه سابقات رزشی یان دبیرس انهای دخ رانۀ انوشیر ان دادگر نوربخش
ژانوودارک رای وج شووده بووود پووری د س و ش زین و از رزشووکاران سرشوونا ایون
دبیرس انها بودند پس از آنها ن نهدیک رین د س م رَخی هم جه تیم الیبوال
بسک بال بودیم زنو هوای تفوریح رتوب شوغول ت ورین شضوور دائوم پرشو ار
شاگردان در اطراف ز ین بازی تشویقهای ص ی انه کف زدنهاشان عالقه توالش
ا را برای کسب پیر زی د چندان یکرد گاه از طرف برخی از ه شاگردان کوه بوه
"بار نی" ر ف بودند دس ه گلی یا یاداش هایی چند سطریِ پور از هور سو ایش
دریاف یکردیم جه رزش سابقه ک اب هم یخواندیم از بینوایان کنُ ُنو
کریس و گرف ه تا داش آکُل س لارد سه قطره خون صادق هدای ر یاهای زیبوا
در سر یپر راندیم یاداش های ر زانه ینوش یم بوا د سو م رَخوی پی وان بسو ه
بودیم پهشکی بخوانیم سوار بر اسب خود ان را به دهات د ر دس برسانیم بی اران
را از رم نجات دهیم
سال ا ل دبیرس ان انوشیر ان دادگر بود .پری که سال پنجم یا ششوم بوود
"سرانشایی" شش هف سوطری بورایم نوشو کوه بوا ایون تصوویر شور ع وی شود:

"
"خورشید از پس کوههای ارغوانی البرز سر بر آ رده اس
ب د از آن و وع انشاء هر چه کوه بوود؛ علوم به ور اسو یوا ثور ت؟ فوایود
شیوانووات اهلوی! د سو داریود در آینووده چووه کوواره شوووید؟ غیوره از دَ .از ه ووان
"سرانشاء" اس فاده یکرد.
پری از نوجوانی ر شی لطیف داش پُر هر شوکننده بوود ز د رنوج شو ر
یسر د خوب ینوش ر زی تابس انی در ده خانقواه از ا پرسوید" .بورای شو ر
گف ن چه یکنی؟" گف "به زیباییها رن ها طبی و سوایه ر شون شوبهوای

ه ابی توجه یکنم الها .یگیر"!.
آن شب تا سپیده د .به آس ان شفاف پُرس اره به ان کا پرتو واه سوایه
ر شن ساقۀ درخ ان گُلها در آب زالل جویبار با خیره اند .به ز ه وۀ پُور ر وه
راز باد در شاخه برمهای انبوه درخ ان چنار طنین زن شو رها در گسو رۀ دشو
گوش سپرد .ا ا هیچ ش ری به ذهنم نرسید
در ه ان د ره بود که بورای نخسو ین بوار اژۀ سوسیالیسوم را از زبوان پوری
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شنید .پیش از آن اصال ن یدانس م سوسیالیسم چه نوع چیهیسو

پوری ویگفو

"سوسیالیسم ی نی ه ۀ رد .خوب زندگی کنن یک عده پولودار یوک عوده فقیور
نباشن ثل شور ی!"
از نی ۀ دهۀ  20در پی برکناری ر ا شاه پایان جن جهانی چندین شهب
سیاسی در ایران به جود آ ده بود به تدریج بحثهای سیاسی نیه ه هگیر شده بوود
شهب توده از ه ه پُر نفوذتر شناخ ه شدهتر بوود بوه یوژه در یوان ر شونفکران
دانشجویان هر چند در به ن  6921به اتها .سوء قصد به جان شاه شهب تووده غیور
قانونی اعال .شد لیکن در پی نخس زیری دک ر صدق بوا آغواز دهوۀ  90ف الیو
سیاسی را از سر گرف
در آن سالها دخ ران دبیرسو انی دانشوااهی در ف الیو هوای اج واعی
سیاسی در ی ین ها تظاهرات خیابانی شضوری بیسابقه یاف نود سوالهوای ر اج
ک ابخوانی بود ایدهها اژههای نوینِ شق عدال برزگر رنجبر سالهای رفو
آ د به خانههای فرهنای آل ان فرانسه شور ی رف ن به سین ا تئاترهای نوپوای
فرد سی س دی کنسرتهای دلکش ر یه پیکنیک آخر هف ه
ا هم بیش ر ج هها با د س ان برادر خواهر .دسو ه ج وی بوه کووههوای
دربند به پیکنیک یرف یم برخالف د س ان ان اجازه داش یم ه انیهای رقص د
نفره یا بال اسکه در خانه برگهار کنیم به پیر ی از پوری بوا شو ار "تو ویح عال و
تقصیر اس "از دخال ها بدگوییهای رایج نهراسیم تا فرص ی جور یشد با برخوی
از ه کالسیها در کنسرتهای دلکش که بیش از ه ه ورد عالقه ان بود با ر پووش
اُر ک خاکس ری درسه در ردیف صندلیهای عقب سالن ینشس یم ردیفهای ا ل
ه یشه پُر از ردهایی بود که به "کاله خ لی" ر ف بودند
6
برای دیدن ن ایشنا ههایی نظیر "بادبهن خانم یندر یر" نوش ۀ ا سکار ایلد
یا "سی ون بولیوار" به بازیاری هنرپیشههای شهوری چوون لورتوا شسون خاشو
ح د علی ج فری به تئاتر یرف ویم بال اسوکه بوه راه ویانوداخ یم بوا شوور
اش یاق به هر جا هر چیه نوینی که پا یگرف سرک یکشیدیم

1

-Lady Windermere’s fan

0
گسو رش
ا ایل دهۀ  90سالهای پور جُنوب جووش لوی شودن نفو
ا جگیری ف الی های سیاسی بود گویی ک ور از یوک دهوه درجا وۀ ایوران تحوولی
ع یق گس رده پدید آ ده بود تهران یکپارچه ال هاب هیجان بود ه ه جا شورف
از سیاس ف الی های سیاسی عضوی در اشهاب به ارزشی اج اعی تبودیل شوده
بود جایااه ه ی داش خیلی از جوانان دانشجویان س ی داش ند به نحووی ارد
ف الی های سیاسی بشوند ف الی در ساز انهوای اج واعی زنوان
یدان سیاس
کارگران جوانان ابس ه به اشهاب ادر نظیر "ساز ان د وکراتیک زنان" یا "ساز ان
جوانووان" ابسوو ه بووه شووهب توووده "نهضوو زنووان پیشوور " ابسوو ه بووه جا ووۀ
سوسیالیس های ایران جه اینها باب ر ز بود ت داد دانشجویان پسور دخ ور ر ز
به ر ز بیش ر بیش ر به چشم یخورد شضور اج اعی سن شکنی قابله با قید
بنوودهای فرهن و سوون ی در ی وان دخ ووران ر زافووه ن بووود بس ویاری از شوواگردان
دبیرس ان ا دیپلم که یگرف ند به دانشااه یرف ند تحصیالت دانشوااهی بوه یوک
ارزش بدل شده بود پری هم پس از پایان دبیرس ان در رش ۀ فلسوفه علوو .تربی وی
دانشسرای عالی تهران نا .نویسی کرد
دیار به سنی رسیده بود .که خواه ناخواه "صاشب قوۀ دا ری" شده بود .به
بحثهای سیاسی دا بیور ن از حویط خوانواده در در ن خوانواده فا یول توجوه
بیش ری نشان یداد.
دایی ادر .باقر کاظ ی زیر خارجه در د د ران ر ا شاه د ران صدق بوا
پسر دخ ر بس اان نهدیکش شا ی بلغ پَر پا قورص صودق بودنود برخوی از
خویشان پودرِ زن ع وویم یرزاقاسوم خوان صوراسورافیل سوس ر زنا وۀ ور ف
صوراسرافیل کم بیش طرفدار صدق بودنود پودر بوهرگم صوطفی کواظ ی سوه
داییا .ع وی بهرگم شسین به خصوص ع وی جوانتر رزشکار .ح وود رئویس
لم تنیس شاه شا ی سرسخ شواه
نخس ین فدراسیون رزش در ایران د س
سلطن بودند پدر .و ی یانی داش با اینکه به یکه تازی ز رگوییهای شواه
ایراد داش ا ا یگف "از شق نباید گذش ! هرچی باشه ه ین تفا ت وق ی ی ر
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که بین سه نسلِ زنان به جود آ ده از ادر .تا هین شاال هم دخ را وون ن یشوه
نادیده گرف !"
پری برخی از د س انش از ف االن ساز ان جوانان شوهب تووده بودنود از آن
یان به یژه شهرآشوب ا یرشاهی را به یاد دار .که نه تنهوا در دبسو ان دبیرسو ان
ه یشه شاگرد ا ل بود بلکه سن شکنیهوا جسوارتهوایش در یوان دانشوجویان
زبانهد ه اان بود به سبب ف الی های سیاسی از دبیرس ان انوشویر ان دادگور اخوراج
شده به دبیرس ان نوربخش رف ه بود نخس ین دخ ری بود که خانوۀ پودری را تورک
کرده بود آشکارا با پسری زندگی یکرد بی آنکه رس ا ازد اج کرده باشد بوا ایون
کار چه غوغایی در دبیرس انها خانواده ها برپا کرده بود
از ف الی و هووای تشووکیالتی خووواهر .د س و انش چنوودان اطالع وی نداش و م
نوش ههای نشریۀ شهب توده "رز ".یا " رد ".هم که گاه پری به ون ویداد بورایم
چندان جذابی ی نداش ا ا ر شیۀ سن شکن شهرآشوب آزاد اندیشی پوری بورایم
جذابی خاصی داش
ه ان جذابی ی که رف ار ادر بهرم پدریم خانمباشی برایم داشو نُوه سواله
بود که به شر سرا راه یاف ه بود خانمباشی نا ی بود کوه ناصورالدین شواه بوه عنووان
آخرین سوگلیاش به ا داده بود ا ا ا ا را ا انجون صدا یکردیم نخس ین فرزند
پسرش را زنان شر سرا زهر خورانده بودند پس از ق ل ناصرالدین شاه ه سر د ش
قهر ان شاجب الد له در دربار ظفرالدین شاه را هم در سنین نوجوانی در سوفری بوا
کجا ه به که از دس داده بود سه پسر د دخ رش را به تنهایی بهرم کرده بوود
بخش زیادی از ا وال جواهراتش را از سر ندانم کاری خودش فرزندانش بوه یوژه
پدر .از دس داده بود
پدر .اجراهای زیادی از خودش برادر بهرگ رش برای وا ت ریوف ویکورد
برادرش شین بازی با د س انش بر اثر لادی ناجور در  61سوالای جوان سوپرده بوود
پدر .یگف ب ضی شبها به تشویق برادرش که دلرشم بود نظر بلند یواشکی چند
تا قاشق چناال یک ش جواهر ادرشان را توی دس ال گوره ویزدنود ر ی
کُلون در خانهشان آ یهان یکردند به خیال آن که "فقرا بر یدارند"!
ه سر سو .ا انجون بصیرالد له هر ی هوم پوس از شیوف یولِ آنچوه از
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جواهرات ا وال ا انده بود با افه دن دخ ری به پنج فرزند پیشین ا را رهوا کورده
بود در سنین سالخوردگی هم نابینا شده بود با این ه ه هر چنود بوه پوارهای قیود
گاه فرهن تن نظرانوۀ شر سورا در رف وارش بوه
بندهای ذهبی ابس ای داش
چشم یخورد ا ا بی پر ا بود جسور پُرابه داس انهای زیادی از شویطن هوایش
در شر سرا برای ا ت ریف یکرد یگف هربار که ناصرالدین شاه قصد ه خووابای
با ا را داش د ر یه بهرگی ی د ید ناصرالدین شاه توا د ر یوه را بوا جوواهر پُور
ن یکرد از د یدن باز ن ویایسو اد یوا واجرای پور طنوه سوفرش بوه ر سویه ه وراه
ناصرالدین شاه با ر بنده چاقچور هناا .شضور در ن ایش بهرم ع لیات بند بوازی
آکر بات در اس ادیو ی بهرم به گ انم در شهر َسن پطرزبورم ا از صوندلی پشو
سر ناصرالدین شاه ر بندهاش را باال یزد با زبانش شکلک در ویآ رد ت اشواچیان
شاف زده از شکلکهای ا چشوم از جایاواه آنوان برن ویداشو ند ویخندیدنود؛
ناصرالدین شاه خودس ایانه به ا یگف " رد .ه ش ا ر نااه ی کونن عجوب از

ا خوششان ی آید!"
از اینکه جواهرات ا والش را از دس داده بود پر ایوی نداشو بوا درآ ودی
اندک زندگی حد دی را در با پدریاش اُزگل ویگذرانود ا وا از توالش بورای فهوم
شرایط جدید انطباق دادن خود با ز انوه دسو برن ویداشو عشوق بوه
ی
زندگی دشواری سر سا ان دادن به شش فرزند ا را به آد ی سورزنده پرتح ول
تبدیل کرده بود ناسبات د س انه ص ی انهای با ا داش یگفو "اگوه د سو
پسر دارین بیارین خونه" یا "اگه ک ونیس شدین به ن باین!"
ک ونیس نشده بود .عضو هیچ گر ه سیاسی نبود .ا وا بوا هوهار ترفنود در
تظاهرات خیابانی شورک ویکورد .از سورپیچی دررفو ن از زیور دسو بانوخوانم
بههادیان ناظم بد دهن خشن خشک انودیشِ دبیرسو ان انوشویر ان دادگور لوذت
یبرد .بانوخانم ه ه چیه از ر بان سر گرف ه تا اس فاده از ک ربنود جووراب سواقه
کوتاه را که از ه ه بیش ر ورد عالقۀ ا بود به عنوان دلبری از پسرها قدغن کرده بود
با ترکهای در دس د .در یایس اد کسی جر ت گوذر از در را نداشو ا وا
صف تظاهرات که از دانشااه یا چهار راه پهلوی شر ع ویشود بوه دبیرسو ان وا کوه
یرسید چند دانشجو از دیوار با باال یآ دند به ز ر در را باز یکردند ا به صف
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تظاهرات یپیوس یم از چند خیابان با ش ارهای " صدق پیر ز اسو " " ورم بور
اس ار" یگذش یم اغلب تظاهرکنندگان رد بودند دخ رها بیشو ر دسو ه ج وی
در تظاهرات شرک یکردند گاه با یورش پاسبانها سربازها تیراندازی آنها ر بر
یشدیم فرار در کوچه پس کوچههوا! در یکوی از آن تظواهرات بوه گ وانم نهدیوک
جلس شورای لی دخ رهای زیادی ه راه لومشوان ر ی پارچوۀ سوفیدی نوشو ه
بودند " :ا باید در سیاس کشور دخال کنیم" از خود .پرسید .چطوری؟
دتی طول کشید تا فه ید .نظورشان داش ن شق ر ی یا شق ان خاب کردن
ان خاب شدن اس ا ا سالیان زیادی گذش تا به اه ی ش ارشان پی ببر.
پری در خانه به یژه در ناسباتاش با ن سیاس های شهب توده را تبلیوغ
یکرد ا ا ن هیچ گاه به شهب توده ت ایلی پیدا نکرد .ش وی تبلیغوات سیاسوی آن
شهب برایم ناخوشایند بود شاید به این خاطر که د سو ان پوری خوانودن ک وابهوای
صادق هدای را نادرس یدانس ند یگف ند یأ آ ر اس ! در شوالی کوه از فویلم
خُنُکی که در خانۀ فرهنای شور ی ر ف به ُکس دیده بوودیم بوا شورارت
لو
ت ریف یکردند چون ساخ شور ی بود یا شاید هم به عل اکونش هوواداران ایون
شهب نسب به رم اسو الین بوود ر زی کوه اسو الین ورده بوود دیود .ت ودادی از
شاگردان دارند زار زار گریه یکنند پرسید .چه خبر شوده؟ گف نود اسو الین ورده
شیرت کرده بود .که چرا برای کسی که اصال ن یشناسند گریه یکنند هق هقهای
آنچنانی برای آد ی ناشناخ ه خیلی توی ذ قم زد به نظر .تظاهر در غین یآ د
***
سرانجا .در  22رداد  6992شاه توانس با اتکا به یاری آیهنها ر رئیس
ج هور آ ریکا نقشۀ سیا 2علیه صدق کودتا کند به سلطن بازگردد در پی کودتا
بازگش شاه اندک اندک چهرۀ تهران خاکس ری غ بار شده بود ه ه جا شرف از
این بود که آی ال کاشانی از سرکردگان ر شانی از تر اصالشات پش صدق را
 -0در ماه مارس  ،0222مادلن اولبرايت ،وزير خارجۀ بیل کلینتون رئیس جمهور آمريکا ،رسما ٌ
اعالم کرد که طبق اسناد منتشر شدۀ  ،CIAآمريکا در کودتا علیه مصدق نقش داشته است.
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ه ه ان شهب توده نیه به پیر ی از سیاس های شور ی دس از
خالی کرده اس
ش ای ِ صدق کشیده اس شاال دیار شاه با ش ای دس ااه ر شانی بازگش ه بود
صدق در زندان بود شور شوق ع و ی ر به خا وشی
با شر ع حاک ۀ صدق از ع ها .خدیجه شنیده بود .که سرهن شواهقلی
یکی از بس اان نهدیک ه سرش جه کال در دادگاه صدق اس
ع ّه برای ن ن ونۀ زنی س قل شوجاع بوود عالقوۀ زیوادی بوه وسویقی
گلد زی داش در پانهده سالای ا را به ز ر داده بودند به ردی سالخورده کج خلوق
شسود از ادرش دلایر بود یگف " ا انجون ز رگو بود به ز ر را بوه عقود

این رد ابله درآ رد ا ا رسم رسو .هم خراب بود!"
با این شال از ه ان نوجوانی پوشیده در شجاب پنهان از چشوم ه سور بود
خو شسودش به ههار ترفند در کال های اس اد صبا نواخ ن تار را آ وخ ه بوود د
فرزند پسرش را به تنهایی بهرم کرده بود در سالهای جنو جهوانی د  .بوا هوهار
دشواری برای تحصیل به آ ریکا فرس اده بود
هر ر ز برای ناهار یرف م به خانۀ ع ّه در خیابان پهلوی هور چنود طرفودار
صدق نبود ا ا به ن قول داده بود که برای شضوور در حاک وۀ صودق اجوازهای از
طریق سرهن شاهقلی جور کند سرهن شاهقلی را ثل پسرش د س داش ا را
آد .شریف قابل اط ینانی یدانس سرانجا .ر زی توانس م با ر پووش خاکسو ری
درسه ه راه ع ها .شاهد حاک ۀ صدق باشم
برای ر د به سالن دادگواه سولطن آبواد از دَ .در بوا چنودین بوار وأ وران
نظا ی تک تک ا را کن رل کردند اجازه نا ۀ وا را دسو بوه دسو گرداندنود توا
باالخره ارد سالنی شدیم که به سالن آیینه ر ف بود برخالف تصور .ت داد زیوادی
از صندلیها خالی انده بود چند خبرناار د ربین به دس هم سورپا ایسو اده بودنود
توانس یم نهدیک به تریبون بنشینیم دتی طول کشید توا صودق اناوار بوه ع ود بوا
شوالی ر فش ارد سالن حاک ه شد خندهای به خبرنااران کرد کنار کیولاش
جلیل بهرگ هر نشس سرهن شاهقلی در کنار سرتیپ ریاشی رئیس سو اد ارتوش
در د ران صدق نشس ه بود ا لین باری بود که ا را یدید .از د ر با سر سال ی به
ع ها .کرد لبخندی زد شال شوخ سرزندهای داش به گف ۀ ع ّه در کار کالو
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خیلی ارد بود
صدق گاه خ یازهای یکشید بیاع نوا بوه شورفهوای دادسو ان (شسوین
آز وده) سرش را بر بالش دس انش ر ی یه یگذاش گاه سرش را بلند یکرد به
اتها.های دادس ان با لحنی حکم طنهآلود پاسخ یداد چندین بار بوه اع وراض آن
دادگاه را غیر قانونی خواند یگف دادگاه نظا ی صوالشی حاک وۀ ورا نودارد از
اقدا ات سیاس های خود دفاع یکرد
از سر کنجکا ی در پی دیدن آن حاک وه بوود .تصوور چنودانی از اه یو
تاریخی لی شدن نف نداش م ا ا سخ تح تأثیر رف ار شرفهای صوریح تنود
طنهآ یه صدق قرار گرف م به نظر .یآ د که شرفهای ه ی یزند هرچند ه وۀ
اس دالل هایش را درس ن یفه ید .دادس ان رئیس دادگاه رتوب سوط شورفش
ید یدند ا ا صدق کثی یکرد ویگفو ورد .بایود شقوایق را بشونوند بوا
خونسردی به شرفهایش ادا ه یداد چند بارهم گف "شاال که ن ی گذارید شورفم
سرش را د باره گذاش ر ی یوه هور
را بهنم پس دیار شرف ن ی زنم!" نشس
بار رئیس دادگاه از ا یخواس که به شرفهایش به طور خ صر ادا وه بدهود ا وا
صدق ب د از کثی طوالنی بازهم تکرار یکورد ورد .بایود شقوایق را بشونوند بوه
تفصیل ادا ه یداد
ه انقدر که رف ار خشن شرف های دادس ان بورایم ناخوشوایند بوود شورف
های طنهآ یه رف ار بی اع نا ا ا ین صدق تو یحهای دقیق ا در ورد کارها
سیاس هایش بر دلم ینشس
با زندانی شدن صدق فضای اخ ناق سورکوب ه وراه بوا بازداشو ج وی
ه کاران ا ر ز به ر ز شدت یاف شهب توده غیر قانونی شد تانوک هوای شکو و
نظا ی خیابان ها را قرُق کردند
شسین فاط ی زیر خارجۀ دک ر صدق نیه در آبان واه ه وان سوال اعودا.
شد خانۀ فاط ی سرکوچۀ کاظ ی نهدیک خانۀ ا بود پوس از اعودا .ا خانوهاش در
آ دها خندههای پر سر صدای ه سر جووان
سکوت سناینی فر رف از رف
خواهرهایش که بهرگ ر از پری به نظر یرسیدند دیار خبری نبود هور قو آنهوا را
غ این افسرده بوا لبوا سویاه در کوچوه ویدیود .دلوم ویگرفو خیلوی دلوم
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یخواس با آنها شرف بهنم ا ا ن یدانم چرا فقط سال ی یکرد .رَد یشد.
یک اه از اعدا .فاط ی ناذش ه تظواهرات دانشوجویان در اع وراض بوه سوفر
ریچارد نیکسون سفیر آ ریکوا در  61آذر بوا سورکوب شودید تیرانودازی نیر هوای
سلح پلیس ر بر شد نیر های سلح برای نخس ین بار شریم دانشوااه را شکسو ند
فریاد "دس نظا یان از دانشااه کوتواه" در دانشوااه پیچیود ا وا نظا یوان ش وی بوه
اس قالل دانشکدهها نیه ق ی ناذاش ند در دانشکدۀ فنوی بوا تیرانودازی سو قیم بوه
س دانشجویان سه دانشجو به نا .اش د قندچی صطفی بهرگنیا شری ر وی
به ق ل رسیدند از آن پس  61آذر بوه ن واد بوارزۀ دانشوجویان تبودیل شود "ر ز
دانشجو" نا .گرفو توا بوه ا ور ز دانشوجویان ه چنوان ر ز  61آذر را در شورایطی
خشنتر سرکوبی شدیدتر برگوهار ویکننود ت وداد کشو ههوای بیشو ری برجوای
یگذارند
دیری ناذش که در پی کشف ساز ان نظا ی شوهب تووده فضوای خفقوان
سر بوه زیور از
سرکوب بر شهر سایه انداخ ش ی ق ی در راهر دبیرس ان ساک
کنار بانوخانم یگذش م فریادش بلند یشد که "آی ک ونیس ! سرت ر زیر پا .لوه

یکنم جر ت داری شاال بر تظاهرات!"
یخوانود اناوار هور کوه در تظواهرات

در شیرت بود .از اینکه را ک ونیس
خیابانی شرک کرده ک ونیس بوده توده ای
اندک اندک فکر خیال زندان اعدا .آرا م ن یگذاش ر زنا وههوا عکوس
تیربارانها را در کنار ندا نا ههای زندانیان تودهای ن شر یکردند ر زنا های هوم
ن شر یشد به نا" .عبرت" که پر از "ندا نا ه" بود اینکه اعضاء شوهب زیور فشوار
ادار شوند ش وی در آن ر زهوا نیوه اه یو یوژهای بورایم
شکنجه زندان به ندا
نداش ا ا از اینکه برخی از رهبران شهب از راه ورز آذربایجوان خودشوان را رسوانده
بودند به شور ی برخی نظیر تقی بهرا ی اعضاء را به ابراز ندا تشویق یکردند به
نظر .بسیار ناخوشایند یرسید برای نخس ین بار تفا تی ناخوشایند دردناک یوان
رف ار رهبران اعضاء شهب برایم طرح شده بود عکس اعدا .شدگان را در ر زنا ههوا
یدید :.رتضی کیوان که غیرنظا ی از ه ه جوانتر بود سرهن سیا ک ج فور
کیلی ه سر توران یرهادی از بس اان عهیه ورد اع اد ادر .سر ان نورال شفا
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با چش انی بس ه دهانی گشوده به فریواد سوری افراشو ه در برابور گلولوههوایی کوه
یر ند ا را از پا درآ رند! دیارانی که ه ه چشم بس ه دس بسو ه بوه تیرکوی در
ان ظار رم ایس ادهاند ا ا از رهبران خبری نبود تفا ت رف اری که چنودان از علول
ریشه های جودی آن سر در ن یآ رد .هم از شهب تووده رهبورانش بوه کلوی زده
شد .هم از رژیم سرکوبار شاه
اناار ش ر نازلی را به فهم آن تفا تها نهدیک یکرد شو ری کوه شوا لو در
س ایش ایس ادگی ارطان سر ده بود:

وژده داد/

نازلی سخن ناف  /نازلی س اره بود / /نازلی بنفشه بود /گل داد
ز س ان شکس رف
چندین سال ب د از ر شنفکر اندیش ندی چون شاهرخ سکوب شنید .که در
آن لحظههای سخ دسو ایری ان قوال بوه زنودان بوه خوود دلوداری وی داد کوه
"شکس شهب خود نشانۀ درس بودن تئوریهای ارکس اس !"
در آن ر زهای شکس رهبران کادرها ردههای باالی شهب توده به شور ی
گریخ ند هنوز هاجرت تب ید برایم ناشناخ ه بود گف ه یشد یکی از تودهایها د
فرزند نوجوانش را دُ .رز شور ی رها کورده اسو بوه ایون ا یود کوه آینوده آنهوا در
"بهش ر ی ز ین" تض ین خواهد شد
پس از پنج نسل سکوتِ ه ان رهبران کادرهای هاجر شهب توده سورانجا.
با ان شار ک اب "دایی جان یوسف" "در اگوادان کسوی ن وی یورد" "اجواق سورد
ه سایه" دانس یم ت دادی از ردههای باالی شهب که با آن نظا .سوازگاری نداشو ند
صدها تن از ردههای پایین گرف ار دس ااه سرکوبار آن "نظا .سوسیالیسو ی" شودند
در سر ای سیبری در زندانها زیور فشوار شوکنجه گرسونای کوار اجبواری جوان
سپردند
با این شال آن رهبرانی که به ه کاری بوا پلویس ا نی وی شوور ی "ک م
ب" پرداخ ند توانس ند در پی انقالب د بواره بوه ایوران بازگردنود ایون بوار بوه رغوم
ه کاری ه دس ی با ج هوری اسال ی زیر فشار شکنجهای چندین بار خشنتر از
رژیم شاه از پا درآ دند چه دردناک بود ته هاشان به ه دیار اع ورافهوا ابوراز
ندا هایشان در تلویهیون
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باورها ،پيوندها و گسستها

3
در فضای خفقان سیاسی ب د از سقوط صدق سفر به خارج باب ر ز شد
بسیاری از جوانان به خصوص دانشجویانی که ا کان خانوادگی الی داش ند ادا ۀ
تحصیل در خارج از کشور را برگهیدند در آن د ره ب ول ازد اج کرده بود پری به
سویس سپس به فرانسه رف ه بود قهر ان به آ ریکا ا ا ن پس از پایان
دبیرس ان شرفۀ آ وزگاری را برگهید .در دبس ان پسرانۀ بنیاش د یک سال لم
ریا یات کال پنجم اب دایی بود.
سرانجا .ن هم در ز س ان  6301/6990برای ادا ۀ تحصیل به پاریس رف م
فر دگاه هرآباد ساخ ان کوچکی بود با یک سالن بهرم از یک درش ارد یشدیم
از در دیارش با فاصلهای کوتاه به هواپی ا یرسیدیم هواپی ای کوچکِ ا چهار
وتورۀ لخی بود با گنجایش  90-40سافر یک توقف چند ساع ه در رُ .نخس ین
باری بود که تلخی ندانس ن زبان را چشید.
در فر دگاه ا رلی 9پاریس پری به اس قبالم آ ده بود در یانۀ راه فر دگاه تا
شهر از سفر .پشی ان شده بود .اتوبو به کُندی پیش یرف برف یبارید ه
غلیظی ه ه جا را پوشانده بود ساخ انها ثل لولۀ بخاری از فرط د ده به رن
غ هده یآ د از شرفهایی که به
سیاه در آ ده بودند ه ه چیه به نظر .زش
گوشم یرسید کال ی ن یفه ید .از هر غریبهای خود .را غریبهتر شس یکرد.
4
به اتاق پری زیر شیر انیِ طبقۀ پنجم یا به اصطالح فرانسویها "اتاق خدمتکار"
که رسید .بغض گلویم را گرف ه بود به ز ر ی توانس م جلوی اشکم را بایر .با
آسانسوری تق لق به طبقۀ سو .رسیدیم با چ دانی سناین از راه پلۀ کم نور یا
به ر باویم تاریک د طبقۀ باقی انده را باال رف یم اتاق آنقدر کوچک بود که در
یشد شرک کرد شوفاژ کوچکی به دیوار
دیوار به زش
فاصلۀ بین تخ
چسبیده بود که ش ی دس م را که به آن چسبانده بود .گر .ن یکرد سوز سر ا از در
دیوار نفوذ یکرد به بدن یچسبید جدا ن یشد سیلۀ دیاری هم برای گر.
3

-Orly
-Chambre de bonne

4
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کردن اتاق یا ش ی گر .کردن آب جود نداش برای رف ن به س راح برداش ن آب
برای دس شویی جبور بودیم به طبقۀ سو .بر یم از غصه یک هف ه از اتاق بیر ن
نرف م ر زها با لحاف پال وی نازکِ د خ ایران دس کش به دس ر ی تخ
ینشس م از پنجرۀ کوچک اتاق به ساخ انها پش ِ با.های د ده گرف ه خیره
دیده یشدند شبها
ی اند .در آن هوای هآلود ش ی دانههای برف به زش
هم با ه ان پال و دس کش کنار پری یخوابید .پری را دلداری یداد که ه ۀ
دانشجویان از ه ین اتاقهای زیر شیر انی دارند فقط شبها در آن یخوابند ا ا به
خرج ن ن یرف فکر ذکر .ایران بود
سرانجا .ب د از یک هف ه ه راه پری پا به کوچهای گذاش م در خیابانی سی
رتبی
به نا .اِکول یلی ر  0د طرف خیابان ساخ انهای چهار پنج طبقۀ یکدس
قرار داش با نردههای سیاهِ بالکنهایی ردیف به هم چسبیده که چشمانداز
آرا ش بخشی را به جود آ رده بود در کافۀ نبش کوچه زن آراس ۀ
ه اهن
صاشب قهوهخانه یک فنجان شیر قهوۀ گر .به ا داد
به یاد ا لین قهوهای اف اد .که با ع ویم ح ود در کافۀ کوچکی در خیابان
اللهزار خورده بود .خیابان اللهزار تن بود شلو پر از غازه کافه چند زیر
ز ین کوچک به نا .کاباره هناا .راه رف ن ه ه به هم تنه یزدند از دس
نیشاون گرف ن ردها در ا ان نبود .فضای کافه هم تن تر شلو تر از خیابان بود
یان صندلیها شرک یکرد قهوه را که جلوی
زن چاق صاشب قهوهخانه به زش
ا گذاش با لهجهای ار نی خندهای ص ی ی د س انه به ع ویم گف " ید نم

اا

که ثل قهوه های اکسپرسی که ش ا در پاریس عر جهان خوردین نیس
خودتون خوب ید نین که در تهر ن به ر از قهوههای ن پیدا ن یکنین!"
1
با ر به حلۀ زیبا پر جنب جوش دانشجویی ر ف به کارتیهالتن
رف یم ساخ ان پراُبه دانشااه سوربُن بد پان ئون  1با زیبای پوشیده از برف
لوکها بورم با جس ههای لخ

زن

رد در فضایی سی

دریچهای به دنیایی
5

-Ecole militaire
-Quartier Latin
7
-Panthéon
6

11

نوین را به ر یم باز کرد که تا به آن ر ز برایم قابل تصور نبود
از آن پس فقط شب ها برای خواب به آن النۀ کوچک زیر شیر انی باز
یگش م از ا ل صبح ک ابها سواکم را زیر بغل یزد .به ه ان قهوه خانۀ
نبش کوچه یرف م سر صورتم را با آبی سرد یخزده یشس م کاسهای شیر
قهوۀ گر .نان کرُ اسان ی خورد .به زش یکی د کل ه فرانسه با صاشب قهوه
خانه رد بدل یکرد .ر زها یتوانس م با خوردن یک قهوه در گر ای دلپذیر هر
قهوه خانهای ساع ها ک اب آ وزش زبان فرانسه بخوانم اندک اندک با حیط زبان
فرانسه تا شد دی آشنا شد .فضای فرهنای حیط زندگی به کلی با ایران فا ت
ناخوشایند به د ر از
بود از بسیاری جنبهها آزادتر دلپذیرتر از جنبههایی سخ
برای ان یفرس اد در
یار دیار زیس ن با اهیانهای اندک که پدر .به زش
سر ای اتاق زیر شیر انی ش ی چند ر ز آخر اه را تنها با آب شکر سرکردن؛ به
تدریج ه ۀ اینها برایم قابل تح ل شده بود ندانس ن زبان ر بر شدن با نااهها
برخوردهای اهان بار نژادپرس انه را هم یتوانس م نادیده بایر .ا ا سخ تر از
اینها نبود سیلۀ ارتباطی سری با پدر ادر د س انم بود که از درد دل شورت
توصیه حر .ا .کرده بود اناار پش م خالی شده بود اتکایم را از دس داده بود.
از دس پری هم که گرف ار شکالت خودش بود چندان کاری برن یآ د
جه نا ه که ارسال دریاف آن بیش از یک اه طول یکشید سیلۀ دیاری
برای ارتباط با ایران جود نداش ش ی در پاریس هم ارتباط تلفنی شکل بود فقط
ا کان ارسال نا ههایی به نا .پنو اتیک 2جود داش نا ههایی خصوص که در عرض
د یا سه ساع از طریق لولههایی با فشار باد در پس خانهها به دس گیرنده
یرسید!
ناگهیر سئولی تص یمها ان خابهایم را باید خود .به عهده یگرف م آزاد
بود .س قل ط م اس قالل چه تلخ بود بار آزادی در تص یم ان خاب چه
سناین دشوار
در آن ر زها پیا دهای یرانار جن جهانی آغاز بارزات کشورهای
س ره بر زندگی ر ز رۀ فرانسویان چیره بود در آن فضای پرتب تاب سیاسی
8

-Pneumatique
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بارزۀ اس قالل طلبانۀ الجهایریها برایم اه ی پیدا کرد شاید هم دشواری زندگی در
غرب اشسا ه بس ای با آنها را در ن تقوی کرده بود!
د ران بایر ببند الجهایریهای ساکن فرانسه بود که بسیاریشان سالها پیش
ش ی به ز ر اسلحه دس بند برای کارهای سخ بازسازی یرانههای جن جهانی
به فرانسه ان قال داده شده بودند خیابانهای پاریس پر از پلیسهایی بود که به هر
سیاه و سیاه چردهای فر ان ایس یدادند برای شناسایی دارک جیبها را با
اهان یگش ند هر الجهایری که به تورشان یخورد دس بند یزدند
خشون
یانداخ ند توی اشین پلیس در کوچه بازار صحب از کش ار بود شکنجه در
الجهایر در فرانسه
جا ۀ فرانسه به ر ال رایج در تاریخ خود به د بخش وافق خالف تقسیم
شده بود وافقان الجهایر س ره را لک طلق فرانسه یدانس ند جن
کش ار
شکنجه نابودی الجهایریها را توجیه یکردند خالفان علیه کش
افشاگری یکردند تظاهرات خیابانی به راه یانداخ ند ر شنفکران سرشناسی
رد ی چون ژاک پرِ ر 60علیه جن
چون ژان پل سارتر 3یا شاعری حبوب
ینوش ند یسر دند بسیاری از سربازها به خد سربازی تن ن یدادند به
زندان یاف ادند "سرباز فراری" تصنیفی که نویسنده شاعر خوانندۀ حبوب
فرانسوی بوریس یان 66علیه جن خوانده بود سرِ زبانها بود :آقای رئیس ج هور/

نا های برای ان ینویسم / /ن به این دنیا نیا دها /.برای کش ن بیچارگان /باید به
یکنم
ش ا باویم /تص ی م را گرف ها /.ترک خد
در آن فضای بایر ببند بود که به تشویق دایی نقاشم هوشن کاظ ی
تحصیل در " درسۀ عالی اری" را برگهید .هرچند در آغاز سفر به فرانسه قصد
داش م ه ر از آن عالقه داش م پهشکی بخوانم فادار به پی انی ب انم که با یار
دبیرس انیا .رَخی بس ه بود .شال به جای پهشکی شبها به کال آ وزش طراشی
یرف م در کوچهای نهدیک به یدان شاتله  62دتی طول کشید تا ب وانم طراشی از
9

- Jean Paul Sartre
-Jaques Prévert
11
- Boris Vian
12
- Châtelet
10

11

ان خاب شرفهشان در ذهنم
دل عریان زنان را بد ن قضا ت در ورد شخصی
پایم را بکلی گم کرد.
بپذیر .ا ا ر زی که با دل عریان رد ر بر شد .دس
قادر نبود .طرح بدن عریان ا را به پایان برسانم اس اد ان برای پایان دادنِ طرح
دس از سر .برن یداش
زبان فرانسه را به درس ی ن یفه ید .در فضای تیره تار ز س انِ ه یشه
هآلود پاریس که یک بند برف باران یبارید خود .را ه چنان تنها غریب شس
ی کرد .دیر ق شب در برف سر ای زیر صفر پای پیاده به خانه باز یگش م
خانه که چه عرض کنم اتاق سردِ کوچکی در کوچۀ عرب نشین وف ار 69که برخالف
اتاق پیشین ا دس شویی س راح کوچکی هم در آن بود دایی نقاشم برای دتی
که با ه سر هلندیش ژان در الهه زندگی یکرد اتاق را به ن خواهر .پری قرض
داده بود شبی نبود که در یانۀ راه یک الجهایری سر راهم سبه نشود را به خوردن
قهوه گپ زدن دعوت نکند اگر دعوت را رد یکرد .هم یشد .به "نژاد
پرس ی" ناگهیر تا نی ههای شب با این آن قهوه یخورد .به زبانی الکن شرف
یزد .به درد دلها یا زبان بازیهایشان گوش یسپرد .تازه پس از چند هف ه
بیخوابی سر ازدگی فه ید .که اتها" .نژاد پرس ی" از جانب برخی الجهایریها
نوعی باجگیری اس ب د از آن بد ن ناراش ی جدان دعوتها را رد یکرد.
قاط انه یگف م "آره! ن نژادپرس هس م"
ب د از ر د به درسۀ اری بود که در بحثی با یک ه شاگردی ک ونیس
در ورد کش ار شکنجه در الجهایر وجه شد .که ش ی شهب ک ونیس فرانسه
هم از شفظ سلطۀ اس اری فرانسه بر الجهایر ش ای یکند شاف زده نهجر
کش ار هس ید؟"
فریاد زد" .پس وافق جن
در آن لحظه اس داللی حکمتر از یک سیلی به ذهنم نرسوید! در آن ر زهوا از
سیاس ها صلح های اشهاب سیاسی سر در ن یآ رد .بورایم قابول قبوول نبوود
کشو ار
کسی که خود را ک ونیس ی خواند دعی پیشر بوودن اسو از جنو
ش ای کند ن ونۀ ک ونیس ِ پیشر بودن برای ن خواهر .پوری بوود کوه جوه آزاد
اندیشی انسان د س ی از ا ندیده بود.
13

- Mouffetard
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5
آشنایی با حافل سیاسی در پاریس را هم به پری دیونم پس از اُخ شدن
یاف ن اتاقی در خوابااه دانشجویی آن ونی 64گاه ه راه ا در
با زندگی در غرب
برخی از ج ها بحثهای سیاسی دانشجویان ایرانی شضور ییاف م بیش ر
دانشجویان پسر بودند ت داد دخ ران دانشجو در خارج کشور بسیار اندک بود در آن
ج ها بیش ر شنونده بود .نظر شخصی نداش م از اخ الف نظرهای سیاسی
چندان سر در ن یآ رد .در آن ز ان هنوز کنفدراسیون دانشجویان ایرانی شکل
شخصی پیدا نکرده بود ا ا در یان دانشجویان بحث دربارۀ شکس صدق ان قاد به
شهب توده به دلیل پیر ی از شور ی خالی کردن زیرپای صدق رایج بود تا
سرانجا .در بهار  6310به شکلگیری "کنفدراسیون حصلین ایرانی در ار پا"
انجا ید ب د از دتی نیه "ساز ان انقالبی شهب توده" به سرکردگی پر یه نیکخواه
در خارج از ایران پایهگذاری شد ساز انی که به جای پیر ی از شور ی به پیر ی از
چین "اندیشۀ ائوتسهد ن " ر ی آ رد :د ر ی یک سکه!
شهرآشوب ا یرشاهی را هم از طریق پری از نهدیک شناخ م هرچند در ایران
با ا د راد ر آشنایی داش م ز انی که یکی از چهرههای بیپر ا جسور سرشنا
ساز ان جوانان شهب توده بود از نهدیک که ا را شناخ م از هوش سرشارش در
شاف اند .دس به هرکاری یزد از ادبیات ش ر زبانهای خ لف گرف ه تا
نقاشی در عرض یکی د اه جه به رینها از آب در یآ د ا ا ه ین سرشاری در
هوش باعث شد در بر ز تدا  .اس دادهایش چندان پیایر نباشد
در آن سالها هم پری هم شهرآشوب رف ه رف ه از شهب توده سرخوردند
از آن گسس اند آن د س قل آزاد اندیش بودند پایبند ایدئولوژیهای سیاسی
نبودند جسارتشان در قابله با قید بندها تب یضهای جنسی بینظیر بود آنهم در
فضای فرهنای سیاسی پنجاه -شص سال پیش ایران که فکر رف ار آزاد نشانه
برای ردانی چون پدر .هم کار آسانی نبود پری شهرآشوب ش ی در فرانسۀ آن
14

-Antony
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د ران هم از پیشکسوتان اندیشۀ آزاد برابری زنان حسوب یشدند د رانی که زنان
فرانسه تازه ب د از جن جهانی د  .به شق ر ی دس یاف ه بودند ا ا از خیلی
جنبههای دیار هنوز شقوق برابر با ردان نداش ند از ج له از نظر ان خاب شرفه
یهان دس هد الب ه تا به ا ر ز هم به شق دس هد برابر با ردان دس نیاف هاند
ش ی شق برخورداری از شساب س قل بانکی هم نداش ند سقط جنین از نظر قانونی
حکو .بود گناه کبیرهای بش ار یآ د ش ی شهب ک ونیس فرانسه ثل ه ۀ
سخ سقط جنین جنبش ف ینیس ی
اشهاب ک ونیس در جهان خالف سف
60
بود در شالی که دانشجویان ک ونیس سی ون د بوار را فاششه یخواندند پری
شهرآشوب آشکارا از شق سقط جنین شق برابری زنان دفاع یکردند سی ون
د بوار را زنی آزاده یدانس ند
ولود خانلری ادر شهرآشوب را هم که خانهاش پاتوق ه ۀ بارزان سیاسی
بود پری به ن رفی کرد ولود داس انهای جالبی از شرایط زندگی زنان در قه ین
برای ا یخواند عاشق شرف زدن بود در صحب هایش سائل سیاسی
ینوش
آ وزندۀ زیادی طرح یکرد ا هم از شهب توده بریده بود ا ا در ک ابفر شی شهب
ک ونیس فرانسه کار یکرد با برخی شخصی های ک ونیس فرانسوی از نهدیک
آشنا بود در یان صحب هایش ه یشه اشارهای هم به آشنایی با نویسنده شاعر
سرشنا لویی ارگون ه سرش الها تریوله 61یکرد گف اوهای پنجره به پنجره با
ه سایهاش یشل فوکو 61نویسنده فیلسوف سرشنا فرانسوی را هم فرا وش
ن یکرد
62
دانشجویان چپ بارز آ ریکای التین از ج له ا سوالد بارِتو را که ب دها
به ه سری برگهید .از طریق پری شناخ م درآن ز ان حلۀ ر ف به کارتیهالتن
کانون ان رناسیونالیس ها چپهای جهان بود ه ه جا در دانشااه خیابان کافه
یان دانشجویان جریانهای سیاسی گوناگون از کشورهای خ لف پر از بحث
گف او در بارۀ فاشیسم اس ارِ "کشورهای عقباف اده" بود یلیونها کش ه
15

-Simone de Beauvoir
-Louis Aragon, Elsa Triolet
17
-Michel Foucault
18
-Oswaldo Barreto
16
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یرانی شهرها آ ارگی گرسنای فقر ناشی از جن هنوز و وع ر ز بود ه ه
برابری بودند نویسندگان هنر ندان به سبکهای نوین
خواهان صلح عدال
اس ار را در رُ ان
سوررئالیسم وج نو فرهن انسان د س ی دی با جن
ش ر نقاشی وسیقی فیلم به جا ه عر ه یکردند هر ق پولی داش م به
کارتیهالتن یرف م دیدن فیلمهای کارگردانهای شهوری
سین اهای ارزان قی
20
63
چون بونوئل فلینی کور سا ا یا فیلمهای پر طنه چارلی چاپلین ژاک تاتی
آسانترین به رین سیله برای آشنایی با پیچیدگی تاریخ فرهن های گوناگون بود
ر زنهای به شناخ هس ی انسان
26
گاه نیه به سفرهای کم ههینۀ دانشجویی از طریق "اتو اس وپ" به شهرهایی
یرف یم نسب به تفا تهای فرهنای
چون فلورانس رُ .آ س ردا .الهه
ل های ار پا شناخ ل و تری به دس یآ ردیم
با اینه ه به ع ق تناقضی عجیب یان فرهن پیشرف ۀ د وکراتیک
آزادیخواه با فرهن بردهداری اس اری پی نبرده بود .به نارش نژادپرس انۀ
ار پاییها به شهر ندان غیر ار پایی به یژه سیاهپوس توجهی نداش م تنها در راه
ه سایۀ اتاق به اتاقم در
سفری با "اتواستوپ" به هلند ه راه سی ون د س
خوابااه دانشجویی که از تبار بردههای آفریقاییِ جهیرۀ ارتینیک بود به ع ق این
فرهن بردهداری -اس اری اهان بار نسب به سیهچردهگان پی برد .اینبار
برخالف سفرهای دیار لحظهای از برخوردهای اهان بار در ا ان ن اندیم :از ساع ها
ایس ادن در کنار جاده عد .توقف رانندگان به حض دیدن سی ون گرف ه تا عد.
پذیرش ا در پانسیونی در شهر الهه نااههای اهان بار عابرین بیاع نایی
فر شندگان پیشخد های کافه!
آشنایی نسبی با فضای هنری فرهنای فرانسه را هم در آن سالها دیون
پری هس م که عالقه زیادی به ش ر تاریخ هنر هنر ندان به یژه به نقاشی
سرا یکسازی داش ت طیالت تابس انی  6301را در شهر الوریس 22در جنوب
19

-Luis Bunuel, Federico Fellini,
-Kurosawa, Charlie Chaplin, Jacques Tati
21
-Auto Stop
22
-Vallauris
20
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فرانسه ه راه پری گذراند .در آن ز ان شهر الوریس به خاطر کارگاه
سرا یکسازی پیکاسو ن ایشااههای سالیانهاش به شهر هنر ندان تبدیل شده بود
پری در کارگاه سرا یکسازی پیکاسو کارآ وزی یکرد از قضا در ه لی بودیم که
ژاک پر ر پیکاسو به ناسب ن ایشااه سالیانۀ ا یک هف ه در آنجا اقا داش ند
حبوب فرانسویان گاه با حب ی خاص را به
با این که ژاک پر ر شاعر سرشنا
قهوه دعوت ی کرد به ا اع ایران شرایط زندگی ا در فرانسه توجه نشان یداد
ا ا ن چندان توجهی به ا پیکاسو نداش م تا جایی که چند نسخۀ بهرم چاپی
اعالن ن ایشااه پیکاسو را که به ا ضای خودش به ن هدیه کرده بود در آشنایی با
چند جوان فرانسوی ه ه را به سادگی از دس داد .فقط ق ی با خشم شیرت پری
ه سر یکی از نقاشان ای الیایی ر بر شد .به نادانی خود .به شهرت جایااه
هنری آن د پیبرد.

1
زندگی سخ دانشجویی در پاریس فرح دیبا یکی از
در آن د ران غرب
د س ان بسیار نهدیک ص ی ی ن بود رزشکار بود جدی پر سئولی
در خوان در ایران در سابقات بسک بالِ بین دبیرس ان انوشیر ان دادگر ژاندارک
در تیم رقیب ا بازی یکرد.
اری پا گرف در آن سالها
د س ی ا در پاریس در درسۀ عالی
تحصیل در رش ۀ اری در یان دخ ران ایرانی ش ی در خارج کشور هم چندان
ول نبود چند سال پیش از ا دخ ری ار نی به نا .نک ار پاپازیان در فرانسه
اری خوانده بود پس از ا جه ن فرح دخ ر ایرانی دیاری در فرانسه در رش ۀ
اری تحصیل ن یکرد
از ه ان ر زهای ا ل دیدار ان در درسۀ اری ناسبات ص ی انهای یان
رزشکار بودیم با اینکه رزش یان جوانان
ا شکل گرف هر د رزش د س
فرانسوی به یژه دخ ران چندان رایج نبود ا ا ا از هر فرص ی برای ت رین بسک بال
پینک پنک اس فاده یکردیم بیش ر شبها را باهم یگذراندیم یا با قطار به
خوابااه ن در شهرک آن ونی 29یرف یم یا با ر به خوابااه ا در سی ه

ا نیورسی ر

24

در درسۀ اری هم در قابل آزار اذی شاگردان جدید توسط قدی یها
یا به اصطالح فرانسویها  Bizutageهوای ه دیار را داش یم به بهانۀ سل انی که
چندان پایبند آن نبودیم از دس ورهای تحقیرآ یه شاگردان قدی ی شانه خالی
ی کردیم در عوض به جری ۀ سطل آبی که ش ی در سر ای ز س ان بر سر ان خالی
یکردند تن یدادیم
20
عصرها که از درسۀ اری در خیابان راسپای بیر ن یآ دیم برای شا.
از یک سوپر نهدیک به درسه خرید یکردیم یک بار که برای خرید به آن سوپر
23

- Antony
- Cité Universitaire
25
- Raspail
24
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رف ه بودیم یک قوطی خیلی کوچک ربا کش رف یم که تازه به بازار آ ده بود ا ا
یکی از ناهبانهای غازه که ا را زیر نظر گرف ه بود تهدید ان کرد که به سفارت
ایرا ن خبر خواهد داد ترسان گریان خود ان را رساندیم به خوابااه ن اجرا را
ارتینیکی ه سایه اتاق به اتاقم ت ریف کردیم هرچه
برای سی ون د س
دلداری ان ی داد که این کار در یان دانشجویان بسیار ول اس چند ر زی از
دلهره آرا .نداش یم
تر
سی ون از ن فرح یخواس از ایران یک اناش ری فیر زه برایش به یادگار
بیا ریم فرح ق ی برای سفارش پیراهن عر سیاش به دیور خیاط شهور فرانسوی
به پاریس برگش اناش ری فیر زه را ه راه با نا های برای سی ون فرس اد
ادر فرح با ادر ن در درسۀ ژاندارک ه شاگردی بود ق ی به پاریس
حب یکرد در آن ز ان ن فرح
یآ د برای ان غذاهای لذیذ ایرانی یپخ
برداش های شابهی داش یم هیچ کدا .ف الی سیاسی ن یکردیم ا ا
اشسا
خالف بی عدال یها نابرابریهای وجود بودیم ب د از جدایی لکه ثریا از شاه
طرح شدن ازد اج جدد شاه اینکه ب ضی از دخ رها از طریق جلهها خودشان را به
عنوان دا طلب برای ازد اج با شاه رفی یکردند به نظر ا کار سخرهای یرسید
یک بار عکس یک دخ ر دانشآ وزِ دا طلب ازد اج با شاه با فکل بهرم قر ه ر ی
وهایش در جلۀ اطالعات بانوان باعث شد ساع ها بخندیم
در آن ز ان برخالف آنچه که فرح به اش باه در خاطراتش نوش ه ن هیچ
قصدی برای کشاندن ا به حافل ک ونیس ی نداش م  21هرچند که پری د س انش
ک ونیس بودند گاه با فرح آنها را در کافههای کارتیهالتن پاتوق "دانشجویان چپ"
یدیدیم ا ا در آن ز ان ن خود .را ک ونیس ن یدانس م به هیچ گر ه سیاسی
ت لق نداش م الب ه نسب به سائل سیاسی به یژه بارزۀ اس قالل طلبانۀ
الجهایریها شساسی بیش ری نشان یداد .از برخوردهای خشن پلیس در خیابانها
کافهها اهان به خارجیها سخ آزرده یشد .س ی یکرد .هرجا که ا کان
تظاهراتی پیش یآ د فرح را هم به ش ای از آنها بکشانم ش ی یکی د بار هم که
26

- Mémoires de Farah Pahlavi, P.74-75, Vol.1, XO Editions, Paris 2003.
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از آ دن به تظاهرات سرباز زد ا را به "ترسوِ بودن" هم کرد !.اناهی اگر ن
ک ونیس بود .ا سلطن طلب ب ید بود که ب وانیم آن قدر با هم د س
ص ی ی باشیم درس اس که ن رژیم شاه را سرکوبار یدانس م ا ا تا جایی که
به یاد دار .ا نیه در ش ای از رژیم شاه پافشاری نداش
شاید این اش باه ا ناشی از فرهن سیاسی رایج در آن د ره باشد در آن
فرهن که ب دها در زندان شناخ م ش ی نوجوانان کم تجربهای که در شد آن د ران
ن هم نسب به سائل سیاسی شناخ نداش ند خود را ف ال سیاسی ک ونیس یا
ش ی ارکسیس یدانس ند به عل رد بدل کردن چند اعال یه خواندن یک یا
د ک اب به اصطالح " اله" به عنوان "ف ال سیاسی" شکنجه زندانی یشدند در
وجود هم
رژیم شاه هر نوع عدال خواهی یا ک رین شقطلبی نار ای ی از
از نظر سا اک هم از نظر جریانهای سیاسی یک اقدا .هم سیاسی تلقی یشد
ق ی تص یم گرف م به نه ئال بر  .فرح ثل خواهر .پری سایر بس اانم
ناران خالف بود پس از بازگش به ایران در ا اخر  6303یک سالی از ازد اجم با
ا سوالد یگذش که فرح را د باره دید .هنوز با شاه ازد اج نکرده بود به دیدن ا
ثل لکههاس !"
که آ د ا سوالد یگف "رف ار لبا پوشیدن د س
ا ا فرح آن ر ز چیهی به ن ناف چندی ب د خبر نا هدیش با شاه در
ر زنا هها علنی شد در آن ز ان شا له بود .خیال داش م در ایران ب انم از خبر
نا هدی ا در شاف اند .ر زی با فرس ادن چند ارتشی درجهدار به با پدر .در
اُزگُل از ن دعوت کرد به دیدنش بر  .دعوتش برایم عجیب بود چون فرح به خوبی
یدانس با اینکه ف الی سیاسی ن یکنم ا ا رژیم شاه را سرکوبار یدانم یانۀ
خوبی با آن رژیم ندار .تص یم گرف ن برایم دشوار بود دتی طول کشید تا تص یم
گرف م به پا د س ی ان به دیدنش بر .
فرح در خانۀ دائیاش قطبی در ش یران زندگی یکرد ر دی کوچه را بس ه
فن را به خانۀ ا رساندند ارد سالن نسب اَ بهرگی شد .که
بودند با کُ لی دن
یک افسر یک س خد .دَ  .در ایس اده بودند سالن غذاخوری در طبقۀ ه کف بود
از طریق پلکانی چوبی به ایوان طبقۀ یانی شرف به سالن صل یشد
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به دعوت افسر دَ .در ر ی یکی از بلها نشس م ب د از دتی شجاعالدین
شفا پسر خالۀ ادر .ارد شد نویسنده رجم سرشناسی که در آن ز ان به گ انم
ا ن فرهنای زارت دربار بود را که دید به ر ی خودش نیا رد از اینکه هیچ ابراز
آشنایی نکرد ت جب کرد .ب د از دتی سکوت رف ار اهان بارش را با پش کردن به
ا پاسخ داد .پس از ا سه چهار دخ ر جوان هم ارد شدند ه ای چشم ان ظار
خبری از اهالی خانه
ر د فرح شق رَق در سکوت نشس ه بودند دتی گذش
فرح نشد آن فضای رس ی اهان بار برایم تح ل ناپذیر شده بود برخاس م که بر .
افسری که کنار ا ایس اده بود از ن
س خد .دَ .در به سرع از پلهها باال رف
خواس ک ی صبر کنم چند دقیقه دَ .در ایس اده بود .که ادر فرح آ د لب ایوان
طبقۀ یانی سال .گر ی کرد گف "صبر کن فرح یخواهد تو را ببیند!"
فرح که آ د را بوسید کنار .نشس تا شر ع کرد به شرف زدن با ن
شجاعالدین شفا یکباره ناسبات خانوادگی ا به یادش آ د گف "ایشان از
بس اان نهدیک ن هس ند"!
با خشم نااهش کرد .چیهی ناف م فرح لبا فاخری پوشیده بود س ی
یکرد ین برخود سلط باشد با ص ی ی ه یشای پچپچکنان اجرای
آشناییاش را با شاه برایم ت ریف کرد گف که در پی درخواس بور تحصیلی از
اردشیر زاهدی چند بار به دعوت ا به خانهاش رف ه در خانۀ ا با شاه آشنا شده
اس با اش یاق از دیدارهای ب دی با شاه عالقۀ ش رکشان به بازی تنیس
پر ازهای د نفره با هواپی ا برایم گف سرآخر ق ی پیشنهاد ازد اج را از طرف شاه
فشرد
طرح کرد با هیجانی پوشیده دس ش را ر ی دس م گذاش
هناا .خدا شافظی ا را حکم در آغوش گرف م بوسید .یدانس م که دیار
ا را نخواهم دید ر شن بود که به رغم عالقهای که به ا دار .راه ان از هم جدا شده
اس ا یرف که جهیی از آن رژیم شود
شاید فرح ان ظار دیاری از ن داش ان ظاری که بس اانم با توق ها
فشارهای س قیم غیر س قیمشان برای شفظ ناسبات با فرح رتب خاطرنشان
یکردند به جه پدر ادر .که ه یشه فرزندانشان را در تص یمها ان خابهایشان
آزاد یگذاش ند
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دلم یخواس ب انم فرزند .در ایران به دنیا بیاید پدر ادر .هم با
اش یاق ن ظر تولد نخس ین نوهشان بودند به آنها گف ه بود .که پدر ا سوالد
سیاهپوس ی د رگه اس پدر .در یه انیها دیدارهای خویشان آشنایان هر طور
بود در یان صحب ها یگف " ن سیاهپوس ها ر خیلی د س دار.
خوشبخ انه به ز دی دارای نوهای سیاهپوس خواهم شد!" نااهی پُر هر به ن
بذلهگویی بود هیچکس شرفش را به جد
یانداخ ا ا چون آد .شوخ طب
ن یگرف
هرچند دلم یخواس در ایران ب انم ا ا این را هم یدانس م که دیار شفظ
ناسبات د س انه ص ی ی یان ن فرح نا کن اس بهرهجویی از آن د س ی با
ر شیۀ ن ناسازگار بود در عین شال ن یتوانس م فشارهای س قیم غیر س قیم
بس اان د ر نهدیک را هم تح ل کنم در وق ی ی پرتناقض قرار گرف ه بود .ناگهیر
تص یم گرف م پیش از ازد اج فرح به نه ئال بازگرد .تص ی ی که نه تنها ا لین
ان خاب شخص سیاسی ن بود بلکه در سیر زندگی سرنوش آتی ن فرزند.
نقشی ت یین کننده گذاش
***
پنج شش سال از آن دیدار گذش در  6910 /6321سه سالی بود
بیس
که با پسر .ش یده ه بند سابقم به زندگی سخ پناهندگی سیاسی در پاریس
ر یآ رده بود .پس از د ندگی بسیار کار در رس وران شیرینی پهی غیره
سرانجا .ف رص ی یاف ه بود .تا ب وانم ه راه د تن از د س انم نشریهای را ن شر کنیم
به نا" .آغازی نو"
یکی از ر زهایی که با اتو بیل پسر .شغول توزی نشریۀ آغازی نو در
کیوسکهای پاریس بود .در خیابان اییهنا 21صدای کسی را از د ر شنید .که نا م را
فریاد یزند فکر کرد .در آن ر ز باطرا ت بهاری خیاالتی شدها .نابا رانه نااهی به
اطرافم انداخ م بر سرع اشین افه د .ش ابهده بود .یخواس م اتو بیل را ین
را به وق به دس ش برسانم ا ا بار دیار از فاصلهای نهدیکتر ه ان فریاد را شنید.
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اتو بیل بهرم سیاهرنای در کنار .قرار گرف زنی از پنجرۀ عقب اتو بیل را صدا
کرد پش چرا قر ه ایس اد .بهتردید نااهش کرد .گف " یدا ن فرح هس م!"
ژ لیده خس ه
چقدر عوض شده بود! چهگونه را بازشناخ آنهم با آن
در شال رانندگی؟ پس از آن آخرین دیدار ان در خانۀ داییاش دیار ا را ندیده بود.
هف سال زندانی رژی ی بود .که ا جهئی از آن شده بود هف  -هش سال از
انقالبی ی گذش که ا را از سندش رانده بود رژی ی دهها برابر خشنتر
س بدتر از رژیم پیشین آفریده بود
شاف زده پرسید" .اینجا چه یکنی؟"
خندید گف "شال چطور اس ؟"
بیاخ یار گف م "خیلی خوب در ان ظار انقالب ب دی!"
ج لهای که گویی چون پ ک بر سرش فر د آ د خطوط صورتش کشیده شد
به س پایین ر یش را برگرداند با دس به راننده دس ور داد راه بیف د نابا رانه
دتی پش چرا قر ه خشکم زده بود چه ت بیری از آن ج له کرده بود؟
هیچ چیه به نظر .اق ی ن یرسید لحظۀ کوتاه گذر د اتو بیل از کنار هم
تالقی د نااه از رای ز ان شس بهم عالقهای دیرینه رد بدل د ج له گویی
صحنهای بود از یک فیلم ن ت اشاگر آن
***
چند سال از انقالب گذش گذر ز ان بسیاری فکرها اجراها
بیس
رخدادها را صیقل داد شفاف کرد بسیاری دیار را یران نابود
دتی بود که گرف ار تناقض بحرانی در نی بود .آخرین ناسبات سیاسیا.
در ج کوچک جلۀ "آغازی نو" نیه با برخوردهای ناخوشایند غیر د س انه از هم
پاشیده بود
با رم پری در  6333گویی دیار قادر نبود .با ر یاهای گذش ه کنار بیایم
به قصد نااهی به تاریخ رخدادهای گذش ه سیر زندگی سیاسیا .در کار تهیۀ
ک اب "دادِ بیداد /نخس ین زندان سیاسی زنان" بود .که از رم نابهناا .دخ ر فرح
با خبر شد .شسی ناشناخ ه از در نم سر برکشید سکوت در برابر رم فرزندش
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برایم دشوار بود
سرانجا .بر آن شد .با اسطۀ د س م گُلی برایش بنویسم" :فرح! یدانم که

ر زهای سخ ی را از سر یگذرانی به یادت هس م!"
پاسخ فرح به این ج له تلفنی بود به خانها .که بیش از نیم ساع به درازا
کشید یادی بود از گذش ه گذاری بود به سرنوش د س ان آشنایان قدیم ا ا در
سرکوب در ج هوری اسال ی بیاخ یار گف م "از
قابل اشارۀ فرح به خشون

اس که بر اس !"
ا افه کرد " .ار نه آن که سا اک ز ینۀ به قدرت رسیدن ر شانی طرفدار
خ ینی را خود فراهم آ رد؟ در زندان ا ین از نهدیک شاهد ز ینه سازی سا اک در
صد ر ا لین ف وای نجس پاکی علیۀ ک ونیس ها جاهدین از جانب ر شانیون
در ن زندان بود"!.
آیا شیرت فرح از این اجرا به راس ی نشانهای بود از بیخبری ا از ا اع
سیاسی تص یمهای شاه اقدا ات سا اک در آن رژیم؟ یا صلح ی بود سیاسی؟ هر
ان ظاری پایان یاف اناار کوششی بود در
چه بود صحب ا بد ن ک رین توق
شفظ شر ه ان لحظه

جشنوارۀ جوانان در مسکو،
1001/1357

7
در ه ان سالهای تحصیل در پاریس برای شرک در جشنواره جهانی جوانان
ه راه پری فریده به سکو رف یم تابس ان  6301بود پیش از آن ن اصالً از چنین
جشنوارههایی خبر نداش م که هر د سال یکبار از جانب کشورهای سوسیالیس ی
جوانان ک ونیس ِ سراسر جهان ساز اندهی یشد اجازۀ سفر ن به درخواس
د س وسیقیدانم فریده از ر ا شهشهانی از طریق شهب توده جور شده بود
شهشهانی را که در کافۀ سِلِک در خیابان ون پارنا  22دید .به صراش به ا گف م
هیچ عالقه ای به ف الی سیاسی ندار .آنهم در شهب توده ا ا ا خندۀ پر نایی کرد
با حب ی پدرانه گف "عیبی نداره شناخ ن یک کشور سوسیالیس ی برای دخ ر

جوانی ثل تو خوبه دیاه چنین ا کانی به دس نخواهی آ رد!"
از خندۀ پر نای ا در آن لحظه چیهی دس ایر .نشد ب دها شنید .ا در
ناسباتش با شهب توده با شکالت زیادی ر بر بود
ن ی دانم در سفارت آل ان شرقی بود یا شور ی که به جای یها یک رقۀ
"اجازۀ سفر" به ا دادند در گذر از غرب به شرق ار پا رتب جلو ا را یگرف ند
گذرنا ههای ان را به دق ارسی یکردند تا آن "اجازهنا ۀ خصوص" را دس به
دس ن یچرخاندند دهها سئوال ن یکردند ل کن نبودند برخورد خشک پُر از
شک تردیدشان به نظر ان سخره یآ د ا ا به دل ان بد ن یآ ردیم ه ه چیه را
به طنه شوخی از سر یگذراندیم باالخره هم با ندانمکاری یک "کار ند
سوسیالیس " گذرنا ه هر سه نفر ا با ُهر " اله" "پر خطر" یک کشور
سوسیالیس ی هین شد در بازگش از آن سفر با دردسر "گم شدن" گذرنا ه ان را
به سفارت ایران قبوالندیم!
باالخره با قطار به برلین شرقی رسیدیم شب را در ه لی گذراندیم جه ا
ده یازده نفر ایرانی از شرق غرب آ ده بودند که بیش رشان شاید هم ه ایشان
جه ن از اعضاء طرفداران شهب توده بودند یکی د نفرشان چندین بار به آل ان
28

- Sélect. Montparnasse

 11جشنوارۀ جوانان در مسکو0113/0191 ،

غربی رف ند برای خرید انواع سائل از راهن ای ایرانی عل آن خریدهای عجوالنه را
پرسید .ا ا جواب شخصی نشنید .چند سال ب د فه ید .که ُدل اجنا غرب در
بد کیفی
کشورهای سوسیالیس ی پیدا ن یشوند یا اگر هم پیدا شوند بد ساخ
هس ند ارزش یژهای برای ساکنان کشورهای سوسیالیس ی شرق دارند
از آل ان شرقی سوار قطاری شدیم که بی شباه به " اشین د دی"
شاهعبدال ظیم نبود؛ ق ی که دایها .به قصد "زیارت اهل قبور" ا را ه راه خود
یبرد صبح ز د قهر ان ب ول ن ه راه ننه با یکی د بقچه "غذای شا ری"
خاکی یرساندیم به ایس ااه
کاهو خود ان را با درشکه عبور از کوچههای تن
قطار در "گارد اشین" به گ انم نهدیک به خیابان خراسان در جنوب تهران دس
ه دیار را حکم یگرف یم از یان ج ی ی به هم فشرده ناسهاگویان به ز ر
ارد " اشین د دی" یشدیم در گوشهای ینشس یم در ان ظار سوت پرطنین
شرک آهس ۀ قطار با دیدن جوانهایی ر ف به "التِ گارد اشین" که بیباکانه
ر ی طاق ید یدند سن پرت یکردند با لذتی صف ناپذیر به سقف چشم
ید خ یم از درزهای سقف پاها گاه از پنجره سایههای آنها را یدیدیم
ت دادشان را یش ردیم
با ه ان لذت سوار قطاری شد .که قرار بود از برلین شرقی ا را به سکو
برساند در قطار سکو هم ثل ه ان " اشین د دی" ج ی ی درهم فشرده در پی
یاف ن جایی برای نشس ن از سر کول هم باال یرف ند ق ی سوت پر طنین قطار
سکو بلند شد آهس ه لن لناان به راه اف اد بیاخ یار در ان ظار دیدن سایۀ
جوانهایی بود .که ر ی سقف بد ند
پی در پی در این ایس ااه آن ایس ااه توقف یکرد در هر توقفی طوالنی
ج ی ی بهم فشرده با بار بندیل جیغ داد کودکانی پرش ار پیاده سوار
دیده
یشدند در ه ۀ ایس ااهها یک دس ه جوان که در یان ج ی به زش
یشدند با دس ه گل ایس اده بودند برای ان دس تکان یدادند ش ارهایی هم
یدادند که اصال به گوش ن ی رسید باالخره ب د از یک شبانه ر ز ارد سکو شدیم
ه ۀ این چیهها آنهم در کشوری سوسیالیس ی که آن ه ه از هایایش شنیده بود.
به نظر .عقب اف اده یرسید به خصوص که ردها نه تنها در قطار بلکه هناا .پیاده
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شدن هم پیژا ه تنشان بود
با این ه ه شضور ص ی ی پری برخورد پُرطنه در عین شال د س انۀ فریده
پایداری چون طغرایی که جدا از ا از فرانسه آ ده بود
یاف ن د س با رف
باعث ی شد از هرچه به نظر .ناخوشایند عقباف اده یرسید به آسانی در گذر.
اه ی ی ندهم
ا ا در سکو اناار ارد دنیای د یاری شده بودیم راهن ای زن که به زبان
اُبه شهر
فارسی سلیسی شرف یزد با دس ه گُل به اس قبال ا آ ده بود عظ
در کنار ر د بهرم سکوا از ه ان بد ر د چشمگیر بود از خیابانهایی پر درخ
سی ت یه از قابل بناهایی قدی ی گذش یم صدای ساز آ از از ه ه طرف بلند
بود گُله به گُله دس های جوان با لی های خ لف آالت وسقی خاص گاه عجیب
که تا آن ز ان ندیده بود .آهن هایی ینواخ ند به انواع زبانها آ از یخواندند
ایس ااه ر شاف انایه بود اناار ارد سالن بهرم پرشکوه قصری
عظ
سلطن ی شده بودیم ر رهای کف ز ین پلههای آن زیر نور چلچرا هایی عظیم
یدرخشید
حل سکون ا در یکی از ساخ انهای چند طبقهای بود در باغی سی
سرسبه چادرهای بهرم سفیدی گُله به گُله در با برپا شده بود که با انواع غذاهای
ل های خ لف از ج له غذاهای لذیذ ایرانی آ ادۀ پذیرایی بودند ج ی ی عظیم
آد
در یان چادرها در رف
فارسیدان ا را به
ر ز برگهاری راسم اف اح جشنواره چند راهن ای ر
ر فی بردند که نا ش را به خاطر ن یآ ر .در یان ههاران ههار
اس ادیو .بهرم
جوان از لیّ های گوناگون شاهد ع لیات حیرال قولی بودیم که در سط یدان
اس ادیو .به ن ایش گذاش ه شده بود صدها دخ ر پسر نوجوان با نظم شرکاتی
با پرچمهایی در دس تصویرهای گوناگون رناینی را
وز ن ه اهن
یساخ ند سحور کننده بود
پیش از آن فقط جشنهای تولد شاه را در  4آبان در یدان ا جدیه دیده بود.
که در قایسه با آنچه یدید .بازی بچاانهای به نظر یرسید
در پایان راسم در کنار ههاران ههار جوان به پا ایس اد .در این هناا .سر د
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"ان رناسیونال" به دهها زبان در فضا پیچید :برخیه ای دا ل ن خورده /دنیای فقر
بندگی / /ر زِ قط یِ جدال اس آخرین رز .ا/ /ان رناسیونال اس نجات انسانها
شال هوای عجیبی بود شسی شبیه به نیایش در راسم ذهبی آرز
ر یایی دلنشین آس انی که گویی در ز ین به شقیق پیوس ه اس
دیدار از شهر لنیناراد یا پطر گراد ا ر زی اناار ک ل آن ر یا بود در سفری
ار از کشورهای خ لف ن تنها ایرانی در آن
د ر زه ه راه  10-10دانشجو
ج بود .با یک رجم خصوص ا لین باری بود که خود .را در چنان جایااهی
رفی آشنایی ج نوب به ن که رسید شاد
ی دید .در جلسۀ تو یح برنا ه
غر ر از شضور .در آن ج ه چون دیاران لیوان شر بم را به اف خار آن "سفر
تاریخی" باال برد .خود .را رفی کرد .ب د از کثی طوالنی در پی کف زدن
شضار با لکن زبان گف م "به اف خار ه بس ای ل ایران با رد .شور ی!" ج لهای
که به نظر .بی نی رسید نفه ید .از کجای ذهنم بیر ن آ د شر این دتی به
ج ی خیره اند .بازهم برایم کف زدند از هیجان یا از شر .غه .به کلی خالی
صورتم دا شده بود فقط ه ان ج لۀ بی نی در ذهنم تکرار یشد ب د از کثی
طوالنی د باره تکرار ه ان ج له کف زدن د بارۀ شضار بازهم کث بازهم تکرار
تکرار لیوانم را ز ین گذاش م به طرف دس شویی د ید .راهن ا به دنبالم
برای دیدار از شهر سرافکنده به ج پیوس م ا ا در دیدار از آن شهر که
شنیده بود .در د ران پطرکبیر به تقلید از شهر ُدرن پاریس ساخ ه شده خود .را
فرا وش کرد .خرابیهای جن در برابر آنچه یدید .توجها .را جلب ن یکرد
زیبایی خیابانها بلوارهای سی پلهایی پر از جس ه کندهکاری بر ر دخانۀ
نِوا 23قصرها دژهای عظیم باشکوه کلیساها کاتدرالهایی پرهیب به سبک
اری بار ک یدان سی "قصر ز س انی" ساخ انهای زیبا به هم چسبیده
وزۀ ار ی اژ 90با صدها سالن ه هاران ههار تابلو جس ه از عهد ع یق تا د ران
اصر ه چون ر یایی در خواب اق ی بودنشان برایم تصور ناپذیر بود
البد سیر دیدار را به دق ان خاب کرده بودند چون از ساکنان شهر
29
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حلههای سکونی هیچ چیه به یاد ندار.
در بازگش به سکو دیدن بالۀ "دریاچۀ قو" با شرکات وز ن ظریف
بر صحنۀ باشکوه "بالشوی تئاتر" 96در آخرین ر زهای
شهورترین بالرین ر
جشنواره برایم با شس خوشایند غر ری آ یخ ه به اف خار پایان یاف
شسی که در یازده د ازده سالای در راسم پایان سال کال های رقص ادا.
کرنلی هناا .رقصیدن بر صحنۀ تئاتری کوچک با کف زدن پدر ادر .در یان
ت اشاچیان به ن دس یداد
ا ا از یدان سرخ کلیسای عجیب رناین ساخ ان شهور کر لین
پیکرۀ و یایی شدۀ لنین اس الین هیچ چیه شخصی به یاد ندار .هرچند یدانم
جه برنا ه بود اناار فیل ی یا کارت پس الهای رناینی از آن دیده باشم
***
با پایان یاف ن جشنواره بار دیار از برلین شرقی گذر کردیم تازه ساخ ان
دیوار د ر آن شر ع شده بود بیتوجه بیتأ ل از کنار آن گذش یم ا ا اینبار در
گذار یک ر زه در آن شهر تفا ت یان د برلین شرق غرب آنقدر چش ایر
گش
بود که ش ی تودهایهای د آتشه هم ن یتوانس ند آن را نادیده بایرند یگف ند

" زرق برق برلین غربی فقط یک ی رینه در عوض در شرق تفا ت یان فقیر غنی
این شهر آن شهر جود نداره!"
در خیابان اصلی زیاده فراخ خلوت برلین شرقی ه ه چیه خاکس ری
ز ُخ
غ این بود با ساخ انهایی ب ونی یُقُر در یدان اصلی جس ۀ زش
بارزه باال برده بود پیش از
کارگری برافراش ه شده بود که ش اش را به عال
هرچیه آد .را از هر چه هنر جس هسازی اس دلهده یکرد
ر به شسن خاش که در کنار .قد .یزد آهس ه گف م "چه فضای
غ اینی!" خاش دس را گرف از بقیه که فاصله گرف یم بی قد ه شر ع کرد به
درد دل با ن تفا ت سنی ا زیاد بود به دبیرس ان یرف م که ا را برصحنۀ تئاتر
31
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دیده بود.
شسن خاش از ا اخر دهۀ بیس تا سقوط صدق از بازیاران شهور
حبوب تئاتر نو پای س دی یا فرد سی بود که به یاری عبدالحسین نوشین کارگردان
هنر ند سرشنا ِ عضو ک ی ۀ رکهی شهب توده ه سر هنر ندش لورتا به راه
اف اده بود در پی سقوط صدق دس ایری زندانی شدن اعضاء شهب توده ت دادی
از آن بازیاران از ج له شسن خاش به شور ی گریخ ه بودند
در آن لحظه از اع ادش هم ت جب کرده بود .هم اشسا فخر طوری
آهس ه شرف ی زد که به گوش دیاران نرسد از فضای سناین غمآلود آنجا برایم
گف از تنهایی غم غرب از دل نای ترسی پایان ناپذیر از شضور دائم
جاسوسان راهن اها!
آن فضای رعبانایه را ن یشناخ م یا ن یخواس م بشناسم ا ا شرفهای
خاش توجه را به شضور دا  .ناخوشایند راهن اهایی که با لبا های رس ی
تیره رن ه یشه ه راه ا بودند جلب کرد اناار تازه وجه شده بود .که در آن
سفر لحظهای تنهایم ناذاش ه بودند
خاش با چش انی اشکبار به ن نااه کرد گف "خوشا به شال تو که

یتونی به هر جا که بخواهی سفر کنی این ر به ه وطنانم باو!"
ساده لوشانه پرسید " .اه ش ا ن یتونین؟"
گف نه!
سکوت کرد "راهن ا"
چرای را بی پاسخ گذاش سرش را پایین انداخ
به سرع خودش را به ا رسانده بود از ج زیاد فاصله گرف ه بودیم هناا .داع
خاش ص ی انه دس م را فشرد با چش انی اشکآلود نااهم کرد دیار هرگه ا را
ندید .سال ها ب د ق ی شنید .در هاجرت تنهایی غرب رده اس از اینکه
پیا ش را با کسی در یان ناذاش ه بود .شر نده شد.
آیا فضای خوشایند ه بس ای غر رآفرین آن جشنواره باعث شده بود که
سالها آنچه از فجای در شور ی ارد گاه سوسیالیسم یشنید .یخواند .با ر
نکنم؟ به رغم ناسازگاری با "اشهاب ک ونیس سن ی" ه چون آنان ه ه چیه را به
توطئۀ "سیا" نسب دهم؟ ش ی "گهارش حر انۀ" خر شچف را دربارۀ کش ارهای
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اس الین توطئۀ "سیا" بپندار.؟
بار د ی که از برلین گذر کرد .ا اخر دهۀ  10یالدی بود این بار برلین
شرقی در شصار دیواری خیم بلند با سیمهای خاردار زندانی شده بود نابا رانه
شنیده بود .بسیاری از ساکنان برلین شرقی هناا .گذر خفیانه از آن شصار جانشان
را از دس دادهاند
در آن سفر از کوبا به پرام از پرام با قطار به برلین رف ه بود .ه ین که
پایم به برلین غربی رسید نفس راش ی کشید .ا ف! فضا سبک رناین شده بود
آ د شس خوشایند آزاد
صدای خنده گف اوی رهاذران در خیابانهای پر رف
بودن را القا یکرد از شضور أ ورهای خاکس ری پوش سکوت ترسی نهف ه از زیر
نظر بودن خبری نبود
با این ه ه در  6339در سو ین سفر .به برلین بود که بیهیچ ابها.
تردیدی به بنیاد فاج هبار نظا .توتالی ر "سوسیالیسم اق ا وجود" پیبرده بود.
دیوار د ر آن یکسره فر ریخ ه بود به رب بیل کلن رد.
از دیوار بلندی که یدان خلوت ساک پوتسدا 92.را به د نی ۀ غرب شرق
تقسیم کرده بود دیار خبری نبود آل ان شرقی به آل ان غربی پیوس ه بود آن
یدان سی رکه شهر را یخواس ند به یکی از بهرگ رین راکه تجاری ار پا تبدیل
کنند با بناهای درن عظی ی از فوالد شیشه ساخ انها برجهای تجاری
بانک های جهانی این بار سلطۀ بازار یرانی آلودگی کرۀ خاکی چیره شدن قدرت
بی شد رز پول یا "بهش الی" بر هس ی انسانها در پیش بود
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نخس ین باری که تص یم گرف م به نه ئال بر  .جذ ب اطالعاتی بود .که در
به عنوان درنترینها به دس آ رده بود .به
اری کاراکا
بارۀ دانشکدۀ
ا سوالد عالقه ند بود .ا ا هنوز قصد ازد اج نداش م عالقه عشقی بود تو  .با
کنجکا ی بد ن حاسبهای در رف ن به سرز ینی ناشناخ ه خویشان د س انم به
خصوص پری سخ نارانم بودند پدر ادر .در نا های پُر ِهر برایم نوش ند با سفر.
تص یم ن اش را .یگذارند در آن ز ان کشور ایران
وافق نیس ند ا ا به خواس
با نه ئال هیچ گونه ر ابطی نداش به گ انم از ا اسط دهۀ  10یالدی بود که ر ابط
دیپل اتیک بین د کشور برقرار شد
ق ی برای اجازۀ سفر که برای دانشجویان ایرانی اجباری بود به سفارت راج ه
کرد .سرپرس دانشجویان شیرت زده گف " ار دیوانه شدی دخ ر جان؟ نه ئال
کجاس ؟ ا با آنجا هیچ رابطهای نداریم!" برم اجازۀ سفر به ن نداد
سرانجا .با ههار کلک ت ویض هواپی ا در ادرید توانس م خود .را به کاراکا
برسانم نه زبان اسپانیولی بلد بود .نه آدرسی در اخ یار داش م نه آشنایی جه

ا سوالد
بی گدار بار سفر بس ه بود .هواپی اها هنوز با وتورهای لخی یا پر انهای که
خاص د ران ب د از جن بود پر از یکردند برای رسیدن به قارۀ ا ریکا یک شبانه
ر ز در راه بودند با د بار فر د یک بار در پرتغال بار د  .در یکی از جهایر کارائیب
فضای داخل هواپی ا ک ی بهرگ ر از یک اتوبو بود با چهل پنجاه سافر سافرهایی
که در ادرید سوار شدند با بقچه بار بندیل بچه به بغل ت ا .راهر صندلیها
را پر کردند فقط جای ر گوسفند اتوبو های سا ه به ه دان خالی بود
به ا لین قصد نرسیده یکی از وتورها از کار اف اد ت ادل هواپی ا به طرز
جه شیون
شش ناکی به هم خورد شر ع کرد به لنار انداخ ن به چپ راس
اس غاثۀ زنان به زبانی که کال ی از آن ن یفه ید .تیه بران در فضا پیچید طولی
نکشید که صدای گریه بوی ناشی از اس فرا بچهها هم به آن ا افه شد ب د هم
بوی تند اس فرا بهرمترها نفس کشیدن را هم دشوار کرد بیش ر از آنکه ب رسم

 11ونزوئال0111/0191 ،

کالفه س أصل بود .در ان ظار سقوط هواپی ا چشمهایم را بس م خود .را حکم
به پش ی صندلی چسباند .هیچ ن یدانم ز ان چاونه گذش یکباره با تکانی تند
سخ بخود آ د .چش انم را که گشود .دید .سافرها با فریاد کف زدن به س
در هجو .یبرند هواپی ا سالم بر ز ین فر دگاهِ لیسبون فر د آ ده بود اتوبوسی
برای ان قال سافران به ه لی برای خواب در ان ظار ان بود
نفسی کشید .د ان د ان از فر دگاه بیر ن زد .فقط یخواس م از آن جار
جنجال فرار کنم سوار ا لین تاکسی شد .راننده که قصد .را پرسید ن یدانس م چه
پاسخی بدهم پس از دتی تأ ل باالخره با چند کل ه فرانسه شرکات دس به ا
فه اند .یخواهم در شهر بارد .لبخند پر نایی زد سری تکان داد
پس از دتی رانندگی در سکوت کوره راهی تاریک خلوت را در تپهای
پردرخ در پیشگرف هر چه یپرسید .به کجا یر د؟ با اشاره را دعوت به
سکوت ی کرد کم کم وجه شد .که پاسی از شب گذش ه؛ سخ ترسیده بود.
اناار تازه به لبخند پر نای راننده پیبرد .ا ا ترسم را با غر ر فر خورد .حکم
شق رَ ق به صندلی تکیه داد :.آ ادۀ ر یار یی با اتفاقی ناخوشایند گویی راه پایانی
نداش باالخره بر فراز تپه ای تاریک خلوت توقف کرد در عقب را باز کرد دس
را کشید آ ادۀ زد خورد با قد ی حکم پا بر ز ین گذاش م ق ی به س شهر
اشاره کرد خشکم زد شاف زده به درخشش چرا های شهر بر آبهای بیکرانِ
قهشی
بادبانهای رناین قایقها خیره اند .وجها اناار ههاران قو
اقیانو
بودند که ا ج یگرف ند به دل اقیانو فر یرف ند به خود که آ د .شاد انه به
شانهاش زد .به فرانسه گف م "چه نظرۀ سحرآ یهی!"
دتی هم را در کوچه پس کوچههای خلوت شهر چرخاند پاسی از نی ه شب
گذش ه بود که بازهم با ترسی فر خورده ه راه ا ارد یک کارگاه کفاشی شد.
د س قوی هیکلش با لبا خواب بطری شر ب در دس ارد کارگاه شد سه تا
از عرق پرتقالی پر کرد با اینکه از
لیوان ر ی یه پر از خرت پرت کارگاه گذاش
تر به خود ل ن یفرس اد .یلرزید .بازهم از سر غر ر لیوان را به "سال ی"
سرکشید .لیوان در پی لیوان تا سحر با زبانی الکن با هم شرف زدیم بطری عرق را
خالی کردیم آخر سر هم کیفی زیبا از چوب پنبه به ن هدیه دادند که سالها ب د با
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خود .به ایران برد .صبح ز د که را به فر دگاه رساند بد ن اینکه پولی از ن بایرد
با لبخندی پر هر دس ی تکان داد رف شر نده از کج فکری خود .ه اننوازی
بیدریغ ا دتی کنار ه ان خیابان نشس م
سوار هواپی ا که شد .نارانی جنجال ر ز پیش به آرا شی دلپذیر تبدیل
شده بود فضا پر از لبخند بود ادب توجه رعای یکدیار انواع شیرینیها
آبنباتها از کیف سافران بیر ن یآ د دس به دس یگش جس ن از خطر
رم به نوعی تفاهم ه دلی انجا یده بود
سرانجا .پس از د ر ز نصفی شاد انه به فر دگاه کاراکا رسیدیم أ وران
گ رک به حض دیدن نا .یدا که به اسپانیولی به نای زندگی اس گذرنا ۀ را
دس به دس یچرخاندند با چهرهای خندان چندین بار نا " .یدا" را تکرار
یکردند ج التی رد بدل یکردند که ن یفه ید .سرآخر بد ن کن رل
چ دانهایم تا در خر جی سالن فر دگاه را ه راهی کردند به دس ا سوالد
سپردند که ه راه برادرش بِرتیلیو یکی از د س انش پش در ن ظر .بود
سال ها ب د تازه به این فکر اف اد .که بی هیچ آشنا نشانی در آن سرز ین
ناشناخ ه اگر ا سوالد در فر دگاه به اس قبالم ن یآ د چه یکرد.؟
خانۀ کوچک پدر ادر ا سوالد پر از بچه بود ا سوالد سو ین فرزند از نُه
فرزند خانواده بود د خواهر بهرگ ر یک خواهر کوچک ر خودش زندگی س قلی
داش ند سه برادر د خواهر کوچک ر با پدر ادرش زندگی یکردند ب ضی شبها
که ه ه ج بودند نُ ه فرزند ریه درش به ا افۀ شش نوه از سر کول هم باال
یرف ند یا یرقصیدند صدای آهن های ربی ترانههای عشقی ثل بقیه خانهها
لحظهای قط ن یشد
کا یال 99ادر ا سوالد از تبار هاجران شهرنشین ارتشی ای الیایی با جُثۀ
په بود شس ن چیدن
ظریف ریهش لحظه ای آرا .نداش دایم شغول پخ
چند بارۀ یه غذا هر کس هر ق یلاش یکشید غذا یخورد تک تک یا د تایی
سه تایی کا یال در آشپهخانۀ کوچکاش دایم شغول درس کردن نان ذرت ساجی
33
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به ناَ .ارِپا 94بود سیر کردن شکم فرزندان شس ن اطو کشیدن لبا ها ت یه
ناهداش ن خانه پایانی نداش ا ا در چهرۀ ظریف پر هر د نیا کا یال هیچااه نشانی
از نار ای ی به چشم ن یخورد چقدر د س داش نی بود!
فلیپه 90پدر ا سوالد کار ند بخش شسابداری فر دگاه د رگۀ بلند باال
چهارشانهای بود از تبار بردههای کشا رز لبانش به نُدرت به خنده باز یشد ناظری
بود جدی سئول پراُبه
شب ا ل از اس قبال زیاده پرشور د نیا کا یال فرزندانش به خصوص د
ارینا 91بهوت انده بود .رتب را
دخ ر ده سیهده سالهاش گلدیس
یبوسیدند به سر صورتم دس یکشیدند شاد انه شرفهایی رد بدل
یکردند اناار با وجودی نا ن ظره ر بر شدهاند د نیا کا یال یه غذای رناینی با
دس پخ لذیذش "آیاکا" 91تدارک دیده بود که دل های بود از انواع سبهیها
دانههای ذرت گوش ِ پیچیده در برم وز
د ن فلیپه با چند ساع تأخیر ارد شد با دیدن ن اناار نفس راش ی کشید
به ن خیره اند دس ی به صورتم نکشید در عوض با دعوت
با ان کنار .نشس
حکماش ه سر
ن به رقص تاناو هدای م با شرکاتی وز ن در دس ان درش
فرزندانش را شاف زده کرد یگف ند سالهاس کسی رقصیدن ا را ندیده اس
دیر ق شب در راه آپارت ان کوچک ا سوالد تازه از اس قبال زیاده پرشور
خانوادهاش سردرآ رد .پدر ادر ا سوالد پیش از دیدن ن شوخی ا را به جد
گرف ه بودند ناران پر از دلهره ن ظر ر د "دخ ر سیاهپوس ی" از پاریس بودند
سیاهپوس بودن با تاریخ بردگی بی نهل ی گرهخورده بود در بسیاری
خانوادهها ه واره وجب نارانی یشد سیاهپوس از کار درآ دن نوزاد ناران کننده
وهای فرفری د ا پهن لبهای کلفُ
بود دلهره آفرین :سیاهی رن پوس
پسندیده نبود
د نیا کا یال ه یشه اف خار یکرد که رن پوس ه ۀ فرزندانش سفید اس
34
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شضور ژن سیاه فقط در وهای فرفری چند فرزند نوهاش به چشم یخورد
شد د د سال ب د با تولد پسر .را ین د نیا کا یال پیش از هر چیه کف
اینه کرد نفس راش ی کشید قهوهای
دس ها پاها سوراخ کون نوزاد را به دق
خورد گف "پوس ش ثل پدرش سفید از آب در خواهد آ د اش اال وهایش

هم فرفری!"
ر ز د  .یا سو .ر د .ه راه َرینای سیهده ساله خواهر عاشق پیشه
د س داش نی ا سوالد که چند سالی هم با ن زندگی کرد به دیدن دانشااه ر ف
کاراکا رف م در آس انۀ در خشکم زد با شسی دلپذیر غر ری آ یخ ه به شیرت
شسی که در کودکی هربار با پدر .به خیابان فرد سی یرف یم با دیدن
ساخ ان "پرهیب " بانک لی عبور از درِ گردانش به ن دس یداد
چنان بهوت زیبایی فضای آن دانشااه شده بود .که قادر نبود .قد ی بردار.
یانوئوا 92نقشۀ اری آن را کشیده
یدانس م که یک نه ئالیی به نا .کارلو
اس عکسهایی از آن را دیده بود .ا ا تا آن ز ان فضایی چنان ه اهن هنر ندانه
درن را از نهدیک ندیده بود .گذرگاههایی سرپوشیده از یان درخ ها
باغچههای پرگُل گیاه ساخ انهای درنی را که بیش ر به جس ههایی عظیم
شباه داش ند به هم صل یکردند گذرگاهها ه چون بادگیرهایی بودند که در آن
آب هوای گر .اس وایی نسیم الیم خنکی در آن ج وعه به جریان یانداخ ند
سالن بهرم سخنرانی که الکساندر کالدر 93جس ه ساز ر ف فرانسوی با آ یخ ن
ابرهای رناارن از سقف پژ اک صوت را به ناسبترین شکل تنظیم کرده بود
شاهکار هنرهای تجس ی بود کال ها دف رها سالنها با پنجرهها گوشه کنارهایی
خاص هر یک به گونه ای فضای دلپذیری ناسب با آن ج وعه به جود آ رده
بیشخصی شهرِ بیدر
بودند درس برخالف ساخ انها برجهای ناه اهن
پیکر کاراکا با شاهراههایی به سبک آ ریکا
اری از آن ج وعۀ زیبا به عنوان
تازه یفه ید .چرا در ک اب های
اری درن نا .یبرند از فردای آن ر ز با اش یاق عالقه شغول
شاهکار
38
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آ وخ ن زبان اسپانیولی شد .تا هر چه ز دتر در دانشکدۀ اری نا .نویسی کنم
ر زیکه برای نا .نویسی به دف ر اصلی دانشااه رجوع کرد .نشی دف ر از
شنیدن نا " .یدا" دچار ت جب تردید شد به ا گف م "نا م یدا اس ه ان
زندگی از زندگی!" ا پر نده را با نا Vida de la vida .ثب کرد چندین اه
بد اد کرد .تا نا م در پر نده تصحیح شد
از قضا ز انی هم ترانهای نه ئالیی برای ادر .فرس اد .که اژه " یدا" در آن
آ ده بود ا از خویشان بس اان دعوت کرده بود تا به گوش خود بشنوند که در آن
ترانه از دخ رش یدا نا .برده شده اس !
اری تازه تفا ت یان ر ش تدریس قدیم سن ی
با ر د به دانشکدۀ
فرانسه با ر ش درن تدریس برایم شخص ل و شد چه از نظر ح وا شکل
تدریس چه از نظر ر ابط د س انه برابر یان اس اد شاگرد تحصیل در آن فضا با
د س ان خوب ص ی ی که یاف ه بود .به راس ی برایم دلپذیر بود
د سه هف ه از ر د .به کاراکا ناذش ه سفر د ر درازی را ه راه ا سوالد
هیئ ی از شهب ک ونیس به قصد تبلیغات ان خاباتی در دهات شهرکهای دا نۀ
سلسله کوههای آند 40شر ع کردیم نخس ین باری بود که به اه ی ان خابات آزاد
ا کان شرک در آن پی یبرد .هرچند خود .ه چنان شق شرک در آن را نداش م
جوانی

شهب ک ونیس تازه قانونی علنی شده بود ب د از کودتای سرهن
42
به نا .الرسابال 46علیه رژیم دیک اتوری سی سالۀ پر خی نس
یکی
ا سوالد از اهالی اس ان ریدا 49عضو ک ی ۀ رکهی شهب ک ونیس
از سئوالن تبلیغات ان خاباتی شهب در آن خطه بود
در گذر از سلسله کوههای آند اناار ارد فیلمهای ر یایی تارزان شده بود.
طبی ی رناین صخره در صخره پوشیده از جنال درخ هایی عظیم نه شباه ی
نه شباه ی به بیابانهای
آرا شبخش ار پا داش
به سرسبهی الیم ه اهن
40
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گس رده کوههای خشک پرهیب ِ کبود آجری رن ایران
هر چه بود ر دخانه بود آبشارهای عظی ی که چون رم جان جنالهای
انبوه را آبیاری یکردند با درخ هایی سربه فلک کشیده گیاهان انالی عجیبی که
ثل ارهایی که برای پیچیدن به د ر
از شاخه های آن آ یهان بودند درس
ط هشان ه چون طناب دراز خی ی به رن سبه قهوهای خودشان را از شاخهها
آ یهان یکردند گیاهها گُلهای گوش خوار ورچههای درش ی که نیششان از زنبور
سوزانتر بود ی ونهایی که جیغ یکشیدند به سرع در یان شاخ برمِ
درخ ها پنهان یشدند در رم یا شکار شدن بس اانشان ثل آد.ها شیون سر
یدادند
با رسیدن به دهات شهرکهای تولید کنندۀ قهوه در اس ان ِریدا گویی به
سرز ین عجایب پا گذاش ها .هیچ چیه برایم شناخ ه آشنا نبود چنین چیههایی را
ش ی در فیلمهای تارزان هم ندیده بود.
برخالف فالت خشک رکهی بیابانهای گس رده پرابه ایران که اال
گاه
اسب ش ر سیلۀ نقلیۀ ه ی بود در گذر از بیابانها کورهراههایی تن
ص بال بور یان دهکدههایی به د ر از هم دهکدههایی که از دیرباز در شصارِ دیواری
کاهالی کنار باریکه آبی گرد آخرین ردیف چاهی یا چش های شکل گرف ه بودند
شصار کاهالی نه تنها سیله ای بود در برابر گهندهای اش الی بلکه ن ادی بود از
یثاق ت ا ن ه بس ای جایی که تالش برای اش "گا نر یخواهد رد

کهن!"
ا ا اینجا شصاری در کار نبود آنچه بود جادۀ اشینر بود یان جنال
ر دخانه هارع سرسبه خانه باغچه دهکدۀ سن کریس وبال 44حل تولد
درخ
ا سوالد در دا نۀ کوههای آند یان صخرههای عظیم درخ انی سر به فلک کشیده
گم بود تا ز انی که از جادۀ پر پیچ خ ی به آن نهدیک نشدیم در دیدر نبود
گویا در د ران سلطۀ اسپانیا پناهااهی بود برای بردههای فراری دیار قانونگریهان
خانههای کوچک یک طبقه ال به الی درخ ها گُلها گیاهانی عجیب گم
آبدار بود که
بودند ز ینِ کوچهها باغچهها پوشیده از پرتقال نارنایهایِ درش
44
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پا له یشدند دانههای تلخ درخ های کاکائو قهوه فقط در سایۀ
زیر دس
درخ ان عظیم ا ُکاد به بار ینشس تولید اصلی دهکده ثل بقیۀ جاها قهوه بود
که صادرات آن از چند نسل پیش در یک خانوادۀ قدی ی آل انی دس به دس
یگش درِ ر دی خانهها به ر ی ه ه باز بود ارد هرخانهای که یشدی بیتکلف
یدادند
ت ارف یک اس کان قهوۀ غلیظ تلخ به دس
سایر دهکدهها شهرکهای اس ان ریدا هم پر از گُل گیاه درخ انی
عجیب بود که در خواب هم ندیده بود .یوههایی که هه بس نی یدادند
خربهههایی به نا .لچوسا 40که از شاخۀ درخ ها آ یهان بودند درخ هایی که
یوهشان کد هایی بود که به دس آد ی به ظرفهای آبخوری شیرینی یوهخوری
الغه تبدیل یشدند
ز ین ز ان رناین بود رن های تندِ قر ه زرد سفید خانهها رن سبه
زرد قهوهای درخ ها قر ه بنفش نارنجی گُلها یوهها پرندهها طوطیهای
هف رن لبا های رناین گُلب ه دار رهاذران آبی شفاف آس ان در نور آف ابی
درخشان در هم تنیده بود صدای آهن های ربی ترانههای عاشقانه از در پنجرۀ
خانهها شنیده یشد فضایی رناین خوش سبکبال
اهالی آن خطه ثل بقیه جاها آ یههای بودند از بو یهای سرخپوس
نوادگان بردههای آفریقایی هاجران اشغالاران قدیم اسپانیایی با آ یخ های از
فرهن ها سن های گوناگون
کوچهها تن بود پر از کودکان پابرهنه خانهها ساده با شیاطهایی کوچک
نَنوهایی برای نشس ن یا خوابیدن در اتاقها ایوان آ یهان بود برای اس راش چیهی
به راش ی آن ننوها ندیده بود .ارثیهای بود از سرخپوس ان نخس ین ساکنان آن
سرز ین ه یشه یک نفر ر ی آن دراز کشیده بود زنها بیش ر شغول کارهای خانه
بودند یا جدا کردن پوس دانههای قهوه خشک کردن آن در آف اب
از غر ب تا دیر ق شب در هوای دَ .کرده گر .گُله به گُله جشن رقص
برپا بود رقصیدن با آهن های ربی که اعضاء بدن را بیاخ یار به شرک ا یدارد
زیبا چاق
جهیی از زندگی ر ز رۀ ه اان بود از کودک سالخورده گرف ه تا زش
45

-Lechosa

11

الغر علیل سالم بیش ر ترانهها عشقهای سوزان سودازدهای را شکای یکردند
که سرانجا .به ق ل یانجا یدند شسادتهای سرکش ردانه هف تیرکشی ق ل
سن ی دیرینه بود
جهئی از فرهن
سخنرانیهای ان خاباتی بیش ر در یدانهای اصلی ر س اها شهرکها برگهار
یشد که با انواع جس ههای سی ون بولیوار سوار بر اسب یا ایس اده تهیین شده
بود نا .بولیوار جن هایش علیه اشغالگران اسپانیایی تنها چیهی بود که برایم آشنا
بولیوار را در تئاتر س دی به
بود در دبیرس ان که بود .ر ای ی از قهر انی قا
بازیاری ح د علی ج فری دیده بود .ا ا ن یدانس م که این رهبر " نجی"
حبوب رد .آ ریکای التین که نا .کشور بولیوی هم از ا س اهل نه ئال بوده اس
در آن فضای ناآشنا عجیب با اینکه قادر نبود .کال ی با کسی رد بدل کنم
اشسا غرب ن ی کرد .شاد بود .سرشال خیلی ز دتر از تصور .با رد .پرشور
سرزندۀ آن سرز ین اُخ شد .ش ی به ه اننوازی عجیب آنها در نوشیدن قهوۀ
بد هۀ غلیظ تلخ پیش از بیر ن آ دن از رخ خواب هم ز د عادت کرد.
در فضای پر جنب جوش سخنرانیهای ان خاباتی ا سوالد که رد .را با
دادن عدههایی نظیر برقراری عدال اج اعی دس هد کافی تغذیۀ  600گر.
گوش ر زانه برای ه اان به ر ی دادن به شهب ک ونیس با کارت قر ه تشویق
یکرد یاد گرف ه بود .ه راه ج ی فریاد بهنم
Vota Rojo
Viva el partido comunista
با اینکه هنوز خود .را ک ونیس ن یدانس م ا ا عدال خواهی عدههای
رفاهی آن شهب برایم جذاب بود بر خالف د شهب دیار که با نا .اکسیون
د وکراتیک شهب سوسیال سیحی با کارتهای سفید سبه در ان خابات شرک
کرده بودند نا هد هر گر ه با رن کارت ان خاباتیاش شخص یشد به طوری که
در صد باالی بیسوادان هم یتوانس ند به سهول نا هد ورد نظرشان را ان خاب
کنند بر خالف ان ظار .کارت سفید لق به شهب دس راس ی آکسیون
د وکراتیک در ان خابات برنده شد ا ا شهب ک ونیس هم از آن پس علنی قانونی
باقی اند
در سفر د  .به نه ئال پسر .را ین در ار  6310در شهر ریدا به دنیا
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آ د در آن ز ان ا سوالد در دانشااه ریدا شقوق تدریس یکرد را ین یکساله
شده بود که با ا به کاراکا بازگش م تحصیل در دانشکدۀ اری را از سرگرف م
زندگی ن با ا سوالد پرتناقض بود پرفراز نشیب خیال آر انی که را به
س ا سوالد سرز ینی ناشناخ ه کشید گویی با اق ی زندگی ر ز ره ه خوانی
نداش کنجکا یم ار ا شده بود ا ا ک بود چیهی را دائم شس یکرد .در خیال
چاونه ساخ ه
ساخ ن چیهی بود .بیآنکه به درس ی بدانم چاونه چیهیس
یشود چیهی که باالترین علقهها زیباترین عواطف ا هر د در آن شکوفا شود
پر رش یابد ا ا آن را ن یتوانس یم با هم بسازیم بیش ر ق ها جدا از هم زندگی
یکردیم به رغم عشق عالقهای د جانبه هیچااه ن وانس یم یا نخواس یم بیش از
چند اه در کنار هم زیر یک سقف ب انیم در ناسبات یان ا گویی سازگاری
ناسازگاری شد رزی ن یشناخ
با بدنیا آ دن پسر .اناار دنیای ن سا ان دیاری یاف کشف شضور ا
فضای پُ رنویدی را بوجود آ رد که عا ل پر رش بسیاری از شسهایم بود ای بر ن
اگر در س اج بر سر پرهیه از بچهدار شدن ش اق کرده بود .از وهب این رابطۀ
پربار با پسر .حر  .انده بود.
ا ر ز ن یدانم س اج ن چاونه ک رن شد را ین ش ی پیش از تولد در
این اجرا نقش داش پهشکا .در د ران بارداری بارها به ن هشدار داد بچهای که
در شکم دار .سخ قصد زندگی دارد بیخود نبود که با پا بدنیا آ د
با پسر .که به کاراکا رف یم آپارت انی نهدیک به دانشااه اجاره کرد .تا
ب وانم ا قات بیش ری را با ا باذرانم تازه راه اف اده بود زبان بازکرده بود ه یشه با
شنیدن صدای پای ن خودش را یرساند پش ِ در ساع هایی که به دانشااه
یرف م دخ ر جوانِ هربان ا ا بسیار سواسی از ا ناهداری یکرد هر ر ز ش ی
یهان آب دادن به ا را هم از ن یپرسید عصرها یکوشید .خود .را ز دتر به
لذتی صف ناپذیر به قصههایی که برایش یخواند.
پسر .برسانم شبها با دق
گوش یسپرد پسرکم رف ه رف ه بهرگ ر یشد در آپارت ان کوچک ان ه راه
یار .بود صبحها که بیر ن آ دن از رخ خواب برایم سخ بود صبحانهاش را که از
شب برایش آ اده یکرد .به تنهایی یخورد ب د سرا ن یآ د چه لذتبخش
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ال یداد آرا .بود
بود ق ی شانههایم را با دس های تُپل کوچکش ش
شکیبا پر هر در یان بس اان در ه سایه جایااه یژهای به دس آ رده بود
اهالی حله دکاندارها را به عنوان ادر را ین یشناخ ند گریهاش را کسی ندیده
بود ش ی ن بیش ر ق ها بی سر صدا در اتاقش بازی یکرد هر ق درِ اتاق را
باز یکرد .با دس های باز لبخند نااهی پُر هر به طرفم ید ید تا در آغوشش
بایر.
***
چند هف های از زندگی در کاراکا ناذش ه د تا از د س ان ه کالسم به
"ارتش آزادیبخش لی" ) )FALNپیوس ند که تازه توسط ساز ان جوانان شهب
ک ونیس شکل گرف ه بود با پیر ی از الاوی کوبا قصد بارزۀ چریکی را در سر
داش انقالب کوبا برایم جذابی خاصی داش بیانیۀ ها انا که فیدل کاس ر با ر د
به ها انا خطاب به رد .خوانده بود اناار دری بود که به ر ی س ادت بشری باز
یشد" :انسانها گف ند دیار بس اس ! به شرک درآ دند "
ا ایل با شور شوق در تظاهرات خیابانی شرک یکرد .که توسط جوانان
41
شهب ک ونیس ساز اندهی یشد با رقص پایکوبی ش ار "دیار بس اس !"
رف ه رف ه به اسطۀ ه شاگردان د س ان نهدیکم در کال های تئوریک ساز ان
جوانان شرک کرد .که با آنچه ب دها در زندان در ارتباط با گر ههای سیاسی ایران
شناخ م در سطحی باالتر بود
ب د از دتی ن نیه به تشویق د س انم عضوی در ج آنان را پذیرف م
ت لق داش ن به ج یا گر هی سیاسی را تجربه
نخس ین باری بود که عضوی
یکرد .با با رهایی به اصطالح آن ر زها " ارکسیس  -لنینیس "
با شکلگیری ارتش آزادیبخش لی ه چون بسیاری از جوانان د س ان
یپنداش م
نهدیکم ا کان تحقق انقالب را در نه ئال بسیار نهدیک در دس ر
انقالبی که قرار بود به دیدۀ ا به ه ۀ تب یضهای بشری پایان دهد
پرشور
"ارتش آزادیبخش لی" از ش ای ت دادی از رهبرانِ سرسخ
46

! - Ya basta
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برخوردار بود از قضا برخی از آن
شهب نظیر تئود ر پکوف د گال برا
رهبران ا ر ز به صف داف ان برنا ههای اق صادی بانک جهانی جهانی شدن سر ایه
پیوس هاند
شهب ک ونیس ن یتوانس یا ن یخواس به طور رس ی از بارزه سلحانه
ش ای کند ا سوالد که ه چنان در شهر ریدا شغول تدریس بود پس از گذش
چند اه از تص یم ن با خبر شد چند سال ب د از جدایی ا ا نیه ه راه ت دادی از
اعضاء شهب ک ونیس نه ئال در کوبا آ وزش چریکی دید ب دها هم با نا .س ار
"ا تو" 42در ساز اندهی حفلی چریکی س قل از شهب ک ونیس نقش داش
به جه بخشی از رهبری شهب ک ونیس نه ئال که شی چریکی را چند سالی
پذیرف هیچ شهب ک ونیس ی در جهان از بارزۀ سلحانه چریکی به شیوۀ کوبا
ش ای نکرد خود شور ی هم تنها پس از گذش د سال از انقالب شکو کوبا را
به رس ی شناخ
بارزۀ سلحانه در نه ئال در ه ان گا.های نخس با شکس ر بر شد به
تقلید از انقالب کوبا گر هی سلحانه در کوههای رکهی بارزه یکردند
دانشجویان هم دانشااه را که از اس قالل برخوردار بود پلیس شق ر د به آن را
نداش اشغال کرده بودند دانشااه تبدیل به دژی شده بود در حاصره پلیس شهری
دانشجویان سلحانه از خود دفاع یکردند
بارزۀ چریکی در نه ئال با آنچه ب دها در ایران در زندان شناخ م بسیار
تفا ت داش در نه ئال ه چون سایر کشورهای ا ریکای التین بارزۀ چریکی
ل و تر با جا ه فضای سیاسی شاکم بر جا ه داش
پیوندی حکمتر
برخالف ایران بارزهای نه ی به کُلی خفی نبود عال ه بر اینکه اشهاب سیاسی
قانونی علنی بودند داش ن اسلحه ا ری عادی بود در هر خانوادهای دس کم یکی
د هف تیر تفن پیدا یشد دس رسی به اسلحه نه دشوار بود نه ا ری خفی
بارزان به نای شل شدن کا ل فرد در ج نبود
افه ن بر این عضوی در ج
دس کم در رف ار ا ور شخصی نسخۀ شخصی جود نداش بارزه در خالف با
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نظا .نا عادالنۀ شاکم بود نه خالف با دس ا ردها ارزشهای جهان ش ول
ذهبیو سن ی در ر ابط
برخالف ایران قید بندهای اخالقی ناشی از فرهن
سیاسی ریا کشی زهد در بارزۀ چریکی به چشم ن یخورد طرز پوشش
خورد خواب ر ابط یان زن رد آزاد بود ربوط به ان خاب شخصی آد.ها
در قانون اساسی نه ئال ه چون بسیاری از کشورهای آ ریکای التین از
ا اسط قرن نوزدهم یالدی به هناا .اس قالل از سلطۀ اسپانیا شکم اعدا .لغی شده
بود شداکثر حکو ی  90سال زندان بود عال ه بر این برخالف ایران تنها کسانی
زندانی یشدند که در بارزۀ سلحانه علیه رژیم دس داش ند زندانیان سیاسی نیه
از ا کانات رفاهی نسب ا ناسبی برخوردار بودند
ارتش آزادیبخش لی بارزۀ سلحانه را در چنین فضا چنین فرهن
سیاسی شر ع کرد در دانشااه گر ههایی چند نفره ساز اندهی شده بود هر گر ه
ن جه گر ه پنج شش نفرهای بود .که ظیفۀ
ظیفۀ شخصی را به عهده داش
نقل ان قال اسلحه به دانشااه را به عهده داش یم به طور علنی زندگی یکردیم
فقط شب ها در خانۀ یکی از اعضاء گر ه برنا ه ظایف ر ز ب د را ت یین یکردیم
برخی از شبها هم با ع لیاتی نظیر ریخ ن یخهای درش ِ صل به سر فلهی
آ د اتو بیلها را خ ل
بطریهای یا پخش ر غن اشین در خیابانها رف
یکردیم
یک بار با اتو بیل یکی از دانشجویان داش م ش ابان چند اسلحه به دانشااه
دارک اشین تصدیق
ی برد .که د پلیس با وتور سر راهم را گرف ند
رانندگیا .را خواس ند ا ا از سر ش ابهدگی تصدیق ه ه دارک را جا گذاش ه بود.
پلیسها با شک تردید نااهی به داخل اشین انداخ ند گف ند " درک تصدیق
که نداری در صند ق چه داری؟" به خنده گف م "اسلحه"! شاف زده نابا ر
خندیدند باالخره با رد بدل چند لک شوخی دس از سر .برداش ند
تصور ان این بود که با این دس اجراجوییها ع لیات اع را ی یتوانیم
به گف ۀ کاس ر ه چون قطره ر غنی بر آب رد .را در سراسر کشور به شرک
درآ ریم به قیا .بکشانیم ا ا نه شرک ی شد نه قیا ی رخ داد ن یتوانس یم یا
ن ی خواس یم بپذیریم که هر خواس نی توانس ن نیس تنها به خواس خود ان برای
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تغییر جهان اتکا با ر داش یم
آن ر زهای دردناک نخس ین شکس ِ زندگی سیاسیا .به دس ایری بسیاری
از ج له چند رفیقِ دانشااهی انجا ید که با آنها در تب تاب آن ر زهای پر اجرا
آشنا شده بود .د س ص ی ی ه راه همدانشکدهایم ا رسینی 43برادر ه سر.
02
ایوانِ 00جسور پرشور در کوههای رکهی اِل چارال 06کش ه شدند بالنکادالیا
خواهر ا سوالد د س ص ی ی پرشور ه دلم را هم در آن فضای درهم ندانم
کاریها اس فادۀ ناجور از سالح از دس داد .گلولهای که ناخواس ه نادانس ه از
جابجا کش ه شد د
سالح برادر شوهرش شلیک شد درس سط گلویش نشس
فرزند د ساله سه سالهاش که شاهد رم ا بودند دایم گریه یکردند با لحن
کودکانهشان یگف ند " ا ان اف اد تو سطل آشغال با آشغاال بردنش!"
ب د از رم ادرشان چند اه با ن زندگی کردند تا ر زی که برای ه یشه
ترکشان کرد.؛ چه تلخ چه دشوار!
09
ر زی که ارد خانۀ ا شدند را ین از خوشحالی دخ رک سه سالۀ ا نورا ی
به هیچ ترتیبی شا ر نبود رهایش کند ا ایل ش ی
را حکم در آغوش گرف
شبها هم با ا دس به گردن یخوابید
فضای شور شوق انقالبی ز د فر نشس شاید اند ه یأ در پی آن
شکس بود که به ناسازگاری با ا سوالد شدت بخشید نیاز به بازگش به
ریشههایم به هر پش وانۀ خانوادگی را در ن تقوی کرد
با این ه ه آن سرز ین عجیب با رد .پرشور سرزندهاش با خویشان
د س ان فرا وش نشدنیا .ه چون طن د  .ه واره در دلم جای یژهای داش ه اس
اند ه ناا یدی هم دیری نپایید رف ه رف ه ا ید با ر به ا کان تغییر جهان
ایدهآلی که در سر داش م بر تلخی آن شکس چیره شد دیار خود .را به "جنبش
نوین" چپی لق یدانس م که در خالف با "اشهاب ک ونیس سن ی" یا به
49
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اصطالح آن ر زها "اشهاب رفر یس پیر ارد گاه" شکل گرف ه بود با اتکا به الاوی
س ادت بشری را به تحقق
کوبا در سه قارۀ جهان در تکاپو بود تا آرز ی عدال
برساند ز انه ز انۀ آرز های بهرم بود پر ازهای بلند به سوی بیکرانی خالی از
تردید یقینهایی که جایی برای تأ ل پرسش باقی ن یگذاش
چند اه پس از آن شکس بود که ه راه را ین که شاال دیار د سال نی ه
شده بود نه ئال را برای ه یشه ترک کردیم ناسباتی پر هر پر از اع اد یان ا
شکل گرف ه بود ر ز سفر هم با آرا ش ه یشایاش با خویشان با ا سوالد داع
کردیم دس در دس با اع ادی د جانبه سوار هواپی ا شدیم به س سرنوش ی
نوین به پر از درآ دیم
سفر بازگش با نخس ین سفر .به نه ئال تفا ت زیادی داش این بار به
دنبال اجرایی عشقی سرز ینی ناشناخ ه نبود .شواسم یکسره به فرزند .بود
سرنوش ی که برایش رقم زده بود.
هواپی اها هم در عرض آن چند سال به کلی تفا ت کرده بودند به ج های
سری السیری تبدیل شده بودند که یتوانس ند بد ن توقف یکسره از قارۀ آ ریکا تا
قارۀ ار پا پر از کنند اناار با رشد تکنولوژی بار بندیل سافرها هم کاهش یاف ه بود
جورتر اطو کشیدهتر شده رف اری خشک
ه ای از سافر ه اندار ج
رس ی پیدا کرده بودند نه از تر از سقوط خبری بود نه از ه دلی ج ی سافرها!

ایران،
1030

3
ا اسط  6946ه راه پسر .ارد ایران شدیم ه ین که پایش را در با سرسبه
باصفای اُزگل به ز ین گذاش شاد خندان شر ع کرد به د یدن پش ساخ ان
آجری به اس خر بهرم که رسید دس یزد د ر اس خر ید ید به رین کاری که
در آن لحظه به فکرش رسید این بود که ساع پدر .را پرت کند سط اس خر
پس از چند ر ز ق ی وجه شد که شرفهایش را ن یفه ند دیار با کسی
شرف نهد ش ی با ن اع صاب کرده بود! پس از یک اه سکوت نخس ین ج لهاش به
زبان فارسی این بود که "اسم ن ببوش نیس را ین اهِ!"
از آن پس هر بار که چون گذش ه به نا .خود انی "ببوش" صدایش یکرد.
پاسخ ن یداد چند اهی گذش تا در کنار پسر پری ه بازی کوچولویش سیا ش
با زبان حیط زندگی در ایران اُخ شد با تالشهای پر هر پدر ادر .اع اد به
نفس شکیبایی ه یشایاش را د باره به دس آ رد
در آن ز ان فرح در جایااه لکۀ ایران شسابی جا اف اده بود ع ویم ح ود
که با شاه دربار نهدیک بود چند بار به ن تذکر داد که فرح خواهان دیدار با ن
اس ه ان قدر که به دیدن فرح نرف م از نظر خیلیها ف ال سیاسی به شساب
یآ د .هر چند قصد هیچاونه ف الی سیاسی در سر نداش م درپی یاف ن شغلی
کوچک ثاب بود .ا ا در آن فضای تن سیاسی اناار راهها بر ن بس ه بود اال ر
آ ردن به فرح که تن دادن به آن برایم تصورناپذیر بود
انقالب سفید شاه با اصالشات ار ی شق ر ی به زنان شر ع شده بود
ر شانیونی که د ران لی شدن نف به پیر ی از کاشانی دس از ش ای از صدق
برداش ه از شاه طرفداری کردند شاال به پیر ی از خ ینی به خالفان سرسخ شاه
تبدیل شده بودند با اصالشات ار ی شق ر ی زنان به شدت خالف یکردند
عال ه بر الکان بازاریها سایر جریانهای دانشجویی سیاسی نظیر جبهۀ لی د .
نیه هرکدا .به "ظن خویش" نه به "اصالشات از باال" اه ی یدادند نه به شق
ر ی برای زنان توجهی داش ند اصل در ناسازگاری با نظا .اس بدادی بود جه شهب
توده که در آن سالها به قصد بازگش از تب ید بیر ن آ دن از وق ی غیرقانونی
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با چش داش به پارهای چرا سبههای شاه به شور ی از اصالشات ش ای یکرد
در صفحۀ ا ل یکی از ش ارههای ر زنا ۀ فکاهی توفیق شکلکی چاپ شده بود
فضای سیاسی در آن د ره بود گر هی رد جلوی
ی
که ر شنترین بیان
جلس شورای لی به اع راض گرد آ ده بودند پالکاردی در دس داش ند که ر ی
آن نوش ه بود "شاال که شق زنان را کف دس شان گذاش هاید شق ا ردان را هم

بدهید!"
دیری ناذش که کار آن ر زنا ه نیه به ت طیلی اجباری کشید در چنین
ا اعی بود که اعال یههای تند تیه فراخوانهای خ ینی در خالف با اصالشات
ار ی شق ر ی به زنان دس به دس یگش
بازداش شدن خ ینی در شب  60خرداد  42گویی جرقهای بود برای برپایی
تظاهراتی به ش ای از ا آن ر ز با د س هنر ند ص ی یترین د س آن
سالهایم فریده برای دیدن آن تظاهرات رف ه بودیم به خیابان عینالد له نهدیک خانۀ
پدرش کفن پوشانی با دس ارهای سفید رن قر ه خون بر کفنهاشان عربده کشان
هر چه در سر راهشان بود دیرکها باجههای تلفن را یران یکردند پیش
یرف ند گویی از شلیک گلولۀ سربازان هراسی نداش ند!
هیچااه تظاهراتی چنان خشون بار ندیده بود .سخ ترسیده بودیم ش ابان
خود ان را در کوچه پس کوچههای اطراف ناپدید کردیم عصر آن ر ز خبر کش ه
شدن دهها تظاهر کننده بر سر زبانها بود ن یدانم ه ان ر ز بود یا فردای آن که با
فریده سری هم به بازار زدیم هنوز ارد بازار نشده بودیم که تج نسب اَ بهرگی در
برابر دیواری توجه ان را جلب کرد داش ند اعال یۀ خ ینی را یخواندند ن هم
بی اخ یار ارد ج ی شد .هنوز چند سطری نخوانده بود .که صدای ردی را از
پش سر شنید .که یگف "گ شو بر بیر ن زنیکه!"
نابا رانه سر .را برگرداند .دید .ردی با تهریش چش انی بس ه با نوک
از جلو راهش
ن ه ان ج له را تکرار یکند به خیالم نابیناس
اناش ان به س
کنار رف م ا ا هر جا که یرف م با چشمهای بس ه به دنبالم یآ د طوری که نوک
اناش انش به ن نخورد ه ان ج له را تکرار یکرد شاف زده نااهی به فریده
انداخ م که دس م را حکم گرف ه بود از یان ج ی بیر ن یکشید چند قد.
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با

که از ج ی د ر شدیم با طنه ه یشایاش لبخندی زد چشمهایش را بس
ن گف "رف ن یان ردها کافات داره آنهم
اشارۀ نوک اناش ان به س

بیشجاب!"
نااهی به د ر بر .انداخ م تازه وجه شد .که جه ن فریده هیچ زنی به
چشم ن یخورد ا ّا به رغم دیدن آن شورشیان خشن رف ار اهان بار آن رد
پرسشی برایم پیش نیا د به ع ق فاج ۀ شاکم شدن آن فرهن سن ی ذهبیِ
اپسارا تنها ز انی پیبرد .که افکار خ ینی پیر انش بر جا ه شاکم شدند
در آن ر زها هیچ جریان سیاسی به افکار عقب اندۀ نهف ه در پس اعال یههای
خ ینی در دی با اصالشات شق ر ی زنان توجهی نکرد به عواقب آن شورش
خشون بار کفنپوشان نپرداخ ش ی گرایشهای جبهه لی د  .در دانشااه ش ارِ
" رم بر دیک اتور خون آشا ".را بر سردرِ دانشااه آ یخ ند ا ا در خالف با آن افکار
اپسارا چیهی ننوش ند گویی دی با رژیم اس بدادی شاه خالف با "اصالشات
از باال" ان از پرداخ ن به آن شورش آشکارا ارتجاعی بود شورشی که ز ینهساز
انقالب اپسارا اس قرار ج هوری اسال ی شد
چندی پس از آن شورش خ ینی به شکم یا ف وای آی ال شری داری
با ساط آنان به عراق تب ید
ر حال خر.آبادی به جایااه آی الای ارتقاء یاف
شد در تب ید با ایس ادگی پافشاری در خالف با رژیم شاه طی یک دهه به
وق ی ن ایندگی الیههای تح انی جا ه گرایشهای بنیادگرای ذهبی کسبۀ
بازار دس یاف
پانهده سال پس از آن شورش به گف ۀ خود خ ینی در پی انقالب در
سخنرانی  22اسفند 6901در قم شورشی که در خرداد  42شر ع شد "نهض ی بود
اسال ی نه د وکراتیک بود نه لی"!
در د دهۀ پیش از انقالب ه ین بس بود کسی یا جریانی علیه شاه بارزه
کند تا یکسره از جانب خالفان رژیم شاه بسیاری از هم سلکانم ش ای شود تا به
ا ر ز هم تحلیلی از آن شورش اپسارا پیا دهای ناشی از آن صورت نارف ه اس یا
دس کم ن ندیدها.
***
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قرار بود ا را در پنج

پسر .در چهار سالای خواندن نوش ن را آ وخ
سالای در کال ا ل اب دایی نا .نویسی کنیم
پا کنم ن یشد ناگهیر
هر چه تالش یکرد .تا شغل کوچک ثاب ی دس
پسر .را دتی به پدر ادر .سپرد .د باره در ا اسط  6949برای پایان تحصیالتم
به پاریس بازگش م
فضای پاریس به کُلی عوض شده بود از اینکه پذیرف ه شدن اس قالل الجهایر
توسط ژنرال د گُل که به نظر .خود ر ی خود حور یآ د چنان تأثیر ثب ی در
اند .دارای سیاسی در فضایی
سرنوش یک جا ه گذاش ه بود در شاف
د وکراتیک جایاهین بایر ببندهای خیابانی خشون های سیاسی شده بود
در آن فضای دلنشین شغول تحصیل در درسۀ شهرسازی بود .که ا سوالد
در راه سفر به الجهایر چند هف های در پاریس توقف داش به قصد دیدار با پسرش ا
را به الجهایر دعوت کرد پیش از آن هیچ خبری از ا سوالد نبود ان ظار چنین
دعوتی را از جانب ا نداش م؛ تص یم گرف ن برایم دشوار بود در فکر پایان بردن
تحصیل بازگش به ایران بود .دلم برای پسر .تن شده بود افه ن بر این شیوۀ
تدریس سن ی اری شهرسازی در پاریس دیار برایم چندان جذابی ی نداش با
ا سوالد هم دیار چندان سازگاری نداش م ا ا نیاز دیدار پسر پدر را یفه ید.
چند ر زی با خود .کلنجار رف م سرانجا .تص یم گرف م با پسر .به الجهایر بر .
تص ی ی که بار دیار زندگی آتی ن پسر .را در سیری به کُلی فا ت سوق داد
چند اهی از چهار سالای را ین یگذش که پدر ادر .ا را به تنهایی با
هواپی ا به پاریس فرس ادند این بار هم این جابجایی را ثل ه یشه بیدردسر
خندان پر هر پذیرف سالها ب د در سنین جوانی در باره ر ز ر دش به فر دگاه
پاریس در انشایی به زبان فرانسه در ورد "دیوارها ا اکن پاریس" نوش :

" ا لین باری که پاریس را دید .چهار سال داش م چهرۀ ادر .را به یاد دار.
که در فر دگاه ن ظر ن بود از دتها پیش در ان ظار چنین لحظهای بود.
پاریس أ ن ادر .بود شهری ه ان نواز از آن پس هر بار که ارد پاریس
یشو .قلبم به تپش یاف د کوچههای پاریس جذ بم یکنند دیوارها حیط
اطرافم را با عالقه نااه ی کنم گویی تابلوهایی هس ند آ یخ ه به دیوار راهر هایی
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دراز که را به اتاق ادر .یرسانند کلیسای نوتردا .زیباس ا ا نانوایی قدی ی
کوچک نبش کوچه هم که ادر .از آنجا شیرینی کُر آسان برایم یخرید بنای با
شکوهی س با تاریخی جذاب
پاریس را د س دار .ه چون کودک چهار سالهای که اتاق پدر ادرش را
د س دارد :شکافِ بهرم تَرَک کهنۀ دیوار به نظرش زش ن یرسد!"

الجزایر و چه گوارا،
1030/1313

12
با پسر .به الجهایر رف یم ا را در سال تحصیلی  6314-10ه راه د فرزند
سفیر کوبا در هد کودکی فرانسوی نا .نویسی کردیم بیش ر عصرها ب د از ت طیل
شدن هد کودک یرف م به سفارت کوبا به دنبال ا اندک اندک عال ه بر زبان
فرانسه شرف زدن به زبان اسپانیولی را هم در بازی با فرزندان سفیر از سر گرف
یکی از غر بهایی که با بیانکا 04ه سر سفیر کوبا در سالن سفارت گپ
یزدیم ناگهان را ین با دس هایی خونین خودش را به ن رساند به آرا ی گف

" یدا ن ر

چیهی نیس !"

اناش شص دس راس ش الی پرههای سهچرخه گیر کرده بود ناخنش با
گوش جدا شده بود لرزان ش ابان سوار اشین بیانکا شدیم در بی ارس ان
صل کردن بخش جدا شدۀ اناش به ع ل جراشی بیهوشی کا ل وسل
یکی د ساع در راهر کثی ف شلو بی ارس ان قد .زد .تا ا را بیهوش در
راهر به ن تحویل دادند ن یدانم چه دت گریان ناران به رن پریدۀ ا
اند .ه ین که چش ش را باز کرد نااهی به دس باند پیچی شدهاش انداخ

پوس
برای
شدند
ه ان
خیره
گف " یدا ن ر

دیاه خوب شد"!.
***

در آن سالها الجهایر پس از کوبا د ین کانون انقالب به ش ار یآ د
پناهااهی بود برای ه ۀ بارزان " د اس ار د ا پریالیس " در جهان از ا اسط
دهۀ  10کوبا زیر فشار آ ریکا شور ی ناگهیر بخشی از ک کها ش ای های خود
را از گر ههای سلح " د ا پریالیس ی" به الجهایر ن قل کرده بود اش د بنبال
00
نخس ین رئیس ج هور الجهایر که خود را سوسیالیس یدانس به ک ک چهگوارا
سفارت کوبا به تجهیه سر سا ان دادن گر ههای سلح به یژه در آ ریکای
التین یاری یرساند
54

- Bianca
-Ernesto Che Guevara
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ا سوالد با رفیقی به نا .پدر د نو 01از جانب فراکسیون وافق بارزۀ
سلح انه در رکهی شهب ک ونیس نه ئال ه راه یک تکنیسین کهیکی در پی
ساز اندهی ارسال سالح به چریکهای آ ریکای التین بودند
الجهایر س قل هیچ شباه ی به آنچه در تصور .ساخ ه بود .نداش فقر
تب یض چش ایر بود قا ات کار ندان د ل ی صاشبان شرک های فرانسوی
دیار خارجیها در حلۀ فرانسوی نشین سابق با خانهها یالهای بهرم خیابانهای
نهدیک به ساشل زندگی یکردند دار دانشااه وزه ا اکن
سی ِ پردرخ
ع و ی هم در ه ین نطقۀ شهر قرار گرف ه بود ا ا در حلههای عربنشینِ د ران
تاریک کثیف خانههای زهوار در
اس ار ج ی ی عظیم در کوچههای تن
رف ه بر دا نۀ تپههای کنارۀ شهر ه چنان در فقر عقباف ادگی درهم یلولید
سایۀ ذهب سن بر فضای شهر سناینی یکرد در شیرت بود .از اینکه یدید.
اناار اسال .زبان عربی هوی اصلی جا ه اس البد در قابله با اس ارگران
فر انسوی! شجاب اسال ی زنان در کوچه بازار دانشااه چش ایر بود ش ی زنانی که
بی شجاب در بارزه برای اس قالل شرک کرده بودند به ناچار د باره "باشجاب" شده
بودند در تشکیالت شهب ک ونیس  -شاخۀ سابق شهب ک ونیس فرانسه -زنان
یهودیان در هس ههای جدا گانه از ردان سل انان ساز اندهی شده بودند ر زه
گرف ن در اه ر ضان ه هگیر بود ش ی اش د بنبال رئیس ج هوری که خود را
سوسیالیس یدانس ر زه یگرف سفیر بذلهگوی کوبا خورخه سرگئیرا 01به
طنه یگف "جلو این ج اع کله شقِ سل ان بنبال ناچار اس به ر زه گرف ن

تظاهر کند گرنه به ا که یرسد از شر ب خوردن دس برن یدارد!"
سفیر بلند باال باریک اندا .کوبا از کو اندانهای د ران انقالب بود همسن
سال ا شوخ بود باهوش اشرت با ا ه سرش بسیار دلپذیر بود جذاب به
خصوص در یه انیهای شا .سفارت که بحثهای سیاسی ه واره با داس انهای
طنهآ یه بذله گوییهای ا ه راه بود
با این ه ه برایم شیرتآ ر پرسش برانایه بود که در بحثهای سیاسی در
56

-Pedro Duno
- Jorge Serguera
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سفارت کوبا ه ۀ شکالت به گردن "سیاس های رفر یس ی" شهب ک ونیس
اس ارگران فرانسوی انداخ ه یشد به یژه از جانب الجهایریها ش ی تاریخدان
ر ف فرانسوی اکسیم ر دنسون 02که چند اهی به الجهایر آ ده بود
اسال .شنا
ه ۀ شرفهایش شول اخراجش از شهب ک ونیس فرانسه به صرف خالف با
سیاس های سازشکارانۀ آن د ر یزد ه ۀ اق ی های تلخ عقب اندگی فرهنای
سیاسی تب یضهای جنسی ذهبی نابسا انیهای وجود با لودگی طنه توجیه
یشد در ابها .فر یرف تنها و وع ر شن خدشه ناپذیر اه ی " بارزۀ د
اس اری" " د ا پریالیس ی" بود عال ه بر خالف با سیاس های به اصطالح آن
ر زها "رفر یس ی" شور ی ارد گاه سوسیالیس ی نه لو .بود ریشههای اصلی
نابسا انیها کجاس نه سئولی نابسا انیهای وجود به عهدۀ چه کسانی اس
" صلح " یا الشظهکاری سیاسی رایجترین شیوۀ تحلیل بود به این نا که ه ۀ
نابسا انی ها شکالت وجود تح عنوان پیشایری از بهرهبرداری دش ن توجیه یا
به سکوت برگهار یشد کوچک رین ان قاد در ورد نابسا انیها یا ک رین تائید
نسب به دس ا ردهای فرانسویان از هنر گرف ه تا آزادی فردی فوراً به طرفداری از
دش نان اس ارگر ت بیر یشد
ن نیه به تدریج با هر تناقض یا تب یض ناخوشایند اج اعی که ر بر
یشد .خود بخود توجیهی برایش یتراشید .اندک اندک " صلح " سیاسی
تر از بهرهبرداری دش نان در بیان اق ی ها بر افکار رف ار .سایه یانداخ
با این ه ه دیدار چهگوارا از الجهایر سخنرانی ر ف ا در کنفرانس آسیا-
افریقا نسیم تازهای بر ذهنم د ید در فوریۀ  6310کشورهایی نظیر صر اند نهی
الی غنا به دعوت بنبال در الجهایر گرد آ ده بودند بیش ر آن کشورها تازه به
اس قالل دس یاف ه بودند هر یک به نوعی خود را به ارد گاه سوسیالیسم نهدیک
یدانس ند با اتکا به ایدۀ "پان عربیسم" "پان افریکانیسم" در پی تثبی وق ی
خود بودند ه ه ان با آن کنفرانس چهگوارا پس از یک د ر دیدار از کشورهای
ارد گاه سوسیالیس ی به تصادف یا به ع د به الجهایر آ ده بود ا را گذری در
سفارت کوبا دیده بود .ا ا داس انهای شوخی یا جدی زیادی در بارۀ دیدارهای
58

-Maxime Rodinson
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چهگوارا از زبان سفیر جذاب پرشور کوبا ه سرش بیانکا به تفصیل یشنید.
سرخورده بازگش ه سخنرانیاش را براسا
شنید .که ا از آن دیدارها ایو
تجربه تلخش از آن دیدارها تنظیم کرده اس
ن یاری دادن به ترج ۀ آن سخنرانی به زبان فرانسه
از قضا ا سوالد
03
فرص ناسبی یاف ه بود برای صحب دربارۀ قالۀ رژیس دبره در ورد کوبا به نا.
"راهپی ایی طوالنی" در جلۀ ر ف فرانسوی ز ان نو 10به دیری ژانپل سارتر
رفی آن قاله به چهگوارا به گف ه خود رژیس دبره در خاطراتش تصادفی بود که
در سیر زندگیاش نقش ت یین کنندهای داش
پس از آن بود که رژیس دبره توسط چهگوارا به کوبا دعوت شد نظریۀ
ر فش را در  6311در ک ابی به نا" .انقالب در انقالب" ن شر کرد ه ان
نظریهای که بسیاری از گر ههای چریکی در جهان از ج له چریکهای فدایی خلق
ایران به رهبری س ود اش دزاده در بارزۀ سلحانه خود آز آن الها .گرف ند گرچه
با ت بیر تفسیرهایی بس سادهاناارانه
***
چهگوارا در سخنرانی که برای آن کنفرانس تنظیم کرده بود از ناسبات
شور ی ارد گاه سوسیالیس ی با کشورهای تازه به اس قالل رسیدۀ جهان سو .به
شکل بیسابقهای ان قاد کرد گف کشورهای جهان سو .یان فشارهای آ ریکا
شور ی چین گرف ار آ دهاند در ان قاد به شور ی چین تا آنجا پیش رف که آنان
را در بهره برداری از کشورهای جهان سو .ه دس ا پریالیسم آ ریکا خواند ا تنها
راه قابله با این فشارها را برپایی اتحاد یان کشورهای س قل جهان سو .یدانس
با ر نکردنی بود نخس ین باری بود که زیر یک کشور سوسیالیس ی بد ن
هیچ الشظۀ سیاسی با نااهی اق بینانه نظرات ان قادیاش را از شور ی چین
ناسبات در ن "ارد گاه سوسیالیسم" بیپر ا آشکارا به زبان یآ رد در آن ر زها
در سفارت کوبا ه ه شرفها د ر رُکگویی بیسابقه جسارت چهگوارا یچرخید
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پس از آن کنفرانس بود که چهگوارا در بازگش به کوبا دیار در انظار ع و ی دیده
نشد ا که آشکارا به فشارهای چین شور ی بر کوبا ناسبات تح یلی آنان ان قاد
داش کنارهگیری از قدرت ادا ۀ بارزۀ سلحانه را برگهید بارزۀ چند اهۀ ا در
کناو با شکس ر بر شد ا ا به ا ید برپایی انقالبی قارهای بارزه در کوهس انهای
بولیوی را برگهید ا قدرت را در ا ج قدرت رها کرد نا ۀ داع ا بیان یاانای در
شرف ع ل اس کاربس اخالق در سیاس به فیدل کاس ر نوش  " :ن راهی را

در پیش یگیر .که تو به خاطر قدرت ن یتوانی بپی ایی در این راه بهرمترین
آرز یم را که شرک در ساخ ن جا های نوین اس رها یکنم!"
در آ ریل  6311در بیانهای از کوهس انهای بولیوی خطاب "به جهانیان"
آشکارا اعال .کرد "راه دیاری ن انده اس یا انقالبی سوسیالیس ی یا کاریکاتور آن!"
و ی خطرناک در فضای سیاسی جهان آن ر زگار پس یاران
وق ی
قدرت ندش تنهایش گذاش ند همپی ان ا کاس ر ن وانس یا نخواس به ش ای از
ا ادا ه دهد اریو ونخه 16دبیر کل شهب ک ونیس بولیوی که به ا قول ش ای
داده بود به قولش فا نکرد لیکن چهگوارا تا آخرین لحظه دس از آر انش نکشید
هناا ی که در درسۀ دهکدۀ "ایاهرا" 12یک شبانه ر ز زندانی بود به آ وزگار زن آن
درسه گف ه بود "اگر از اینجا جان سالم به در بر .کاری یکنم که ه ه چیه این

دنیا این ده این درسه تغییر کند!"
جان سالم به در نبرد در  3اک بر  6311به ق ل رسید أ وران "سیا" به قصد
اثبات رم شکس ا ه ان ر ز جسدش را آراس ند با وهای کوتاه ریش
تراشیده سر صورت ت یه عکسی از ا ن شر کردند عکسی که بر خالف ان ظار
"سیا" چهگوارا را به اسطورهای شکس ناپذیر ش ی به هناا .رم تبدیل کرد در
آن عکس چهگوارا حکم اس وار آرا یده بود با چش انی باز نااهی به د ردس ؛ به
آینده ن اد اسطورهای که فیلسوفی چون ژان پل سارتر ا را "کا ل رین انسان د ران
ا" خواند
اسطوره ای که گویی ش ی ان قال جسدش به کوبا خطری سیاسی به بار
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یآ رد سی سال گذ ش تنها در پی فر پاشی شور ی بود که جسد چهگوارا به کوبا
بازگردانده شد در شهر سن ا کالرا 19آرا ااهی برای ا برپا گردید سان ا کالرا
نخس ین شهری بود که در انقالب کوبا توسط چهگوارا تسخیر شده بود
چند اه پس از آن کنفرانس در ژ ئن  6310بنبال با کودتای نظا ی ا نش
هواری بو دین طلبۀ سابق زیر دفاع از ریاس ج هوری برکنار شد از آن پس
ارتش توانس با اتکا به بو دین ش ای د ل فرانسه به نهاد بال نازع قدرت ند
اق صادی سیاسی تبدیل شود نهادی که تا به ا ر ز نیه سلطۀ اس بدادی خود را بر
الجهیره اع ال یکند
در اک بر ه ان سال سوکارنو رئیس ج هور اند نهی با کودتایی نظا ی از د ر
خارج شد سال  11نکر ه رئیس ج هور غنا تا ا اخر دهۀ  10رؤسای ج هور
بیش ر کشورهایی که در آن کنفرانس شرک داش ند یکی در پی دیاری با کودتا
سرناون شدند یا ه چون لو و با 14شخصی لی بارز کناو به ق ل رسیدند
کودتاها ق ل هایی که ج لای به ه دس ی س قیم غیر س قیم اس ارگران
سابق انجا .گرف تا سرانجا .در دهۀ  10یالدی یان کشورهای جهان سو.
د ران ر ف به
کشورهای سر ایهداری غرب ناسباتی جدید شکل گرف
"اس ار نو" آغاز شد
10
بنبال دت  60سال در یالی سوزینی زندانی شد ه ان یالی قدی ی
آشنای حصور در یان درخ انی کهن سال که در آن ز ان رکه ش ای از گر ههای
سلح چریکی بود در د ران اشغال فرانسه شکنجهگاه رد .الجهایر
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ا اخر بهار  6310چندی پیش از سقوط بنبال با پسر .د باره به پاریس
بازگش یم دتی در آپارت ان خواهر .پری در آن ونی شو ۀ پاریس زندگی کردیم
اری پیدا کرد .ا ل صبح پسر .را یسپرد .به یک دایۀ
کاری در یک دف ر
آفریقایی که ه ه ان از سه چهار کودک ناهداری یکرد غر ب که از کار
باز یگش م ا را خوابیده در بغلم به تخ خواب ان یرساند .پری تا جایی که
ی توانس یار ه راهم بود ا ا ه سرش از شضور ا در آپارت ان کوچکشان سخ
در عذاب بود نه برای اجارۀ آپارت انی س قل پول کافی داش م نه فرص کافی برای
ی دشوار را برایم
رسیدگی به پسر .هر چند شکیبایی اع ادش آن
تح لپذیر یکرد
یکوشید .ا قاتی را با ا باذرانم شضورش آرا شبخش بود هر گاه فرص ی
ییاف م با ا یرف یم به پارکهای زیبای پاریس برای دیدن تئاترهای عر سکی
ن ایشهای عر سکی را د س داش به جه تئاتر پینوکیو 11که نخس ین بار گریان از
آن بیر ن آ د چون د ا پینوکیو به خاطر در هایی که یگف هربار درازتر
گذارهای ان ا را آزاد یگذاش م تنها سفارش یکرد .اگر
درازتر یشد در گش
را گم کرد از سرجایش تکان نخورد تا ا را پیدا کنم ر زی در خیابان شلو پر
آ د َسن یشل 11ا را گم کرد .سراسی ه ناران به ک ک پلیس به دنبالش
رف
گش م سرانجا .ب د از یک ساع ا را ایس اده در سکوت پش درخ ی یاف م با
آرا ش لبخندی زد گف " یدا از جا .تکون نخورد .تا پیدا .کنی!"
ر زهای ت طیل گاه ا را برای بازی با بچههای ه سایه به باغچۀ نسب اً بهرم
جلوی ساخ ان یفرس اد .ا ا هربار بچههای بهرگ ر اسباب بازیهای ا را به ز ر
یگرف ند ناگهیر رتب به ا تذکر یداد .از خودش دفاع کند لی ا ه واره در
برابر .سکوت یکرد تا ر زی که با لحن ه یشه آرا .هربانش گف " یدا بچه ر
این طوری تربی ن یکنن!" درس نفه ید .نظورش تذکر دا  .ن به خود ا
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اس یا پرهیه ا از زد خورد با بچههای دیار برای ه یشه دس از چنین تذکری
برداش م چند اهی هم رف یم به ای الیا در شهر بولونیا 12که زندگی ارزانتر از فرانسه
بود پیش د س نهدیک پش یبان پایدار .ایر ا 13خواهر بهرم ا سوالد با این
شال پولی که از طراشی در یک جلۀ آ وزشی برای کودکان به دس یآ رد .برای
زندگی س قل با پسر .کافی نبود زندگی تحصیل در شهر دلپذیر بولونیا با فرهن
پیشر قدی یترین دانشااهش در ار پا جایی که کوپرنیک توانس چرخش ز ین
به د ر خورشید را کشف کند برایم جذابی یژهای داش با این ه ه ناچار تص یم
گرف م به پاریس باز گرد .پسر .را هم د باره بازگردانم به ایران پیش پدر ادر .تا
تحصیالت دانشااهیا .را به سرانجا ی برسانم پیش از بازگش پسر .به ایران
دانس ن هر چیهی را که برای آیندهاش ر ری یدانس م با جهئیات دالیل قابل
فهم به ا تو یح یداد .ا هم با دق به شرفهایم گوش یداد یکی د ر ز به
سفرش انده برایش در ورد فواید خوردن گوش تو یح فصلی داد .چون در ت ا.
دتی که پیش ن بود به آن لب نهده بود با لبخندی پُر هر گف " ن در ایران

گوش یخور .اینجا گوش ن یخور .چون ن یتونم فرق بین گوش خوک
گوش گا ر بفه م تو هم که خدا ر قبول نداری کنه گوش خوک برا .درس
کنی!"
شب پیش از بازگش اش با شال ی فکر ر ی تخ نشس ه بود ازش پرسید.
به چه فکر یکنی؟ با لحن کودکانه ه یشه هربانش گف "دار .فکر یکنم

ق ی بهرم شد .در

تنها نذاش ن ر بخونم!"

جدایی برای هر د ی ا سخ بود ا ا ط ئن بود .که هربانی آزاداندیشی
پدر ادر .زندگی آیندۀ پسر .را بیش از ن تض ین خواهد کرد با بازگرداندن
پسر .به ایران برخالف تصور .دیار نه یتوانس م درس به تحصیلم ادا ه بدهم
نه درس کار کنم با این شال تنها پس از د سال خردهای به این در آن در زدن
به پرام کوبا سرک کشیدن ندای آن ج لۀ صو انه پر نای پسر .را به جان
شنید.
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10
ا اخر تابس ان  6310ا سوالد از طرف شهب ک ونیس نه ئال به پرام اعها.
شده بود سئول هئی ی بود در دبیرخانۀ جلۀ ر ف به صلح سوسیالیسم از
جانب کوباییها هم برای ک ک به ساز اندهی "کنفرانس سه قاره" 10به بنبرکه
رفی شده بود هدی بنبرکه یکی از شخصی های ر ف سیاسی اپوزیسیون
راکشی پایهگذار اصلی "کنفرانس سه قاره" در کوبا بود
ا سوالد را به پرام دعوت کرد تا در دیداری با بنبرکه ا کان شرک در آن
کنفرانس به عنوان ناظر برایم فراهم شود هم ر شیۀ را یشناخ هم یدانس
چقدر ش اق سفر به کوبا هس م
چند ین بار بود که در سیر زندگیا .بر سر د راهی ان خاب تص ی ی
دشوار قرار یگرف م به یژه آن که قصد داش م هرچه ز دتر درکی بایر .به ایران
پیش پسر .بازگرد .از یک سو عشق به پسر .نیاز به هر آرا ش یار دیار را به
سوی سرز ین ریشههایم یکشید از سویی دیار بلند پر ازی کنجکا یهایم را
به سوی ناشناخ هها ی راند سرانجا .ن وانس م از فرص پرارزش دیدار از کوبای
انقالبی درگذر.
فر تنی در عین شال پخ ای
بنبرکه را که در پرام دید .از ص ی
ی
سیاسی یهان اطالعات سی اش در ورد سائل جهانی در شاف اند.
یگف اش باه بهرم صدق این بود که به
ایران صدق را به خوبی یشناخ
ن وانس آن را بیطرف
دنبال حدین جهانی نبود آ ریکا را به درس ی نشناخ
ناهدارد شهب توده هم در وق ی شساسی پش ا را خالی کرد!
ا ید زیادی به "کنفرانس سه قاره" داش آن کنفرانس را نه تنها ز ینۀ
ناسبی برای اتحادی گس رده یان کشورهای "جهان سو ".یدانس بلکه اتحاد
یان این کشورها را تنها راه دس یابی به اس قالل رهایی از ناسبات اس اری
یش رد یگف در برابر ارد گاه سوسیالیسم سر ایهداری آ ریکا ار پا اتحاد
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تنها راه اس قالل خود خ اری شق شاک ی رد .در این کشورهاس به اه ی
تاریخی آن کنفرانس اقف بود در تدارک ساز اندهی آن لحظهای آرا .نداش به
این ر آن ر سفر یکرد در ورد اه ی آن کنفرانس ساع ها با این آن ق
یگذاش
ا ا پیش از شر ع کنفرانس ا را در اک بر  6310ه چون بسیاری از
شخصی های آزادیخواه "خطرناک" جهان سو .در آن د ران از یان بردند در
سفری به پاریس ناگهان ناپدید شد پس از دتی لو .شد که ا را به درخواس شاه
راکش با ه دس ی پلیس فرانسه ربوده سر به نیس کردهاند
***
آ د به پرام بود .پرام برای
پیش پس از سفر به کوبا چند اهی در رف
ن گذرگاهی بود در راه کوبا در اق ی هم جه از راه پرام کانادا برای رسیدن به
کوبای نه ی تحریم شده از جانب آ ریکا راه دیاری جود نداش
از ه ان بد ر د به پرام از خلوتی سردی سالن بد ن بل فر دگاه جا
خورد .از شضور چند أ ور خاکس ری پوش با عینکهای د دی شیرت کرد .شیوۀ
کند طوالنی بررسی گذرنا ه پرسشهای پایان ناپذیر پلیسهای گ رک شس
ناخوشایند تح نظر بودن را به ع د آشکارا القا یکرد
شهر پرام به رغم شکوه ساخ انهایی به سبک گوتیک بار ک قد
خاکس ری سرد
برجهای پرش ار زیبایی پلهایش بر ر د ل ا ا 16فضایی نا أنو
ر که داش ک ر کسی برای گردش در شهر به چشم یخورد به جه صفهای
طوالنی در قابل تک تُوکی غازه خلوت بودن خیابانها چش ایر بود اگر اتو بیلی
به چشم ی خورد یا لق به پلیس ا نی ی بود یا لق به قا ی شهبی گردش در
آن شهر برایم هیچ جذابی ی نداش به خصوص که به دشواری یشد با کسی سر
صحب را باز کرد آنهم به زبان انالیسی که اناار زبانی " اله" بود
رف ه رف ه در یان لکها طنههای برخی آشنایان آ ریکای التینی با
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اصطالح ناآشنای "پرتاب از پنجره" 12آشنا شد .ا ایل نای نهان آن را ن یفه ید.
دتی گذش تا فه ید .این اصطالح که قد آن در پرام به  6162به شر ع
جن های سی سالۀ ار پا باز یگردد در د ران اس الین د باره رایج شد در ورد
نخس ین د ل داران ک ونیس ی به کار گرف ه یشود که به عل تن ندادن به
سیاس های اس الین به نحوی ناپدید یا از "پنجره پرتاب" یشدند! البد به دس
ه ان أ وران خاکس ری پوشی که ه ه جا شضور داش ند
ترجیح یداد .بیش ر ا قات در خانه ب انم طال ه کنم آپارت ان د اتاقۀ
ا سوالد در ساخ انهای د ل ی در حلۀ نوساز سرد بیر شی قرار گرف ه بود
که لق به اعضاء شهب ک ونیس چکسلواکی "اشهاب برادر" بود با چند بل
تیره رن یک یه تحریر یک تخ چوبی اناار به ع د فضای آن را بیر ح
ناخوشایند درس کرده بودند تلویهیونی در کار نبود از اخبار رادیو هم چیهی
ن یفه ید.
اری
گاه به دبیرخانۀ جلۀ ان رناسیونال صلح سوسیالیسم سر یزد.
یُقُرِ "د ران سوسیالیسم" بنا شده
ساخ ان چند طبقۀ دبیرخانه به سبک ز خ
بود تقریبا ه ۀ "اشهاب ک ونیس برادر" یا به اصطالح ا "ک ونیس سن ی
رفر یس " از سراسر جهان برای شرک در تد ین تنظیم آن جله به نسب
وق ی شان یک ن اینده یا هئی ی داش ند با دس ک دف ری در آن ساخ ان ا ایل
با هر که در آنجا آشنا یشد .با صداق ی سادهدالنه پرسشهایی را در ورد اصطالح
"پرتاب از پنجره" شضور چش ایر أ ورهای ا نی ی فضای ناخوشایند بیر ح
خلوت شهر در یان یگذاش م ا ا ه یشه با سکوت یا پاسخهایی خشک سرد
ر بر یشد.
تنها ایرانی که دید .آنهم فقط یک بار بابک ا یرخسر ی بود سئول
ارتباطات یا ر ابط ع و ی در شهب توده بیش ر ترجیح یداد از تصادف عجیبی که
ه سر ا کل بیایی ه سر ن نه ئالیی از آب درآ دهاند صحب کند ق ی
اشسا ناخوشایند تردیدها پرسشهایم را با ا در یان گذاش م با لحنی پدرانه
گف "تو جوانی از سائل هم سیاسی بیخبر فقط به ظواهر توجه داری!"
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پس از دتی توانس م با ن ایندۀ اِلسالواد ر به نا .ر که دال ون 19ناسبات
د س انهای برقرار کنم ر که دال ون از د س ان نهدیک ا سوالد بود از ش رای حبوب
سرشنا اِلسالواد ر با اینکه ن ایندۀ شهب ک ونیس بود ا ا از بارزۀ سلحانه به
الاوی کوبا دفاع یکرد پس از د بار زندان شکنجه جَس ن از اعدا .شهر پرام را
به عنوان تب یدگاه برگهیده بود اغلب را برای نوشیدن قهوه گپزدن به دف رش
دعوت یکرد هم ا بود که اصطالح "پرتاب از پنجره" را برایم نا کرد برخالف
برخی دیار به صراش از نبود آزادی بیان ا یازهای یژۀ عضوی در شهب
ک ونیس سیاس های سرکوبارانه سلطۀ به نهای خشون بار آن بر زندگی ر ز رۀ
رد .ا اع نابسا ان اق صادی در ارد گاه سوسیالیس ی ان قاد یکرد ا بود که
نقش حوری هئی شور ی در ان شار طالب چاونای سانسور در جله صلح
سوسیالیسم را برایم تو یح داد
یگف "در این جله کال ی بد ن تأیید یا سانسور سئول اصلی هیئ

شور ی ن شر ن یشود شضور هئی های اشهاب برادر در جله فقط فقط جنبۀ
فر الی ه ظاهرسازی دارد!"
نازک بین بود بذلهگو عال ه بر سر دن ش ر داس انهای کوتاه هم ینوش
در آن ز ان در پی ترج ۀ شاعران ار پا بود به یژه ترج ۀ اش ار لویی اراگون شاعر
سرشنا فرانسوی قصد داش این کار را به ک ک ا سوالد انجا .دهد که هیچگاه
انجا .نارف برای صحب در بارۀ آن ترج ه شبی اراگون ه سرش الها تریوله را به
خانۀ ا سوالد دعوت کرده بود
آن شب ق ی لیلی خواهر الها ه سرش هم ه راه اراگون ارد شدند از
ذ ق دیدارشان در پوس ن یگنجید .لیلی را از ک ابی که خواهرش الها تریوله در
بارۀ ایاکوفسکی 14نوش ه بود یشناخ م ایاکوفسکی شاعر حبوب جوان ر سی
هناا .خودکشی تنها یادداش ی که از خود باقی گذاش ه بود یک ج له بود" :لیلی

دس

دار"!.
خودکشی ایاکوفسکی در  6390پرسشهای زیادی برانایخ ه بود؛ چرا در
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سال های آغازین اس قرار سوسیالیسم دس به خودکشی زده بود؟ به خاطر ناکا ی در
عشقش به لیلی بود یا به خاطر سرخوردگی از سوسیالیسم؟
ه یشه فکر یکرد .لیلی تنها کسی اس که یتواند به این پرسشها پاسخ
دهد شاال لیلی خ ود سالخورده جلو ر یم نشس ه بود
برای دیدار با اراگون از ه ان ا ل ردد بود .ا را آد .نا ن طف خشکی
یپنداش م یدانس م که اراگون در کنارۀ نویسندگان ر شنفکران در د ران
اس الین به تحریم هنر سوررئالیسم وسیقی جاز تن داده بود در شالی که اِ ه
ِسهر 10از تبار بردگان آفریقایی شاعر بهرم جسور آزاده بارز فرانسوی نخس ین
کسی بود که به سبب ه ین تحریم در نا های سرگشاده از عضوی در شهب
ک ونیس فرانسه اس فا داده بود
ا ا اراگون برخالف لیلی ه سرش از ه ان لحظۀ ر د سرزنده پراش یاق
صحب در بارۀ ش رای ر ف جهان عالقهاش به ش ر کالسیک فارسی را
پیشکشید گف م "بد ن دانس ن زبان چاونه یتوانید از ش ر فارسی سردربیا رید؟"
ری م ش ر کالسیک فارسی
با تو یح فصلی که در بارۀ قافیهبندی آهن
داد را از لکی که گف ه بود .شر نده کرد ر که ا سوالد را شاف زده
ا سوالد ه یشه از برخوردهای تند پرسشهای رُک بیپر ای ن در عذاب بود
الها لیلی ه سرش بیاع نا به بحثها شضور دیاران ت ا .شب کال ی
ناف ند اناار هیچ و وعی در جهان برایشان جالب نبود الها فقط در پی فرص ی بود
شلوار گشاد
تا دس یا باز ی اراگون را نوازش کند ه سر لیلی با جثۀ ریه ک
خاکس ری گرۀ بهرم کرا ات زرد رناش بیش ر شبیه کار ندان ثب اسناد بود کنار
لیلی ر ی دس ۀ بل ساک نشس ه بود ت ا .شب شغول نوازش دس لیلی بود
ر که دال ون داس ان کوتاه پرطنهی در بارۀ فضای آن شب گف ههای پربار
ع یق اراگون در ورد ش ر بیتفا تی بس اان ک ونیس اش شیف ای أیوسانه ن با
نااههای تردیدآ یه دا  .به لیلی ه سرش نوش ه بود یک نسخۀ دس نویس آن را
سالها با خود داش م آرز ی دیداری د باره با ا را در سر یپر راند .لیکن رفقای
چریکاش در" ارتش انقالبی السالواد ر" ا را در  6310حاک ه اعدا .کردند
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ز انی که ا سوالد ا ایل انقالب به ایران آ د جدیدترین چاپ ک اب اش ار
ا را برایم هدیه آ رد از ا شنید .که ر که دال ون را رفقای ه رز ش فقط فقط به
خاطر خالف با ادا ۀ بارزۀ سلحانه حکو .به اعدا .کردهاند طنه تلخ تاریخ اینکه
از قضا یالوبو 11یکی از رهبران "ارتش انقالبی" که ر که دال ون را به خاطر خالف با
بارزۀ سلحانه حکو .به اعدا .کرده بودند در  6332با پذیرش آتش بس
" وافق نا ه صلح" را با رژیم اِلسالواد ر ا ضا کرد
ز انی که ر که دال ون به خاطر خالف با بارزۀ سلحانه توسط رفقایش
حکو .به اعدا .شد ن در زندان قصر بود .هنوز نسب به بارزۀ چریکی به
تردید نیف اده بود .ا ا د سالی از انقالب  01ناذش ه بود که ه کاری ه دس ی
"رفقای سابقم" را با ج هوری اسال ی تجربه کرد .تلخی زهرآگین ر زگار را
ل و تر دریاف م
تر از یورش پاسداران ک ی هها ناگهیر به زندگی خفی ر ی
در شش
آ رد .سرانجا .نیه با چال کردن ک ابهایم ه راه نسخۀ دس نویس داس ان اش ار
ر که دال ون در با یکی از د س انم یادگار ا را هم از دس داد .ش ی حلی که
ک ابها در آن چال شده بود گم شد اِی گورهای گم شده!
پنج سال گذش تا سرانجا .از شذف فیهیکی یا به اصطالح
بیس
"تصفیههای در نی" در ساز ان چریکهای فدایی خلق که ر زگاری خود .را به آن
لق یدانس م با خبر شد .با ه ان فر ایای شیوۀ سبُ انهای که ر که دال ون به
دس رفقایش اعدا .شد دلم سخ گرف ه اس  /در این یه انخانۀ یه ان کُش

ر زش تاریک/
***
آشنایی د س ی با فیلسوفی جوان از اهالی چکسلواکی از سئوالن هیئ
ن ایندگی شور ی را نیه دیون ر که دال ون هس م هرچند ا ر ز نا .آن فیلسوف
جوان را فرا وش کرده ا .ا ا د س ی با ا برایم به راس ی ارزش ند بود هر چه تالش
یکنم نه نا ش را که تلفظاش برایم دشوار بود به خاطر یآ ر .نه نا .ک ابش را که
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عجب آن که ا سوالد هم در یاف ن نا .ا به ن

به فرانسه ترج ه چاپ شده اس
ک کی نکرد!
ناسبات د س انه با آن فیلسوف جوان ز انی پا گرف که در سفری کوتاه به
پاریس از ن خواس تا در بازگش چند ک اب فلسفی از ج له ک اب ژان پل سارتر
در ورد اِگهیس انسیالیسم را برایش ببر .با ت جب از ا پرسید " .ار این ک ابها در
پرام پیدا ن یشوند؟" سری به عال نفی تکان داد در برابر پرسشهای دیار ن
فقط به پوزخندی اک فا کرد از آن پس هربار که به دف رش یرف م جه لبخندهای
طنهآ یهش پاسخی در برابر پرسشهایم ن یشنید .تفا تش با دیاران در این بود که
به جای پاسخهای سرد خشکِ عجیب غریب در توجیه نبود آزادی نابسا انیها
به نر ی یخندید با قهوه یا چای از ن پذیرایی یکرد چند بار هم را به
آپارت ان ش در ه ان حله دعوت کرد ا ا به جه پذیرایی فصل شا .بحث شول
شوش غذاها شر بهای یژه آنجا صحب دیاری به یان نیا د یا ناذاش به
یان آید تا آن که ر زی را به گردش در شهر دعوت کرد در خیابان که قد.
یزدیم با ه ان لبخند ه یشایاش پرسید " ار ن یدانی که در فضای بس ه نباید

شرف جدی زد؟"
تو یح فصلی داد در باره ناسبات سلسله راتبِ در ن شهبی ناسباتی که
در ر هر .یک نفر برجان ال ه اان شاکم بود سلطۀ شهب را بر جا ه
زندگی ر ز رۀ رد .تض ین یکرد؛ از طریق جاسوسان گهارشاران دس ااههای
شنودی که برای کن رل ه اانی در ه ه جا نصب شده بود ش ی در اتوبو ها!
با ت جب پرسید" .پس چرا عضو شهب اندهای؟"
به خنده گف "اگر عضو شهب نبود .که ن یتوانس م آد.هایی ثل تو را

بشناسم ازشان بخواهم که برایم ک اب بیا رند!"
پس از دتی رف ه رف ه با اع ادی بیش ر از گر ه رفر یس های در ن شهب
برایم گف از تالشهای پوشیده شان برای دس یابی به سوسیالیس ی د وکراتیک به
آزادی بیان آزادیهای فردی لغو سانسور ان خابات آزاد شق نصب عهل شاک ان
آ د به کوبا دیار ا را ندید .ا ا باالخره د بچک 11توانس با اتکا به
در رف
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تالشهای ه ان جریان رفر یس یِ در ن شهب در ژانویه  6312به جایااه رهبری در
شهب ک ونیس چکسلواکی دس یابد با برنا ۀ ر فش به نا" .سوسیالیسم با چهره

انسانی"
لی هنوز چند اه ناذش ه ارتش "پی ان رشو" به دس ور سکو ارد پرام
شد جنبش ر ف به "بهار پرام" را زیر چرخ تانکها خرد کرد
تازه به اه ی رفر.هایی که د س فیلسوفا .خواهان آن بود پی یبرد.
زندگی در چکسلواکی د س ی با آد ی چون ا باعث شده بود که دیار نه به آن
سوسیالیس ی که دیده بود .عالقه ای داش ه باشم نه دلیل قان کنندهای برای دفاع از
آن بیابم در آن سوی رزهای شرق ار پا از ه ه چیه بد .یآ د از رن خاکس ری
خاکس ری پوش پلیس ا نی ی
که بر ه ه جا سایه انداخ ه بود از اعضاء پرهیب
ک م ب که از فاصلهای د ر قابل شناخ بودند از قا ات چاق چله بیشال
شهب ک ونیس که از نخوت تکبرشان یشد آنان را بازشناخ !
به راس ی آیا د بچک یتوانس در برابر تانکهوای شوور ی قا و کنود
"سوسیالیس ی با چهرهای انسانی" در چکسلواکی پایدار ب اند؟

کوبا،
1035/1311

10
چند ر زی پیش از ژانویه  6311برای شرک در "کنفرانس سه قاره" از پرام
به کوبا رف م با هواپی ایی نسب اً کوچک نا جهه به یاد ندار .که در طول راه از ا
سافران پذیرایی شده باشد ا ا در یانۀ راه توقفی داش یم به گ انم در جهیرۀ کوچک
ایسلند هیچکس را ن ی شناخ م به تنهایی کنار بار تنها قهوه خانۀ فر دگاه ایس اده
بود .پس از دتی وجه شد .که فر شنده به ت داد سافرهایی که از د ر یبیند
یک بطری کوکاکوال برایشان باز یکند با ت جب پرسید .از کجا یداند که آنها
کوکاکوال یخواهند؟ خندید گف "چون کوکاکوال در کشورشان تحریم شدهس !"
با ر د به فر دگاه ها انا اناار ارد دنیای دیاری شده بودیم نه از أ وران
عبو خاکس ری پوش خبری بود نه از آن فضای سناین رعبانایه ها انا برخالف
پرام برلین شرقی شهری بود ه اننواز با طبی ی رناین سرسبه پُراز نخلهای
زیبا با گردشااهی در ساشل یا اسکلۀ ر ف به َلِکون 12آبی شفاف دریا زیر
پر جنب جوش با
آف ابی درخشان با رد ی سرزنده خیابانهایی شلو
اری درن
ساخ انهای چندین طبقه ترکیبی از ب ون شیشه به سبک
آ ریکایی در کنار بناهای کهن پرتهئین رناین د ران سلطۀ اسپانیا
ه ل ها انا را به شرک کنندگان در "کنفرانس سه قاره" اخ صاص داده بودند
اتاق ا سوالد که پیش از ن به ها انا رف ه بود در آن ه ل بود اتاق که چه عرض
کنم اس ودیوی بهرم د نفره با تجهیهات کا ل در ساخ انی بهرم رفی ه ل
ها انا یا ه ل هیل ون سابق در د ران باتیس ا توسط آ ریکاییها بنا شده بود با یک
اس خر بهرم د ز ین تنیس در باغی با صفا یک اس خر سرپوشیده ش ا .سونا
در یکی از طبقات دهها ا کان تفریحی رفاهی دیار
جلسات "کنفرانس" در سالن بهرم طبقۀ ا ل برگهار یشد سالنی کوچک ر
کنار اس خر به پذیرایی اس راش اخ صاص داده شده بود خد کارهایی خوشر تر
ت یه با انواع خوراکهای دریایی نوشیدنیهایی یژه که ترکیبی از عرق شکر
کوکاکوال به نا .کوبا لیبره (کوبای آزاد) بود از یه انها پذیرایی یکردند
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هر بار که با دا ید ینیا  13نویسنده د س آرژان ینیا .فرص ی برای
نشس ن کنار اس خر پیدا یکردیم به شوخی یاد آ ر یشدیم :چه خوب که انقالبی

رفهی راه

از آب درآ دیم گرنه هرگه در زندگی به چنین ه ل بورژ ا أبانه
ن ییاف یم! به سال ی انقالب کوبا لیبره ینوشیدیم
دا ید ینیا د س دیرینها .را در نه ئال شناخ م ر زگاری که ا
ا سوالد در شهر ریدا اس اد دانشااه بودند دائم برسر سائل سیاسی با هم درگیر
یشدند هیچااه از اخ الفهاشان به درس ی سر در نیا رد .هناا .به دنیا آ دن
پسر .با ا ه سرش ه خانه بودیم تا ر زی که اخ الفهای یان ا اسوالد به زد
خورد کشید از هم جدا شدیم
پس از آن کنفرانس بازگش به ایران ردش را به کلی گم کرد .سالها ب د
دس به گریبان زندگی سخ پناهندگی سیاسی در پاریس بود .که از سرنوش
غمانایه دردناک ا با خبر شد .در نا های پردرد به ا سوالد از فاج ۀ کودتای
نظا ی یدال 20در  6311نوش ه بود از دس دادن د پسرش در آتش سوزی
ع دی حل سکون شان توسط نظا یان
"کنفرانس سه قاره" قرار بود در برابر ابر قدرتهای جهانی بدیلی باشد برای
دس یابی به اس قالل توس ۀ کشورهای جهان سو .یا "عقب اف ادۀ" آسیا آفریقا
آ ریکای التین نخس ین ر ز کنفرانس با دیدن وهای بیاودی پیچیدۀ آیده سان ا
اریا 26سئول هیئ کوبایی هناا .سخنرانی شیرت کرد .نا .آیده را که گویی
اق باسی بود از هایدۀ خود ان در نه ئال هم شنیده بود.؛ شضور با وهای بیاودی
ش ی در سابقات تنیس دانشااه کاراکا نیه از
پیچیدۀ زنان را سرکال در
جانب رقبایم دیده بود .با این شال سخنرانی با بیاودی در آن کنفرانس از جانب زن
جسارتش در زندان
بارزی چون ا با ر نکردنی شیرت آ ر بود ا که قا
رژیم باتیس ا جایااهاش در انقالب کوبا زبانهد بود در آن ز ان ریاس "خانۀ
بارزان
فرهنای آ ریکا" رکه همِ ایجاد ناسبات فرهنای یان ر شنفکران
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آ ریکای التین را به عهده داش به د ر بَر .نااهی انداخ م ت جبی در کار نبود
ه ه به دق به سخنرانی ا گوش سپرده بودند
در یان شرک کنندگان ه ه جور رهبر ن اینده هیئ های د ل ی غیر
پیدا یشد از ن ایندگان "اشهاب ک ونیس ِ
د ل ی نویسنده ر زنا هناار
سن یِ" خالف بارزۀ سلحانه گرف ه تا گر ههای سلح یا چریکی سه قارۀ آفریقا
آسیا آ ریکای التین نظیر ا یرکال کابرال 22رهبر سرشنا گر هی سلح در گینۀ
بیسائو که چند سال پس از آن کنفرانس کش ه شد د گال برا از رهبران چریکی
نه ئال ریکارد را یرز 29از رهبرانِ "ارتش چریکی تهیدس ان" در گوات اال که ب د از
 91سال تجربه در بارزۀ سلحانه سرانجا .پیشبرد ذاکرات صلح را با رژیم گوات اال
توافقنا ۀ صلح را در دسا بر  6331ا ضاء کرد
به عهده گرف
از شخصی های سیاسی گرف ه تا نویسندگان برجس های نظیر خولیو
کورتازار 24نویسندۀ سرشنا آرژان ینی یا رژیس دبره که در شال تد ین ک اب
"انقالب در انقالب" بود چندی پس از کنفرانس به گر ه چریکی چهگوارا در بولیوی
پیوس یک اه ناذش که به اسارت اف اد به سی سال شبس حکو .شد ا ّا با
داخلۀ ژنرال د گُل پس از سه سال آزاد شد
در کنار هئی هایی از چین شور ی ن ایندگان ارتش تودهای ی نا .در
جن علیه آ ریکا نیه شضور داش ند ش ی برخی هیئ های رس ی د ل ی
کشورهای جهان سو .طرفدار آ ریکا هم به چشم یخوردند
20
ر زنا هنااران نویسندگان سرشناسی نظیر فرانسوا اسپر ناشر نویسندۀ
فرانسوی یا سا ریو توتینو 21نویسنده ر زنا هناار پرچم سرخ ارگان شهب ک ونیس
ای الیا نیه در کنفرانس شرک داش ند هر د آنها خاطراتشان را در ورد کوبای آن
سالها نوش هاند اسپر خاطراتش را در ک ابی به نا" .زنبورهای عسل زنبور" 21در
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 2002به چاپ رساند توتینو از د س ان نهدیک ه دل ه هبانم در کوبا بود پس از
خاطراتش را به نا.
سالها بیخبری سرانجا .در  6330نشانی را در پاریس یاف
اک بر کوبا 22برایم هدیه آ رد
لیکن از این که هیچ ایرانی جه د ن ایندۀ رس ی از جانب رژیم در آن
کنفرانس شرک نداش شاف زده بود .چند ر ز ا ل ت ا .تالشم این بود که با
ی ایران ب وانم وجب انه ا یا اخراج ن ایندگان رژیم ایران
افشاگری تشریح
بشو .ا ا ق ی با هئی چین شور ی القات کرد .شیرتم بیش ر شد چینیها ثل
جس ه در سکوت بیشرک ی حض شرفهایم را یشنیدند بیآنکه پاسخم را
بدهند از جا بر یخواس ند سری تکان یدادند یرف ند تفا ت هئی شور ی با
هئی چین در آن بود که دس کم با خونسردی یگف ند "کاری از ا ساخ ه
نیس !" به کوباییها که رجوع یکرد .یگف ند " ا شرفی نداریم باید شور ی

چین را قان کنی!"
این د ر باطل را چندین بار د ر زد .در عوض رف ه رف ه به شدت اخ الفهای
یان چین شور ی فشارهای سیاسی اق صادی به کوباییها بیش ر پی برد .هر
یک از آنها در صدد بودند به انحاء خ لف کوبا سایر کشورهای جهان سو .را به
جرگۀ طرفداران خود بکشانند به و گیری علیه دیاری ادارند چندان کاری به
نوع نظا .شاکم در آن کشورها نداش ند
شاال دیار به اه ی تاریخی آن کنفرانس تالشهای بنبرکه برای اتحاد
یان کشورهای جهان سو .به ر شنی پی برده بود .کنفرانس در ز انی برگهار یشد
که نهاع یان چین شور ی باال گرف ه بود صفبندیهای سیاسی نوینی در فضای
سیاسی جهان در شال تکوین بود چینیها آ ریکا را "ببر کاغذی" یدانس ند
شور ی را ر یهیونیس ینا یدند شور ی نیه از ز ان دبیرکلی خر شچف سیاس
"ه هیس ی سال آ یه" را با آ ریکا در پیش گرف ه بود کشورهای جهان سو .که
اندیشۀ اس قالل رهایی از ا پریالیسم غرب را در سر داش ند شاال ناچار بودند در
دعوای یان چین شور ی انشقاق ارد گاه سوسیالیس ی جایااه صف سیاسی
جدیدی برای خود برگهینند
88
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در آن ز ان هنوز کوبا بر اس قالل سیاسی خود پافشاری یکرد شا ر نبود
به پیر ی از سیاس های چین تن دهد در عین شال به شور ی نیه ان قادهایی جدی
داش فیدل کاس ر ش ی دبیرکُل شهب سابق ک ونیس کوبا انیبال اسکاالن ه 23را
به شور ی تب ید کرده بود چون ا در سالهای ا ل انقالب در صدد بود سیاس ها
سسههای د ل ی پیش ببرد به یاد دار.
برنا ههای شور ی را از راه نفوذ در نهادها
که کاس ر در یکی از آن سخنرانیهای شهورش در یدان ر ف به انقالب در برابر
ج ی ی یلیونی به ر شنی بد ن الپوشانی چنین گف :

د ک ونیس
کسانی را که برای آ وزش به شور ی یفرس یم در بازگش
از آب در یآیند ا جبوریم کال های جدیدی برای آنها باذاریم قان شان کنیم
که سوسیالیس ی که ا یخواهیم آن سوسیالیس ی نیس که آنها در ارد گاه شرق
دیدهاند
شجاع با
رد .کوبا لقب اسب 30به کاس ر داده بودند س بول نجاب
یکردند با شرک در سخنرانیهای ا خود را در
ه ین لقب با ا صحب
سیاس های داخلی خارجی د ل سهیم یدانس ند در یدان انقالب ساع ها زیر
آف اب سوزان با شوق هیجانی تصور ناپذیر با پرسش پاسخهایی فیالبداهه
شرفهای کاس ر را کل ه به کل ه یبل یدند با اش یاق پش کار در سرنوش
زندگی ر ز ره شان شرک داش ند بسیاری کارها از ج له سئولی شفظ ا نی را
در ک ی ههای حلی به عهده داش ند هنوز صحب از شکس آ ریکا در خلیج
خوکها بود ه راهی خودجوش ساز انیاف ۀ ه اانی با ارتش در قابله با ش لۀ
آ ریکا ا ا با شور هیجانی یژه جهئیات اجرای "بحران وشکها"ی ر سی در
اک بر  6312عقبنشینی خر شچف را در قابل تهدیدهای آ ریکا تو یح یدادند
سرخورده از این که ر ها ش ی تص یم برچیدن وشکها را با کاس ر د ل کوبا
در یان ناذاش ه بودند
کوباییها با گذر از آن صائب ساز اندهی گس ردهای برای خود کفایی
نهادهای د ل ی نظا ی آ وزشی پدید آ رده بودند ارتش دانشااه دار در شد
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ا کان واد صرفی ورد نیاز خودشان را تولید یکردند قا.های د ل ی کار ندها
ه ای با عالقه برنا ۀ "سه هف ه در اه" را اجرا یکردند :سه هف ه کار اداری
دف ری یک هف ه کار تولیدی هر ر ز ج ی زیادی سوار برکا یون با ساز آ از به
هارع شکر یا کارخانهها یرف ند
ک ر از سه سال پس از انقالب بیسوادی ریشه کن شده بود بیش ر زنانی که
در ها انای ر ف به "فاششهخانۀ آ ریکا" به خودفر شی ر ی آ رده بودند پس از
انقالب شرفۀ آ وزگاری را در دار اب دایی ر س اهای د ر اف اده برگهیده بودند
آ وزش در ان ه اانی جانی شده بود
اغلب کوباییها در صحب هایشان در ورد انقالب به نقش جنبش دانشجویی
 21ژ ئیه اشاره یکردند تا آن ز ان از نقش چنین ساز انی در انقالب کوبا اطالعی
نداش م در نوش هها تبلیغات بیر نی خودِ کوباییها هم در این ورد چیهی نخوانده
نشنیده بود .رف ه رف ه وجه شد .که برخالف برداش های رایج از ج له در
یان جریانهای سیاسی وجود ایرانیان انقالب کوبا فقط بر اثر بارزۀ یک گر ه
سلح در کوههای سییرا أئس را 36به پیر زی نرسیده بود بلکه شضور گس رده ف ال
ساز ان دانشجویی  21ژ ئیه پش ِ جبهۀ پراه ی ی برای چریکها به ش ار یرف
چه از نظر تبلیغات سیاسی چه از نظر رساندن اخبار تجهیهات واد غذایی غیره
عال ه بر این که آزادی اشهاب تجربۀ سیاسی در کوبا سابقهای طوالنی داش
ش ی برخی از کوباییها در پیر ز شدن انقالب بد ن شضور ف ال پش جبههای چون
جنبش  21ژ ئیه تردید داش ند
چندی از آن کنفرانس ناذش ه از زبان خود فیدل کاس ر در سحرگاهی که
بی قد ه ارد اتاق ا شد از نقش پراه ی ساز ان  21ژ ئیه شنید .این که خود
ا سالها در شهبی سیاسی ف الی یکرد به عل سرخوردگی از اشهاب سیاسی
وجود به فکر بارزۀ چریکی اف اده بود
در آن سحرگاه که خوابآلوده در اتاق را باز کرد .بیاخ یار فریاد زد.

"ا سوالد بلند شو فیدل آ ده!"
کاس ر خنده ای کرد حافظانش را به دنبال صبحانه فرس اد

ارد اتاق شد
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ه انطور که ن ا سوالد با لبا خواب شیرتزده در قابل ا ایس اده بودیم شر ع
کرد به قد .زدن با چشمهای بس ه نوک د اناش اشارهاش را به سرع بهم
نهدیک کردن پس از چند بار تکرار وفقی آ یه ت ا نوک اناش انش پرسید:
" یدانید چرا از پس این کار بر یآیم؟"
ن که به کُلی خواب از سر .پریده بود پیش از آنکه به پاسخ فکر کنم هیب
شضور ا را هه هه یکرد .کاس ر ادا ه داد:

"دار .از رزش صبحااهی بازی بیسبال یآیم در جوانی ه یشه تصور
یکرد .برای اینکه آد .بازی کن خوبی باشد باید چشمهای قوی تیهبینی داش ه
باشد ا ا شاال یدانم که چشم قوی الز .نیس ِ ُد تاک یک الز .اس !"
توجه به تاک یک نقش جنبش  21ژ ئیه را در

با این قد ه کوشید اه ی
انقالب برای ا تو یح بدهد
رف ارش ص ی انه بود با هیجان اُبه ی خاص شرف یزد سرجایش بند
د باره ینشس دس هایش رتب
ن یشد بر یخواس چند قد ی راه یرف
در شرک بودند هیچااه با چنین آد .پُرانرژی پر اُبه ی ر بر نشده بود .جذ ب
کننده بود اع اد برانایه اع اد به نَفسا .را بازیاف م ثل ه یشه با پرسشهایم
در ورد نظر ا نسب به ساخ ان سوسیالیسم ا سوالد را ُ ذب ُ جب کرد .با
تو یحهای آن ر ز کاس ر بود که دانس م شور ی جه آخرین کشورهایی بود که
آ ریکا در ز رۀ نخس ین کشورها
انقالب کوبا را به رس ی شناخ
کاس ر یگف  " :ا در آغاز سوسیالیس نبودیم نسب به سوسیالیسم

چندان توجهی نداش یم چهگوارا ک ونیس بود نسب به سوسیالیسم شسا
سئلۀ اصلی ا اس قالل سیاسی اق صادی بود پس از صادرۀ ا وال شرک های
آ ریکایی زیر فشار تحریمها بود که خود ان را سوسیالیس خواندیم"
با این شال هیچااه ن وانس ند پایااه گوان انا و را از آ ریکا پس بایرند از
ه ان سال  16که کاس ر سرانجا .کوبا را کشوری سوسیالیس اعال .کرد ترانۀ
ر فی بر سر زبانها بود با تکرار این قافیه که اگر فیدل سوسیالیس اس  /نا .را
هم در لیس بنویسید / /اگر فیدل ک ونیس اس  /نا .را هم در لیس بنویسید
کاس ر در ادا ۀ صحب ها اجرای پرطنه چهگوارا را در پذیرش زارت اق صاد
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دارایی ت ریف کرد در نشس ی برای ت یین سئولی های نخس ین د ل انقالبی
فیدل از ه رز انش پرسیده بود چه کسی اکونو یس اس ؟ چهگوارا دس ش را
بلند کرده بود به این خیال که کاس ر یپرسد چه کسی ک ونیس اس ؟ از آن
پس زارت اق صاد دارایی به عهدۀ ا گذاش ه شد
در اینجا بود که کاس ر به قضیۀ فشارهای چین پخش اعال یه در ارتش
اشاره کرد به گف ۀ ا چینیها از طریق سفارتشان با پخش اعال یه در ارتش کوبا
نظا یان را به ساز اندهی کودتایی علیه کاس ر تشویق یکردند این در وق ی ی
بود که نقشههای "سیا" برای تر ر کاس ر بیش از صد بار با شکس ر بر شده بود
کاس ر یگف آن اعال یهها را شخصاً چند بار به سفارت چین برده از آنها
خواس ه بود که دس از این کار بردارند ا ا چینیها ه چنان به پخش اعال یه در
ارتش کوبا ادا ه یدادند
سرانجا .د ل چین که خواهان طرفداری رس ی کوبا از چین و گیری
رس ی علیه شور ی بود ت ا .ک کهایش از ج له صادرات برنج به کوبا را هم که
اصلیترین خوراک رد .کوبا بود قط کرد
قط صادرات برنج از جانب چین را کاس ر در یکی از ه ان سخنرانیهای
چند ساع هاش در یدان انقالب به تفصیل تشریح کرد در پایان به رد .کوبا قول
داد در سنین چهل سالای پیش از آنکه دچارِ کهول ذهنی ناشی از سالخوردگی
ن ه راه ج ی ی یلیونی با چه شاد انی
بشود از قدرت کناره خواهد گرف
پایکوبی از آن قول اس قبال کردیم!
لی کاس ر برخالف قولش ه چون ائوتسهد ن تا هش اد چند سالای
جایااه قدرت را رها نکرد سرآخر هم برادرش رائول را ارث خود کرد
چهگوارا به عکس در ه ان د ره از قدرت کنارهگیری کرده بود در آن
کنفرانس بود که در نا ۀ داعش به کاس ر از کنارهگیری ا با خبر شدیم دتی ب د
دانس یم که چهگوارا کوهس انهای بولیوی را برای بارزۀ چریکی ان خاب کرده اس
ه ه جا شرف از یاانای رف ار گف ار چهگوارا بود پارهای اخ الفهای نظری
ا با کاس ر گویی چهگوارا به قصد شکس ن ر ابط تح یلی فشارهای شور ی
چین به کوبا راه کنارهگیری از قدرت ادا ه بارزه را به گف ۀ خودش در راه "انقالبی
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قارهای" در پیش گرف ه بود ا از صلح اندیشی پراگ اتیسم پرهیه داش
آر انگرایی ر ان یک بود از جان گذش ه نه تنها به سر ایهداری یتاخ بلکه اتکا
به ارد گاه "سوسیالیسم اق ا وجود" اف ادن در دا .دعواهای یان چین شور ی
را برای کشورهای جهان سو .به یژه کوبا کشورهای آ ریکای التین ضر
یدانس در آخرین بیانیهاش از بولیوی دعواهای در ن ارد گاه را به صراش
"فحاشیهای بیهوده ضر" خوانده بود
از زبان بسیاری از کوباییها شنیده بود .که چهگوارا با بور کراتیسم فساد
د ل ی ا یازهای ناشی از جایااه قدرت داران بارزه یکرد با اق صاد تک حصولی
کی به نیشکر نیه خالف بود برخالف کاس ر به جای پاداش الی به پاداش
به آ وزش فرهن ع و ی اه ی یداد
نوی با ر داش
اغلب خواندن ک اب "انسان سوسیالیس " نوش ۀ ا را توصیه یکردند
چهگوارا برای کوباییها س بول دادخواهی فساد ناپذیری اخالق در سیاس بود
ک ی پس از آن کنفرانس بود که ا ن زیر کشور سئول ا نی ی آ وزش
گر ههای چریکی در کوبا به نا .پینیر  32ر ف به سرخ ریش یک د رۀ آ وزش
خصوصی برای ن ترتیب داد آ وزش اس فاده از سالحهای خ لف ر شهای د
ت قیب به قصد رابطه با خارج با شبکۀ شا ی چهگوارا در آن د ره در سفرهایم به
ار پا ت دادی نوش ه برای افراد خ لف ک ابی برای چاپ به اسپر ناشر سرشنا
فرانسوی ن قل کرد .ا ا با کش ه شدن چهگوارا در اک بر  6311دیار آن برنا ه
ع لی نشد
در بازگش از آن سفرها هربار برای فیدل کاس ر پنیرهای خ لف فرانسوی
هدیه یبرد .شنیده بود .یکی از شغلههای ذهنی کاس ر تولید انواع پنیرهای
فرانسوی درکوبا اس
نخس ین باری که آپارت ان د اتاقۀ کاس ر را در طبقۀ د  .ساخ انی قدی ی
دید .از سادگی بیپیرایای آن در شاف اند .دعوت نا ن ظرهای بود از ن
ا سوالد برای شا.
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)-Manuel Pineiro (Barba Roja
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با شوقی آ یخ ه به دلشوره ارد آپارت ان کاس ر شد .با شضور نا ن ظرهتر
پایم را به کُلی گم کرد.
سلیا سنچه 39چهرۀ افسانهای انقالب کوبا دس
سلیا سانچه حبوبترین زن انقالب کوبا بود؛ داس انهای زیادی از فر تنی
ر شیۀ شکس ناپذیر ا دهان به دهان یگش شنیده بود .که نهدیکترین فرد به
د ا سانچه هناا .انقالب رابط بین کاس ر ساز ان دانشجویی
کاس ر اس
34
" 21ژ لیه" تنها زنی بود که در سیرا ائس را به رتبۀ "ک اندان ه" ارتقا یاف ه بود
در آن ز ان به گ انم قا .دبیری د ل را ن یدانم در چه شوزهای به عهده داش
آن شب برخالف ان ظار ن کال ی بر زبان نراند با لبخندی پُر هر به شرفهای
کاس ر گوش سپرده بود
هنوز به خود نیا ده بود .که پرسشهای پیدرپی کاس ر در ورد انواع
پنیرها ی فرانسوی شر ع شد با شور اش یاقی خاص جهئیات برنا ۀ تولید پنیر
فرانسوی را در کوبا پیش کشید
نا .پنیرهایی را که برایش برده بود .یدانس م ا ا در ورد پرسشهای دیار
ا ک رین اطالعی نداش م پرسید " .ار شخص خودتان یخواهید پنیر تولید

کنید؟"
ا سوالد چشم غره ای به ن رف از قبل سفارش کرده بود که دس کم آن
شب را با پرسشهایم سط شرفهای کاس ر نپر!.
کاس ر با خندۀ شیطن بار پر نای خاص خودش گف "نه تنها پنیر که
قصد دار .نژاد خوک وز را هم با تالش اطالعات دقیق خود .بهبود بخشم ه ان
نژاد گا را در کوبا تغییر دهم!"
طور که توانس م با آن گا نر ِگرانقی
را که با هواپی ا ارد کوبا شده بود به گ انم از
آن گا ِ نرِ عظیمِ گرانقی
اس رالیا در یکی از دیدارهایم از شهرکهای کوبا دیده بود .ا ا از دیدن بچه خوک
درخ وزی که کاس ر شخصا در بالکن آپارت ان کوچکش پر رش یداد د چندان
جاخورد .کاس ر با تفصیل شوصله از ک ابهایی که در بارۀ چاونای تولید پنیر
پر رش خوک وز خوانده بود شرف زد نابا رانه پرسید" .از پس این ه ه کار چه
93

-Celia Sanchez
-Comandante
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طور به تنهایی بر یآیید؟ این ه ه ق از کجا یآ رید؟"
کاس ر به تخ آهنی اتاق خوابش ک ابهای کنار آن اشاره کرد خندید
گف " در شبانه ر ز بیش ر از سه یا شداکثر چهار ساع خواب نیاز ندار !.ر ی این
30
تخ آهنی یخوابم تا به راش طلبی عادت نکنم پیش از خواب هم خوزه ارتی
ارکس با نوش ههاشان را ه راهی یکنند "
شر ع کرد از افکار پیشر خوزه ارتی تاک یکهای پراه ی ا در
جن های اس قالل علیه اسپانیا به تفصیل تو یح دادن
***

آ دها به ار پا خواهر .ه سرش شسن قا ی با رفی حسن

در آن رف
ر وانی یکی از رهبران "ساز ان انقالبی شهب توده" از ن خواس ند تا ا کان سفر
ت دادی از اعضاء آن ساز ان را برای آ وزش در کوبا فراهم آ ر .قضیه را با پی نیر ِ
ر ف به سرخ ریش در یان گذاش م با این تو یح که آنها از پیر ان الاوی چین
هس ند ب د از تأ لی چند ر زه با سفر آنها وافق کرد گف "اگر آنها به راس ی

قصد بارزه داش ه باشند! با اع ادی که به تو دار .یتوانم آ وزشی د اهه برای
آنها ترتیب بدهم به شرطی که خودت کار ترج ه را به عهده بایری!"
ن آنها را درس ن یشناخ م ا ا ورد اع اد خواهر .ه سرش بودند که
ه راه یازده نفر از آنها به کوبا آ دند
هنوز یک هف ه از اس قرار آنها در کوبا ناذش ه تازه وجه شد .که آنها کوبا را
دش ن یدانند چهگوارا را خائن تنها به این خاطر که ا دعوای بین چین شور ی
را "فحاشیهای بیهوده ضر" خوانده بود د ل کوبا هم به خواس چین بر علیه
شور ی و رس ی نارف ه بود ق ی از ر وانی سئول آنها یپرسید" .پس چرا
به کوبا آ دهاید؟" به سادگی یگف " ا فقط برای آ وزش بارزۀ سلحانه آ دهایم

کار دیاری با کوباییها نداریم!"
شا ر نبودند در ورد انقالب کوبا ک رین اطالعی به دس

بیا رند ش ی
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-José Marti
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دیدن شهر ها انا هم برایشان جالب نبود از چاردیواری خانهای که کوباییها در
اخ یارشان گذاش ه بودند پا بیر ن ن یگذاش ند
به جه خواهر .ه سرش که عضو آن ساز ان نبودند بقیه اجازه نداش ند
ش ی در ا ور شخصی بد ن نظر حسن ر وانی تص ی ی بایرند ع لی انجا .دهند
چهارچش ی شوا شان به کارهای ر ز رۀ ه دیار ا سه نفر بود نه تنها دایم ا
سه نفر را یپاییدند بلکه از غذا خوردن رزش خواب گرف ه تا بحثهای سیاسی
ه دیار را هم به سئولشان ر وانی گهارش یکردند جهئیات این شیوۀ
گهارشدهی را پس از انقالب آزادی از زندان از زبان سیا ک یکی از اعضای ه ان
گر ه که سالهای سخ ی را در زندان گذرانده بود شنید.
رهبر سرشنا چریکهای گوات اال
با این ه ه کوشش کرد .تا شخصی
ریکارد را یرز برادر یکی از رهبران ر ف چریکی نه ئال به نا .پکوف را به حل
سکون آنها ببر .ا ا آنها آنقدر غرق در سائل خُرد ریه گر ه خودشان الاوی
چین " حاصرۀ شهرها از طریق ر س ا" بودند که ک رین توجهی به شرفها
تجربههای آن د نفر نکردند
شیرتآ رتر برایم این بود که ش ی اصالشات ار ی را هم در ایران نکر
اس دالل را هم که هناا .اصالشات در ایران بود.
یشدند تو یحها
ن یپذیرف ند به با ر آنها ایران جا های بود نی ه فئودال نی ه س ره تنها
ن یتواند دس به اصالشات
دلیلشان نیه این بود که شاه ابس ه به آ ریکاس
بهند چون به گف ۀ ائوتسهد ن "فقط شخصی ی لی یتواند اصالشات ار ی
انجا .دهد"! گویی به با ر آنها انکار یا عد .انکار اصالشات ار ی نقطۀ کلیدی بارزه
یا سازش با رژیم شاه بود
کور ش الشایی نیه از رهبران به نا .ساز ان انقالبی در پی دس ایری در
ا اسط  6906در قاله ای در ر زنا ۀ اطالعات یا کیهان تغییر نظرش را در ورد رژیم
به عل پی بردن به اه ی اصالشات ار ی ذکر کرده بود
در
ه ه ان با ان شار قالۀ الشایی ن در زندان ا ین برای ابراز ندا
تلویهیون زیر فشار بود .بازجویم عضدی از ن یخواس در ورد آن قاله نظر .را
ک باً بنویسم ناگهیر نظر ک بیا .را در چند سطر به دس شسینی رئیس زندان ا ین
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داد .با این ض ون که ن برخالف کور ش الشایی نه تنها هیچگاه دعی رهبری
نبودها .بلکه در ه ا ن بد اصالشات ار ی در ایران بود .اجرای آن را به چشم
دیدها .نیازی به تغییر نظر ندار.
برخی از اعضاء آن گر ه ش ی در پی انقالب نیه ه چنان اصالشات ار ی را
انکار یکردند جا ۀ ایران را نی ه فئودال نی ه س ره یدانس ند
در کوبا سرانجا .به این ن یجه رسید .که دیار کسی را به آنان رفی نکنم به
ه ه کس ه ه چیه شکوک بودند ا ا توق داش ند که کوباییها از ک ک به آنها
بازگش ِ آنان را به کوبا ساز ان دهند ههینۀ زندگی
دریغ نکنند؛ سفرِ رف
آ وزش آنان را قبل شوند خانهای در اخ یارشان باذارند چندین نفر را برای
آ وزش به آنان اخ صاص دهند اس فاده از سالحهای خ لف پیاده ر ی در جنال
کوه را به آنان بیا وزند الب ه ن هم ت ا .ق م را به ترج ه برای آنها اخ صاص
رد.
دهم شیرتآ رتر اینکه از ه ۀ این هایا اس فاده یکردند ا ا شناخ
کال های ربوط به تاریخ سیاسیِ کوبا را کاری بیهوده ق گیر یش ردند با اتکا
به ن توانس ه بودند به کوبا سفر کنند ا ا ه ین که پایشان به کوبا رسید بیاع ادی
به ن را به صراش بر ز دادند آخر سر هم پس از اس فاده از ه ۀ آن هایا پایان
د رۀ آ وزش با چغلی از ن به کوباییها از هم جدا شدیم ش ی ز انی که به ایران
بازگش م را به ه کاری با سا اک نیه هم کردند پیش از آن چنین رف ار قیحانه
طلبکارانهای را شول شوش خود .ندیده بود .ن یشناخ م
لیکن پری ه سرش قا ی در ه ان ا ایلِ "آ وزش" در کوبا هم از ساز ان
انقالبی به خاطر خشکاندیشی ناسبات غیر د س انهشان فاصله گرف ند هم از
بارزۀ سلحانه سرخورده ر یگردان شدند خشون ارادهگرایی دیسیپلین
خشک نهف ه در بارزۀ سلحانه خفی با ر ح جان پری هیچ سازگاری نداش
پس از اس قر ار ج هوری اسال ی بود که دانس م پیش از بازگش م به ایران
یکی از أ وران یا ه کاران "سیا" جهئیات اجرای سفر .به کوبا اسطه شدنم برای
آن گر ه را به سا اک گهارش کرده بود تنها پس از پخش تلویهیونی دادگاه به ن
نادری پور شکنجهگر ر ف به تهرانی از این و وع باخبر شد .ا ا ندانس م چه
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کسی جهئیات آن اجرا را به "سیا" گهارش داده اس ؟
***
در آن سفرها به کوبا ن چنان جذ ب انقالب کوبا بود .که به نبود تحهب
آزادی سیاسی آزادی بیان تشکلهای دنی ک رین اه ی ی ن یداد .نه به
پیا دهای آر انگرایی ارادهگرایی چهگوارا یاندیشید .نه به ن ایج پراگ اتیسم
ت رکه قدرت در دس کاس ر ه ه چیه را با تکیه بر " ر رت انقالب" توجیهپذیر
یدانس م ش ی اعدا .نوجوان ر س ایی شانهده سالهای را توسط چهگوارا فقط به
خاطر عبرت " ر رت شفظ دیسیپلین چریکی"! فقط به این دلیل که آن نوجوان
هناا .بارزه درکوههای سییرا ائس را در آن شرایط سخ ک بود غذایی ن وانس ه
بود از دزدیدن تکهای پنیر خودداری کند
هنوز این سئله بنیادین برایم طرح نبود که ریخ ن خون یک انسان به بهانۀ
"شفظ دیسیپلین" " ر رت بارزه" یا " ر رت انقالب" یتواند سرانجا .به
شکو ی توتالی ر بینجا د ه چنان که سرنوش انقالب کوبا نشان داد
پس از کش ه شدن چهگوارا در اک بر  6311در بلیوی ا اع سیاسی در کوبا
نیه به تدریج تغییر کرد کاس ر زیر فشار تحریمهای اق صادی آ ریکا از یک سو
فشارهای سیاسی اق صادی چین شور ی از سوی دیار سرانجا .سیاس نهدیکی
آ وزش گر ههای سلح غیر سلح در
به شور ی را برگهید رف ه رف ه از ش ای
سایر کشورها دس برداش به توصیه یا بر اسا ناف شور ی اق صاد تک حصولی
کی به نیشکر را در کوبا به اجرا گذاش با پیا دهای زیانبار اق صادی آن با پیر ی
از الاوی شور ی شهب ک ونیس اشدی به جود آ رد قا .دبیر کلی شهب
ریاس ج هوری را خود ه ه ان به عهده گرف شال آن که پیش از آن شهب
قا .ریاس ج هوری نیه به عهدۀ
اشدی به صورت رس ی د ل ی جود نداش
31
بود که در  6311برکنار به ریاس
شخصی د وکراتی به نا .ا سوالد د رتیکو
بانک لی گ ارده شد
96

-Oswaldo Dorticos
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کانون غیرد ل ی قدغن شد ان خابات
رف ه رف ه هرگونه تشکل ج ی
آزاد شق عهل نصب از جانب رد .جودِ خارجی پیدا نکرد خالفان سیاسی
ش ی ه جنسگرایان به زندان اف ادند برخی از شخصی های حبوب سرشنا
د ران انقالب نظیر سرگیئرا سفیر سابق کوبا در الجهایر نه ی شدند آیده سان ا
اریا کسی که ن ایندۀ کوبا در کنفرانس سه قاره بود در ژ ئیه  6320خودکشی کرد
ا سوالد د رتیکو نخس ین رئیس ج هور ب د از انقالب در  6329به زندگی
خود پایان داد پینیر یا سرخ ریش سئول ا نی ی گر ههای چریکی نیه سرانجا .در
 6332در "تصادفی" شکوک کش ه شد
از ا اخر دهۀ  20ش ی برخی از د س ان بسیار نهدیک ه رز ان حبوب
32
قدی ی کاس ر نیه از یان برداش ه شدند ژنرال آرنالد ا چوا  31آن ونیو دال گواردا
د س ان بسیار نهدیک کاس ر به اتها .اهی فساد دس
فر اندهان سرشنا
داش ن در قاچاق واد خدر دس ایر شدند در عرض یک اه حاک ه به ر ال
ول چنین حاک اتی به اع ال خود "اع راف" کردند در  69ژ ئیه  6323ه راه
د فر انده دیار اعدا .شدند
دال گواردا بر آ ده از خانوادۀ رفه بورژ ازی کوبا بود عضو هیئ سیاسی
یکی از د قلوهای سرشنا کوبایی برادر د قلویش نیه به 90
شهب ک ونیس
سال زندان حکو .شد هر د از آغاز انقالب به کاس ر پیوس ند از د س ان بسیار
نهدیک ا به ش ار یآ دند
آرنالد ا چوا از خانوادهای ر س ایی فر انده قهر ان حبوب لی ه رز.
رفیق نهدیک فیدل کاس ر بود از آغاز جنبش دانشجویی  21ژ ئیه تا بارزۀ چریکی
در کوههای سییرا ائس را شضوری ف ال داش در تسخیر شهر سان ا کالرا ه رز.
ه و وافق نا ۀ
ه راه چهگوارا بود در اناوال فر اندهی ارتش کوبا را به عهده داش
صلح را در آناوال به سرانجا .رساند چندی پیش از اعدا .عنوان دال "قهر ان
انقالب" را به دس آ رده بود شبی که قرار بود ا چوآ را اعدا .کنند تا سحرگاه فریاد
"سیاهکا )Negrito( ".در سراسر ها انا خا وش نشد
97

-Arnaldo Ochoa
-Antonio de Guarda
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این را از زبان بنینو 33یکی از د باز اندۀ کوبایی ه رز .چهگوارا در بولیوی
شنید .بنینو اهل یکی از ر س اهای سییرا ائس را اس شانهده ساله بود که به
گر هان چهگوارا پیوس با از دس دادن پدرخوانده تنها شا یاش در پی به ق ل
رسیدن شوقۀ  60ساله تنها ه راه زندگیاش به دس ژاندار.ها بود که به
چریکها ر آ رد از آن پس در ت ا .نبردها از ج له در کناو بولیوی چهگوارا را
ه راهی کرد تا آخرین لحظات زندگی چهگوارا در کنار ا اند در  6334ز انی که
ریاس زندانها را در کوبا به عهده داش به پناهندگی سیاسی در فرانسه ر ی آ رد
تا به ا ر ز هم ا را اس اد خود یداند در
ا ا ه واره به چهگوارا فادار انده اس
ک اب "خاطرات یک سرباز کوبایی /فراز فر د انقالب" سیر طوالنی نبردهایش را در
کنار چهگوارا باز یگوید
جسد چهگوارا نیه تنها پس از سی سال با فر ریهی شور ی به کوبا ن قل شد
آرا ااهی برای ا ساخ ند
با فر ریهی نظا .سوسیالیس ی شور ی کوبا به چین نهدیک شد در  6339با
شضور در کنفرانس شقوق بشر در شهر ین به عینه دید .که ن ایندگان کوبا در
قابله با "اعال یۀ جهانی شقوق بشر" با ن ایندگان ج هوری اسال ی ایران شهب
ک ونیس چین بلوک اشدی تشکیل دادند بازهم تح عنوان " ر رت بارزه با
ا پریالیسم"
در  2000فیدل کاس ر ش ی با اش دی نژاد رئیس ج هور ایران چا ز
رئیس ج هور نه ئال اتحادی "انقالبی د ا پریالیس ی" تشکیل داد
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)-Benigni (Dariel Alarcón Ramírez
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چندی پیش از اه ی  6312کوبا را برای ه یشه ترک کرد .ا سوالد با
رفقایش برای ساز اندهی گر هی چریکی در کوبا انده بود
به پاریس که رسید .هنوز ژنرال د گُل رئیس ج هور فرانسه بود در تدارک
سفر به ایران بود .که دتی پایبند فضای انقالبی اه ی  12شد .فضای پر شور
شری با ر نکردنی که تا آن ز ان ندیده بود .جوششی دگرگون کننده در فضا وج
شکس ه شدن بسیاری از "تابوها" را
ی زد در سفرهای پیشین دی با جن
دیده بود .لیکن این بار خواس صلح قابله با جن ی نا .به سئلهای ه اانی
دی با سلطه اتوری ۀ قدرت داران دیران
تبدیل شده بود شر به آزادی
قابله با قدغن بودنها یا به اصطالح آن ر زها "قدغن بودن قدغن اس " در یان
جوانان چش ایر بود بارزۀ زنان برای شقوق برابر شق الکی بر جسم جان خود
شق سقط جنین به و وع ر ز تبدیل شده بود بحثهای وافق خالف بر سر
نوش هها ک ابهای سی ون د بوار نظیر "ناگهیری چیهها" "جنس د  ".ه هگیر
بود در یان دخ رها تازه شلوار ینیژ پ رایج شده بود در یان پسرها وی
شلوار باب ر ز بود جنبش
بلند پیراهنهای چیندار رنای تحریم کرا ات ک
هیپیها با ش ار "عشق" وسیقی پرسر صدا اس فاده از تار هندی ر ی آ ری به
فرهن های ناشناخ ه غیر غربی به شکل بیسابقهای ر اج یاف ه بود فراگیر شدن
سبکهای نو در ادبیات سوررئالیسم در هنرهای تجس ی فیلم جه اینها چش ایر
بود این دس نوآ ریها قابله با ریشههای فرهن سن ی برایم قابل درک بود ا ا
تبدیل شدن آن به جنبشی انقالبی اصالً به فکر .هم خطور ن یکرد به خصوص که به
جه شق سقط جنین که نیاز شخصی خود .را هم تض ین یکرد نه برای جنبش
ف ینیس ی اه ی ی یژه قائل بود .نه "هیپیگری" برایم خوشایند بود خود .را
لق به جنبش چپی یدانس م که عدال اج اعی را بر ه ه چیه ارجح یدانس
آزادی ف ینیسم "عشق" وسیقی پاپ غیره را و وعهایی خاص نظا.
سر ایهداری یا در به رین شال " سائلی ثانوی" یش رد تنها چیهی که اه ی
بارزه قابله با کل نظا .سر ایهداری بود با این شال فضای پرتب تاب
داش
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انقالبی کشش جذابی ی خاص برایم داش
ا اخر اه ار در دانشااه نان ر در شو ۀ پاریس اع را ی دانشجویی با
ی نا .دس ایری چند دانشجو آغاز شد در تدا  .آن
تظاهرات علیه جن
ساخ ان اداری دانشااه نان ر در اع راض به سرکوب قوانین خشک سخ ایری
اتوری ۀ دیران به اشغال دانشجویان در آ د کار دانشااه به ت طیلی کشید در پی
تظاهرات دانشجویان سُوربن در ه بس ای با دانشجویان نان ر دخال پلیس با گاز
اش آ ر دس ایری چندین دانشجو جنبش اع را ی با سرع ی نا ن ظره به سایر
دانشااهها کشیده شد از آن پس نا .کُنبندی  606دانشجوی دانشااه نان ر که د .
اه ی را "ر ز دی با ا پریالیسم" اعال .کرد برسر زبانها اف اد
با گس رش جنبش دانشجویی هر ر ز از ساع شش عصر خیابانهای پاریس
به حل برگهاری تظاهرات تج برای بحث گف او اخ صاص یاف اندک اندک
در قابله با دخال پلیس دس ایریها سناربندی در خیابانها به ا ری ر ز ره
تبدیل شد بریدن تنۀ درخ ها از جا کندن سن فرش خیابانها اژگون کردن
اتو بیل ها برای سناربندی کار هر ر زه بود با ش لۀ پلیس شهری ( )CRSجهه به
کالهخود سپر باتو .گاز اشکآ ر زد خورد بایر ببند فرار تا دیر ق شب
ادا ه داش دیری ناذش که اع صابهای کارگری نیه در اع راض به یهان
دس هدها شر ع شد به اشغال کارخانۀ ر فِ رنو 602انجا ید با اعال .اع صاب
ع و ی توسط سندیکاها اع صاب به سرع به سراسر کارخانهها ادارات د ل ی از
ج له تلویهیون کشیده شد یکی د هف ه از اه ی ناذش ه بیش از ده یلیون کارگر
کار ند در اع صاب بودند جا ۀ فرانسه به کلی فلج شد در عوض گف او ناظره
در ورد آزادی صلح نیازهای فردی شقوق انسانی شکوفا شد سراسر جا ه را
فراگرف از صبح سحر خیابانها از ج ی پُر یشد رهاذران بر خالف ول
بد خلق ول
خندان خوشر سال .اشوال پرسی یکردند دیار ر شیۀ عبو
یشدند تازهترین بحثها
فرانسویان به چشم ن یخورد گُله به گُله د رهم ج
600
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-Nanterre
-Daniel Cohn-Bendit
102
-Renault
101

011

اخبار را رد بدل یکردند غر ب که یشد به تظاهرات خیابانی یپیوس ند چند
ر ز از آغاز تظاهرات زد خورد با پلیس ناذش ه اب کارهای گوناگون شخصی
ج ی شکل گرف دانشجویان پهشکی سئولی رسیدگی در ان زخ یها را در
اتو بیلهایی جهه به ا کانات ا لیه دار ب هده گرف ند دانشجویان سوربن حلی
برای ناهداری کودکان تدارک دیدند سین اهای کارتیه التن فیلمهای انقالبی
سوررئالیس ی وج نو را به رایاان به ن ایش یگذاش ند ن نیه به دانشجویان
هنرهای زیبا 609پیوس م که اب کار ن ایش فیلم ر ی دیوار کوچۀ بناپارت تهیه
اعال یه ش ارهای انقالبی کاریکاتورهای رناین را به عهده گرف ه بودند شبها پس
از تهیه چاپ دس ی ش ارها چند ساع ی ر ی نی ک ها یخوابیدیم ر زها در
حلههای خ لف شهر پخش یکردیم با ش ارهایی از این دس  :زیبایی در

خیابانهاس  /پلیس هر شب با ا سخن یگوید /بیش از  40سناربندی در هف ه
نوع اس  /ارادۀ ع و ی علیه ادارۀ خصوصی /اق بین باشیم نا کن را طلب
کنیم /ت ایالت ان را اق ی بش اریم /زنده باد اشغال کارخانهها
ا ا شهب ک ونیس خالف اشغال کارخانهها بود اع صاب شکنی یکرد
ش ی کارگران عضو شهب ارگان ر ف شهب ا انی ه 604را در خیابان جلو چشم
ه ه پاره یکردند ا اع سیاسی به کلی از دس شهب ک ونیس بیر ن آ ده
نه ی شده بود تدا  .جنبش به رر ناف سیاسیاش بود برای شکس ن
پا اف اده بود برخالف شهب ک ونیس
اع صابهای کارگری سخ به دس
گرایشهای سیاسی پیر اندیشۀ ائو چین در یان جوانان هر ر ز ر اج بیش ری
ییاف نشریهها اعال یههای پیر ان اندیشۀ ائو که ا پریالیسم آ ریکا را ببر
کاغذی یخواندند شور ی را ر یهیونیس دس به دس یگش
ی سیاسی ژنرال دُ گل نخس پارل ان فرانسه را ُنحل کرد
در این
سپس با اتکا به زد بندهایی با اشهاب سیاسی وجود از ج له با شهب ک ونیس
توانس سرکوبی گس رده دس ایری زندان را ساز اندهی کند این چنین بود که
جنبش فراگیر ی  12پس از یک اه الشی شد در پی سرکوب جنبش گر ههای
-Beaux Arts
-L'Humanité
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خفی سلحی نظیر آکسیون دیرک  600در فرانسه بادر اینهوف 601در آل ان
بریااد سرخ 601در ای الیا تح تأثیر الاوی انقالب کوبا بارزۀ چهگوارا در بلیوی یا
الاوی انقالب چین پدید آ دند لیکن ز ینهای
أثر از نظرات ائوتسه د ن
سیاسی اج اعی نداش ند دیری نپایدند
لیکن ایده ها فکرهای درنی که در ر ندی چندین ساله شکل گرف ه به
جنبشی فراگیر تبدیل شده بود دیار سرکوب پذیر نبود ایدههایی که سرانجا .ژنرال
دُ گل را نیه در پی ه ه پرسی در  21آ ریل  6313به کناره گیری از قدرت اداش
جنبش اه ی رخداد ه ی در تاریخ اج اعی فرهنای ار پا بود پارهای
ایدههای آن در ورد ناسبات اج اعی سیاسی به ا ری پایدار تبدیل شد افکار
نوین ُدرن این جنبش تنها به فرانسه حد د ن یشد بلکه از جنبش دانشجویی
ای الیا آل ان گرف ه تا جنبش اصالح طلبانه برنا ۀ "سوسیالیسم با چهره انسانی"
در چکسلواکی را نیه در نوردید رخدادی بود انقالبی که توانس در فرهن سن ی
سلطه اتوری ۀ د ل داران دیران قید بندهای تب یضآ یه ردساالر دگرگونی
پایداری ایجاد کند ه چنین در رشد شکوفایی ادبیات هنرهای تجس ی فیلم
وسیقی رد ی جهاینها نقش ه ی ایفا کرد در جوا ار پا به یژه فرانسه
ای الیا آل ان چکسلواکی دس ا ردهایی در ز ینۀ اق صادی سیاسی به ث ر رساند
که با گذش چهل سال تا به ا ر ز به رغم ه ۀ تالشهای قدرت داران خالفان
سرسخ آن جنبش پا برجا اندهاند بسیاری از دس ا ردهای جنبش ی  12در
جا ۀ فرانسه نهادینه شد نظیر؛ ارتقاء جایااه زنان در ا ور سیاسی اج اعی قانونی
شدن چهل ساع کار در هف ه اصالح قوانین کار افهایش شقوق دنی سندیکاها
افهایش دس هد پایه شق تشکیل سندیکاهای دانشجویی قانونی شدن شا ره با
کارگران ایجاد رج یا ک ی ههایی شکل از ن ایندگان کارگران صاشبان صنای
یا کار ندان دیران وسسات د ل ی
***
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-Baader-Meinhof
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پیش از بازگش به ایران به قصد تک یل زبان انالیسی ه راه د س م ژینو
چند اهی به لندن رف م در لندن یان دانشجویان ایرانی بیش ر بحثها شول گر ه
پر یه نیکخواه د ر یزد که به اتها .اطالع داش ن از تیراندازی به شاه در
 6944/6310دس ایر شده بودند
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در دفاع از آن گر ه افشاگری علیه رژیم شاه
به شکل گس ردهای ف الی یکرد ک ی ۀ یژهای نیه در دفاع از نیکخواه ساز اندهی
شده بود نیکخواه از رهبران نظریه پردازان اصلی "ساز ان انقالبی" بود طب اً نکر
اصالشات ار ی در رژیم شاه
ن د س م ژینو نیه در دفاع از آزادی آنان افشاگری علیه سرکوب
خالفان خفقان سیاسی در رژیم شاه کم بیش شرک داش یم ا ا پر یه نیکخواه
پس از تح ل چهار سال خردهای زندان نظرش نسب به اصالشات ار ی به تب
آن نسب به رژیم شاه تغییر کرد با ان شار چند قاله در ر زنا ههای رس ی به
نظرات خود در ورد انکار اصالشات ار ی ان قاد کرد پیا دهای ثب ناشی از
اصالشات را برش رد با نوش ن نا ههایی سرگشاده به رفقایش نادرس ی دی آنان را
با رژیم شاه گوشهد کرد در پی آزادی نیه دیری اشد رکهی خبر را در تلویهیون
سپس سئول بخش گر ه تحقیق پژ هش شد
د ل ی به عهده گرف
لی در پی اس قرار ج هوری اسال ی به جر .خد به رژیم شاه ه دس ی
با آن رژیم جه ا لین کسانی بود که اعدا .شد
در آن ر زها فضای سیاسیِ جا ه اشباع بود از ش ار "اعدا .باید گردد"!
ش اری که بیش ر جریانهای سیاسی وجود ه صدا با شهبال در تظاهرات خیابانی
سر یدادند در ارگانهای رس ی خود بر له  .اعدا .هر چه بیش ر قا.های نظا.
پیشین تأکید داش ند ن نیه که در پی آزادی از زندان به ساز ان فداییان خلق
پیوس ه بود .ه چون بسیاری از هم سلکانم در توهم نسب به اهی رژیم اسال ی
" ر رتِ تدا  .انقالب" نه تنها به پیا دهای فاج هبار آن اعدا.ها نیندیشید .ش ی
سادهدالنه بر جنای های ش ابهده بد ن حاک ه چشم بس م

تهران موسسۀ تحقيقات علوم
اجتماعی
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هواپی ا در فر دگاه هرآباد به ز ین نشس خوشنودی آ یخ ه به دلهرهای
نا ن ظره ترسی بهم را به صندلی یخکوب کرده بود دتی گذش تا به کُندی
جور کرد .راه اف اد.
اسبابهایم را ج
دَ .پلهها قهر ان را دید .که ن ظر ن اس ان ظار نداش م چند سال پیش
از ن دلخور بود که به دیدن فرح نرف ه بود .البد این بار فکر یکرد که یر  .با
کاله ا نیفور .ایراناِر شق رق خندان به ن چشم د خ ه بود با ه ان خنده
نااه شیطن باری که در گر ای ب د از ظهرهایی که بی سر صدا را بیدار یکرد تا
یواشکی از اتاق خواب پدر ادر .در بر یم خود ان را به جالیه برسانیم تا نفس
داریم خربهه خیار بخوریم با ه ان خنده نااه جسورانهای که در ه ۀ
اجراجوییهای صو انۀ د ران کودکی در ده خانقاه به ن دل جر ت یداد
را دنبال خود یکشید در آن نی ه شبهایی که پا رچین پا رچین از پشهبند ان
بیر ن یآ دیم با نردهبان چوبی لَغهان یواشکی خود ان را به پش با .یرساندیم
تا شاید زیر نور اه به شرک درآ دن ارهایی را ببینیم که د ر از چشم پدر ادر.
کش ه بودیم در آن ر زهایی که بیباکانه ر ی گردن ش رهایی سوار یشدیم که در
دش های د ر َ ر ده در شال چرا نشخوار بودند در آن شرطبندیهای شبانهای
که برای پیدا کردن دس الی ک ه کنار گوری پنهان کرده بودیم به ن دل جر تِ پا
گذاش ن به گورس ان تاریک ترسناک ده را یداد! هرچند سالها ب د شنید .که در
آن شرطبندیها کلک یزده هیچااه خودش شبانه ارد گورس ان نشده بود
با گا.هایی سری
به پایین پلهها که رسید .قهر ان دس م را حکم گرف
را خارج از صف سافران به حل گ رک برد أ وری را صدا کرد تا چ دانم را بد ن
بازرسی رد کند ا ایل  6942بود
هنوز کال ی رد بدل نکرده بودیم که سر کلۀ سه رد درش هیکل با ک
شلوار خاکس ری سیاه پیدا شد به أ ور دس ور دادند چ دان را باز کند قهر ان
به تحکم گف "چ دان ال خواهر ن اس !"
یکی از آن سه رد داش ش ی ار پاسخ داد "فضولی بیفضولی! دخال نکن
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خودت ر بکش کنار!"
رن برادر .پرید سرش را انداخ زیر بیآنکه به ن نااه کند راهش را
کشید رف نخس ین باری بود که سایۀ تر را در چهرۀ ا یدید .شاف زده با
نااه ا را دنبال کرد .شرص خورد .فقط ق ی دانس م تر ا از أ وران سا اک
بوده که چ دانم باز شد آن ردها ش ابزده به دق شر ع کردند به ارسی
سایلم ه ه را تک تک بیر ن یکشیدند لبا هایم را یکی یکی یتکاندند
یدانس م که چیهی پیدا نخواهند کرد با بیاع ناییِ لجوجانهای پش م را
کرد .به آنها نااهی انداخ م به ج ی ی که پش شیشۀ پنجرهها برای دیدن
سافرشان با بیتابی سرک یکَشیدند پدر ادر .خواهرک هربانم اله پسر
نازنینم را ین سیا ش کوچولو د س داش نیا .را دید .که با نارانی به ن آن
سه رد چشم د خ هاند
ه ۀ سافرها چ دانهایشان را گرف ند رف ند شب شده بود انده بودیم
ن سا اکیها أ ور گ رک خانوادها .ه ای چسبیده بودند به شیشۀ پنجره
اناار این جوری خودشان را به ن نهدیکتر شس یکردند پسر .چشم از ن
برن ی داش در نااهش ا طراب پرسشی بهم نهف ه بود شاال شسابی بهرم شده
قد کشیده بود بوسهای برایش فرس اد .چهرهاش ثل ه یشه با خندهای پُر ِهر
د س داش نی شکُف
با صدای سا اکیها به خود آ د .پرسیدند "این چیه؟" نشانی ر ی یکی از
پاک هایی را که از یان نا هها پیدا کرده بودند نشانم دادند چش م به نا.
 Chamateاف اد ز د فه ید .چون سه شرف ا ل آن شبیه به اسم شاه اس به
خیال خودشان چیه ه ی کشف کردهاند به ت سخر گف م "نا .نشانی یکی از

بس اان نه ئالیی ن اس

خوب که چه!"

با ت جب نااهی بهم انداخ ند پاک را گذاش ند توی جیبشان کف ر ی
چ دان را با فلهی نوک تیه شبیه به چاقو ارسی کردند پاسپورت را هم گذاش ند
توی جیبشان با لحن نسب اً دبانهای گف ند " یتونین سایلتون ر ج کنین

برین!"
به اع راض گف م "با این ریخ

پاش چطوری ا نا ر تو چ د ن پاره جا

011

بد.؟ پاسپورتم چی یشه؟"
به أ ور فلکزدۀ گ رک که در ان ظار پایان کار شبانهاش رتب این پا آن پا
یشد دس ور دادند سایلا .را ج کند گف ند "پاسپورت ر ب د یدیم"
راهشان را کشیدند رف ند پش سرشان با ت جب داد زد" .چطوری؟"
در راه خانه که بودیم پدر .با ان ه یشایاش به راننده گف "خسر
واظب باش! اینا دارن ا ر ت قیب یکنن!" ادر .به هربانی پرسید " اه چی

شده یدا؟"
گف م "تازه پایم رسیده به ایران هنوز که کاری نکردها"!.
***
هناا .بازگش به ایران پری سخ ناران بود در آخرین فرص شبانه
خودش را با قطار رسانده بود سَرِ قرار ان در کافۀ شهرکی در رز آل ان فرانسه
ه راه یکی از د س انم ر ا با گذر از جادهای پوشیده از برف یخ به زش خود ان
را با اتو بیل به آنجا رساندیم پری از پاریس آ ده بود تب داش آشف ه بود ناران
ن یک نفس هشدار یداد که سا اک شرف شساب سرش ن یشود "باالخره کار

دس خودت یدی نر !"
چند هف های از کنارۀ هف م کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در فرانکفورت
ن قصد داش م از شهر
یگذش پری ه سرش برگش ه بودند پاریس
کالسر هه 602به رُ .بر  .از آنجا به ایران
نخس ین باری بود که در کنارۀ دانشجویان ایرانی شرک کرده بود .شسن
قا ی ه سر پری یکی از گردانندگان آن کناره بود به گ انم بار ا لی بود که از
طرف فدراسیون بینال للی دانشجویان سوسیالیس ( )I.U.Sکه رکه آن در
غولس ان بود یک ن اینده از اهالی یکی از کشورهای آ ریکای التین در آن کناره
شرک داش کنفدراسیون دانشجویان برآن بود با دعوت ا در آن کناره ب واند جای
شهب توده را در فدراسیون دانشجویان سوسیالیس بایرد

-Kalsruhé
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ن فقط به خاطر تسلط به زبان اسپانیولی نقش رجم ا را به عهده گرف ه
بود .هیچ تصور ن یکرد .که شرک در یک کنارۀ دانشجویی این دس کارهای
"کم اه ی " هم برای جریانهای سیاسی هم برای دس ااه سا اک آن قدر اه ی
داش ه باشد! از هر د طرف به اقدا .سیاسی ه ی ت بیر شود
چون قصد داش م به ایران باز گرد .از سر کنجکا ی در آن کناره شرک کرده
بود .تنها چیهی که از آن کناره دس ایر .شد این بود که دا نۀ دعواهای یان
چین شور ی به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی هم کشیده شده بود "ساز ان
انقالبی شهب توده" در پی تسلط بر کنفدراسیون اخراج شهب توده بود فضا پر از
ش ار بود اتها.های سیاسی به ه دیار ه ه از جبهۀ لی گرف ه تا نیر ی سو .یا
ائو
سوسیالیس ها دیاران با اتکاء به نقل قولهایی از ارکس لنین
خالفان نظری خود را به انواع اقسا" .گناهان سیاسی" هم
هوشی ین
یکردند شاال دیار از ان هایی که بهم یزدند یتوانس م تشخیص بدهم هر یک
از چه گر ه دس ه طرفدار چ ه الاویی هس ند الاو برداری نقطۀ اش راک ه اان
بود :چین شور ی ی نا .آلبانی فلسطین کوبا ش ی الاوی سوئد
شرایط ایران
ی
اینکه این الاوها چه ربطی به سائل دانشجویی
دارند برای ن ه چون بقیه پرسش برانایه نبود ا ا به رغم الاوهای خ لف ه ای
در دی با رژیم شاه "اصالشات" ه نظر بودند هرچند بانارشی فا ت
طرفداران "ساز ان انقالبی شهب توده" با اتکا به الاو سیاس های آن د رۀ چین
بکلی نکر اصالشات "انقالب سفید" شاه بودند با این با ر که ایران نی ه س ره
نی ه فئودالی اس "اصالشات ار ی" "شق ر ی زنان" را ا ری در غین
توطئهگرانه ی دانس ند ُضر داف ان دیار جریانِها اگر چه "اصالشات" را انکار
ن ی کردند لی آن را اقدا ی از "باال" بی ن یجه یدانس ند لیکن برای قانونی
شدن "شق ر ی زنان" نه تنها ک رین ارزشی قائل نبودند بلکه بیش رشان براین با ر
بودند که آزادی شق ر ی زنان پیش از هر چیه به قصد اس ث ار نیر ی کار آنان
اس یا به قصد ارد کردن ارزشهای غیر اخالقی غرب تبدیل کردن زنان به
"عر سک فرنای" اس
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ن که اصالشات را در ع ل به چشم دیده بود .جدل برسر آن را بیهوده
یدانس م شوصلها .از آن ه ه شرف سر رف ه بود ا ا اصال به خا چنین فکرهای
غیر اق ی پیا دهای خالف با آزادی زنان توجهی نداش م فقط به بارزۀ سلحانه
الاوی کوبا یاندیشید .ت ا .دت با علی گوهری نا ه پراکنی یکرد .نا ه که
نه با رد بدل تکههایی کاغذ در یکی د ج له آن فضا آن شرفها را سخره
یکردیم دعیان کناره را " اندارنها" یا "خود برگهیدگان" ایرانی ینا یدیم
یخندیدیم در آن چند ر ز شسی ش رک ا را به هم نهدیک کرده بود پس از آن
کناره دیار ا را ندید .تا ر زهای نا ن ظرۀ انقالب که هیجانزده گیج ن بود.
از خود بیخود
در آن کناره سرانجا .ساز ان انقالبی توانس با زد بندهای سیاسی با
گرایش های وجود به وق ی ی کلیدی برتر در ساخ ار کنفدراسیون دانشجویان
دس یابد چند سال پس از آن نوب به اخراج نه ی کردن خالفان از ج له پری
ه سرش قا ی رسید سرانجا .کنفدراسیون قدرت ند دانشجویان ایرانی که ر زی
دربرگیرندۀ گرایشهای گوناگونِ سیاسی بود تکه پاره شد رف ه رف ه از هم پاشید
در آن کافۀ یان راه فرانسه آل ان به خواهر .اط ینان یداد .که کاری
نکردها .هیچ کاری جه شرک س قیم در بارزۀ سلحانه به نظر .کاری جدی
ن یآ د هر چه پری بیش ر را از بازگش به ایران برشذر یداش توجیهها
اس داللهای ن برای بازگش قویتر حکمتر یشد دیار قادر نبود .د ر از
پسر .خانواده دیار سرکنم عضو هیچ گر ه سیاسی ایرانی نبود .هر کاری هم که
کرده بود .در خارج از کشور بود ربطی به رژیم ایران سا اک نداش داش ن
عقیدهای خالف رژیم را هم گناه سیاسی ن یدانس م ا ا پری را سهلاناار
اجراجو یگف "شاید شرک در کناره خیلی هم نباشد ا ا قضیۀ
یدانس

کوبا را ساده نایر! باالخره تو به گر هی برای آ وزش در کوبا ک ک کردهای سرانجا.
یکی از آنها به ایران یر د قضیه ر یشود!"
با ر ن یکرد .به خاطر گر هی که از هیچ نظر ه فکری سازگاری نداش م
ورد آزار اذی سا اک قرار بایر .به پری دلداری یداد .که "ناران نباش از چند
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سیلی چند اه زندان که باالتر نیس !"
ت قیب سا اک را هم از دَ .فر دگاه به جد نارف م فقط تص یم گرف م دتی
از خانه بیر ن نر  .تا سا اکیها آرا .بایرند که نارف ند پدر .علیجون هر ر ز
از ن یپرسید " اه چی شده که اینها
نارانتر از ر ز پیش به خانه باز یگش

دائم اشین ر ت قیب یکنن؟ هرجا یر .سر کلهشون پیدا یشه!"
از

به خود .دلداری یداد .که باالخره ق ی فه یدند کاری ن یکنم دس
سر .برخواهند داش ا ا پایم را که از خانه بیر ن گذاش م هر جا که یرف م تح
ت قیب بود .هر جا کاری پیدا یکرد .اجازۀ کار از طرف سا اک رد یشد ت ا.
تالشم این بود که دس کم وجب دردسر برای کسی نشو .اشرتهایم را حد د
کرده بود .به تنها د س ان آشنایانی که ط ئن بود .هیچاونه قصد ف الی سیاسی
در سر ندارند ش ی اگر خالف رژیم بودند قصد ف الی ی ع لی جه ابراز نظر در
حافلی خصوصی در سر نداش ند
سرانجا .نوچهر ق در کار کوچکی در دف ر اریاش برای ن جور کرد
ق در د س هنر ند هربانی بود که از پاریس یشناخ م ه سرش گُلی نیه از
د س ان نهدیک پری بود خانههایی که ق در با الها .از سبک اری ر س ایی با
کاهال ساخ ه بود از نظر زیبایی آسایش انطباق با آب هوای ایران بینظیر بود
ب د از دتی کار طراشی ُبل در شرک خرّ .را هم که چند اهی شغول آن
بود .ق در برایم جور کرد
یکی از آن ر زها در ت اسی تلفنی از ن خواس ه شد در تاریخ ساع
شضور یابم آن
ینی در دف ری اق در کوچهای نهدیک به خیابان تخ طا
نوع ت ا بی نا .نشان از طریق تلفن را به شساب آزار اذی های ول گذاش م
ب د از چند ر ز که د باره ه ان ت ا رس ی از طریق تلفن تکرار شد اجرا را با
د س پرتجربه دانایم شاهرخ سکوب در یان گذاش م تازه وجه شد .که این
نوع تلفنها از جانب سا اک بسیار ول اس این بار از برادر .کا ران خواس م را
ه راهی کند به آنجا که رسیدیم درش بس ه بود داش یم بر یگش یم که سر کلۀ
یک رد از دریچۀ کنار دیوار بیر ن آ د ا را به داخل خانه دعوت کرد ا ا برادر .را
راه نداد گف یتواند در کوچه ن ظر ب اند را به اتاقی بردند که سه چهار نفر د ر
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یهی نشس ه بودند پاسپورتم را گذاش ند ر ی یه از ن خواس ند از تک تک
سفرهایم نا .ببر .از ه ۀ سفرهایم نا .برد .به جه کوبا پرسیدند "پس چرا یهای

چکسلواکی در پاسپورت جود نداره؟"
گف م چون کشورهای سوسیالیس ی یها ن یدهند فقط در رقهای جداگانه
اجازه ر د را ینویسند
یکیشان به صدای بلند خندید گف عجب ارده!
گف م ه ه اردن ار ش ا ارد نیس ین؟
ب د از دتی سکوت دربارۀ سفرهای اش الی دیار ن چند سئوال کردند بی
آنکه به کوبا اشارهای بکنند آخر سر هم تهدید .کردند که اگر در گف ه باشم
شسابی خد م یرسند!
ق ی از آنجا بیر ن آ د .شیرت کرد .از اینکه برادر .بیش از یک ساع در
کوچه ن ظر انده اس به نر ی پرسید ار چه شده؟ از نارانی تر گذر ز ان را
وجه نشده بود .ا ا به ر ی خود .نیا رد .فقط به ا گف م یخواس ند پاسپورتم
را پس بدهند
سئوال جوابهای ر ف به "سین جیم" در تدا  .ت قیب زیر نظر داش ن
ن تغییری ایجاد نکرد دتی گذش تا باالخره با راهن ایی د س عهیه .شاهرخ
کاری در وسسۀ طال ات تحقیقات علو .اج اعی در بخش ر س ایی عشایری
پیدا کرد.
از جود چنین وسسهای به کُلی بیخبر بود .ن یدانس م فیر ز توفیق
ریاس آن سسه را به عهده دارد فیر ز را از دبس ان هر یشناخ م پری
قهر ان ن از کودکی با ا خواهرش زین دخ ر خالهها پسرخالههایش د س
بودیم بیش ر اعضاء خانوادهاش از د س ان نهدیک خانوادۀ ا بودند ز انی که ن
نهدیکترین د س دبیرس انیا .رَخی در سوئیس
پری در فرانسه بودیم ا با زین
تحصیل یکردند شاال هم با اتکا به دانش اش در اق صاد آ ار ریاس آن وسسه را
به عهده داش با ه ان خوشر یی ص ی ی ه یشای را به نادر افشار نادری
رئیس کارآ جا هشنا بخش ر س ایی عشایری رفی کرد از ه ان هف ه
شغول به کار شد .با شقوق اهیانۀ  200تو انِ ت ا .ق
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ب د از د سال خردهای در پی گرف ن گواهینا های در ورد برنا هریهی
اج اعی اق صادی از کال هایی زیر نظر ساز ان لل ساز ان برنا ه شقوق
اهیانها .به  6200تو ان افهایش یاف
تحقیق در ر س اها عشایر برایم به رین جذابترین کار بود آن هم در کنار
آد .پرانرژی پُرکاری چون نادر افشار نادری ه سر جا هشنا کل بیاییاش الویا
نشی اشین نویس هربان ه دلی چون خانم فرنیا ه کاران ص ی ی چون
هوشن کشا رز سرپرس بخش ا جوانان پرشوری چون انوشیر ان رس مپور جه
اینان
اغلب کار ندان وسسه ه چون ن اس خدا.شان "قراردادی" بود با شقوق
اهیانه ای بسیار ک ر از سایر ادارات قررات اس خدا ی جود نداش اخراج ه ان
قدر آسان بود که اس خدا .کار ندانی که ت ا .ق در وسسه اش غال به کار داش ند
ت دادشان ک ر از هش اد نفر بود بد ن هیچ تض ین الی انایهۀ بیش رشان کار
تحقیق شناخ ساخ ار اج اعی جا ۀ ایران بود در بخش شهری ر س ایی
عشایری غالبشان سابقۀ سیاسی داش ند برخی هم به اصطالح سرشان "بوی قر ه
سبهی" یداد
چهرههای سیاسی ر فی از آن وسسه گذر کردهاند از ابوالحسن بنیصدر
نوچهر ههارخانی گرف ه تا چریکهایی چون ا یرپر یه پویان ر شی آهناران
صطفی ش اعیان که هر یک به نوعی در رژیم شاه در درگیری خیابانی کش ه یا
دس ایر اعدا .شدند یا ف ال سیاسی چون شوری بهش ی که در ج هوری اسال ی
اعدا .شد
رس مپور را هم در پی دس ایری یکی از ه کاران د س ان نهدیکش در
وسسه در ا ایل  6900دس ایر کردند به رغم ه ۀ خاطرات در القاتی با ادرش
تکه کاغذی به دس ن رساند که ر یش نوش ه بود "شواس ج باشد که دارند

برای پر ندهسازی یکنند!"
هشدار ا را هم به جد نارف م به این خیال که باالخره دس از سر .برخواهند
داش
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در یان کار ندان
در وسسه عالقه به کار تحقیق ه بس ای ص ی
فضای دلنشین اع اد برانایهی به جود آ رده بود سلسله راتب اداری نقشی در
ناسبات ص ی ی د س انه یان حققان نداش از رئیس گرف ه تا سرپرس
بخشها پایین ترینردۀ کار ندان بسیاری ا قات ناهار را دس ه ج ی یخوردیم
یا عصرها پس از پایان کار دس ه ج ی به کافهای یا رس ورانی سر یزدیم
الب ه سا اک هم غافل نبود شواسش چهارچش ی به وسسه بود کشا رز با
ر شیه ای که از ن شناخ ه بود ه یشه به ن توصیه یکرد که با اتکا به فرهن
ریشه دار ایرانیان شه .اش یاط را رعای کنم در برابر ا واج قوی بلند سر .را
بدزد.
سفرها تحقیقهای ا ه یشه با اجازۀ رس ی انجا .یگرف در آن سالها
بد ن اجازۀ رس ی زارت خانهها به تب آن سا اک قد .گذاش ن به حالت خارج
از شو ه زاغهنشین ر س اها عشایر نا کن بود اگر کسی بد ن اجازه به این
ناطق پا یگذاش سر کارش با سا اک بود
اجازۀ ان شار بیر نی تحقیقاتی را که انجا .یدادیم نداش یم وسسه ظیفه
داش تحقیقات ذکور را به ساز انها زارتخانههای ربوطه بفرس د
یک بار که در بارۀ شرک های سها ی نیواننار گُلپایاان گهارشی تهیه کرده
بودیم سرپرس گر ه هوشن کشا رز از طرف زارت کشا رزی اشضار شد چون در
نابسا ان "خوشنشینها" یا دهقانانی
آن تحقیقات ایرادها ان قادهایی در ورد
که شق الکی بر ز ین را نداش ند طرح کرده بودیم "شرک های سها ی" طرح
جدیدی بود که زارت کشا رزی به اجرا گذاش ه بود ا نوش ه بودیم که در
شرک های سها ی "خوشنشینان" با پیا دهای ناگواری ر بر هس ند ناچار ت داد
زیادی از آنان به شاشیه نشینان بیکار شهری تبدیل خواهند شد ایرادهای ا به ذاق
آن زارتخانه خوش نیا ده بود خواهان شذف آن بودند کشا رز با بین یجه اندن
اس داللها تو یحهایش ناچار گف ه بود " ا ن یتونیم چیهی ر شذف کنیم ش ا

به صالح خودتون ع ل کنین!"
ق ی به زندان اف اد .کشا رز سایر ه کارانم آن تحقیق ج ی را تنها با نا.
ن به عنوان لف برای ان شار خفیانه به خارج از کشور فرس ادند
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ز انی هم با گر هی فرانسوی به ر س ای اسوله رف ه بود .که به دف ر حلی
سا اک اشضار شدیم سئولی ترج ه راهن ایی آن گر ه را به عهده داش م که قرار
بود تحقیقاتی در بارۀ تأثیر سد سفید ر د بر ر س اهای ش ال انجا .دهند
از قضا یکی از ر س اهایی که برای تحقیق در نظر داش ند نهدیک به ر س ای
اسوله بود که به اش باه گ ان یکرد .در فاصلۀ ک ی از ر س ای سیاهکل قرار دارد
جایی که در  63به ن  6943نخس ین ع لیات چریکی فداییان در آن جرقه زده بود
ا ا از ه ان بد ع لیات سا اک از طریق برخی از ر س اییان از و وع باخبر شده بود
ت دادی از آن بارزان به ق ل رسیدند ت دادی دس ایر شدند ب د از آن بود که
بارزۀ سلحانۀ فداییان به شهرها ن قل شد نهدیک شدن به سیاهکل از طریق
اسوله یتوانس اطالعات دس ا لی در اخ یار .قرار دهد
آن گر ه فرانسوی را با تشریح زیباییهای دهکدۀ اسوله به دیدار از آنجا
تشویق کرد .در عین شال دیدن ر س ای اسوله برای خود .هم جذابی خاصی
داش هم از این نظر که شنیده بود .زادگاه دک ر شش جنالی ه رز .یرزا
کوچک خان سردار جنال اس شال آنکه از قرهای هم بارزات سلحانۀ ا بود
هم این که یدانس م طرز قرار گرف ن خانههای آن دهکدۀ قدی ی در دا نۀ کوه
ج وعه ایس خاص اس ثنایی به طوری که با .هر ردیفی از خانهها بخشی از پیاده
ر ردیف خانههای رتف تر اس
ا ا هنوز از زیبایی آن ج وعۀ بینظیر ه اهن خانهها با در پنجرههای
کندهکاریِ رناین به خود نیا ده چند عکسی نارف ه بودیم که سر کلۀ یک أ ور
سا اک پیدا شد ارد دف ر حلی سا اک که شدیم فرانسویها به کلی خود را باخ ه
بودند رتب از ن یپرسیدند شاال چه یشود؟
رئیس دف ر سا اک پس از پر جوی فرا ان چند ت ا تلفنی با رکه
سرآخر دس ور داد که فورا آنجا را ترک کنیم چون اسوله جه برنا ه فهرس قرار
دادی آن گر ه نبود
ب د از آن اجرا آن فرانسویان رتب از ن یخواس ند که ا اع سیاسی
ایران را که به نظرشان شیرتآ ر بود برایشان تو یح بدهم چرا که در ه ان ر زها
بنهین باعث شده بود که ت ا .پ پهای بنهین چندین ر ز به کلی
باال رف ن قی
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خالی ب انند به طوریکه د ل جبور شده بود قی بنهین را د باره کاهش دهد آنها
با ر ن یکردند در آن فضای تن سیاسی که به چشم دیده بودند اع راض ع و یِ
ه اهنای در عد .خرید بنهین به طور خود جوش بد ن
چنان یکدس
ساز اندهی سراسری انجا .گرف ه باشد!
در سفری به بندرعبا نیه به خاطر عکس گرف ن از بندری یرانه کودکان
عوری که در آبهای پر از لجن آشغال یلولیدند ا را به دف ر سا اک
لخ
بردند عکسها را از د ربین شرفهای ه کار ان گُلکار بیر ن کشیدند بخ با ن
بود که از فیلمهایی که با د ربین کوچک شخصیا .گرف ه بود .خبر نداش ند هر چند
پس از دس ایری فیل ی که از زندگی ر ز رۀ کودک کپرنشینی گرف ه بود .ه راه
عکسها یاداش هایم در بارۀ سبکهای اری خانههای ر س اییِ نقاط خ لف
ناپدید شدند
به رغم ه ۀ این حد دی ها دشواریها کار کردن در آن وسسه تنها راه
آشنایی به ساخ ار در شال تغییر ر س اها زندگی ایالت گس رش بیر یۀ شاشیه
نشینان فقرزدۀ شهری بود هرچند به پیا دهای چنین ی ی که سرانجا .به انقالب
اپسارا ذهبی انجا ید چندان توجهی نداش یم
اللآ ر یآ د با
سرَ .به کار تحقیق گر .بود گرچه گاه به نظر .یکنواخ
این شال سا اک دس از ت قیبا .بر ن یداش با اتو بیل ژیان کوچکا .هرجا که
یرف م به دنبالم بودند ش ی چند بار آشکارا داخل اتو بیل داشبورد صند ق عقب
زیر صندلی ها را ارسی سایل کاغذهایم را زیر ر کرده بودند شواسم ج بود
که به هیچ کاری که به اقدا ی سیاسی ت بیر شود دس نهنم فقط گاه به ه انی
د س انم یرف م خارج از وسسه دیدارهای فردی شخصی را تا یتوانس م
حد د کرد .اال با شاهرخ زین که از آن سالها به ب د نهدیکترین ص ی یترین
د س انم بودند
در آن د ره هر د آنها در ساز ان برنا ه ه جوار وسسه در خیابان عالیی
کار یکردند شاهرخ تازه د ین ک ابش سومِ سیا ش را به پایان برده بود در
اتاقی بسیار کوچک سرش به یادگیری زبان آل انی گر .بود در گوشهایش پنبه
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یگذاش تا شواسش از سر صدای بلند اتاقِ دیوار به دیوارش پرت نشود ق ی
ی دشوار به چه دردت
ازش ی پرسید .یادگیری زبان آل انی آنهم در این
یخورد؟ با لحنی صص م یگف "به این درد که نوش ههای هانریش هاینه را به

زبان اصلیاش آل انی بخوانم".
زین تازه از تحقیقی گر هی در ورد انج نهای زنان خواس های دنی
شقوقی آنان برای "ساز ان عالی زنان" به ریاس اشرف پهلوی فار شده بود
د س انش در سیر بهبود پارهای شکالت اج اعی

زش ات تحقیقهای زین
زنان نقش وثری داش
خیلی از ر زها ناهار را با شاهرخ زین یخورد .هف های یکی د بار هم
عصرها به خانۀ شاهرخ یرف م از ا آشنایی با زبان ادبیات کالسیک فارسی را
یآ وخ م
گاه نیه پس از پایان کار ر زانه ه راه ه کارانم سری به دکههای شر ب
فر شی یزدیم دیر ق شب که سرخوش از جادهای سوت کور طوالنی به اُزگُل
باز یگش م از ت قیب شدنم توسط سا اک چندان نارا ی هم نبود .اغلب یر.
یگرف ت قیب کنندها .را که با اتو بیل پیکان به دنبالم بود اذی کنم تصادفی
راه بینداز .سرع یگرف م بیدلیل تر ه یکرد .یا سط جاده قیقاج یرف م
ا ا هر طور بود تا دَ .با به دنبالم بود سر پیچ کوچه یایس اد تا ز انی که بیسر
صدا از درِ آهنی با باال یرف م در را باز یکرد .هیچ نارانی از آن بازی خطرناک
به دل راه ن یداد.
برخی ر زها ش ی ق ی را ین سیا ش را به درسه یرساند .یا با آنها در
دا نۀ دربند به کوهنوردی یرف م دس از ت قیب برن یداش ند تلفن خانۀ ا هم
کن رل بود گاه که با شاهرخ صحب یکرد .شنود سا اک شخص یشد به
شوخی یگف م "به کوری کری چشم گوش دش نان!"
شبی نا ن ظره سیا ش پارسانژاد را بر پردۀ تلویهیون دید .در شال ندا از
افکار گذش ه عضوی اش در ساز ان انقالبی اجرای سفرشان به کوبا نابا رانه به
یاد هشدار پری اف اد .که یگف "سرانجا .یکی از آنها به ایران یر د قضیه ر

یشود!"

011

قضیه را با شاهرخ تنها کسی که در این ورد با ا شورت کرد .در یان
گذاش م ا نیه ثل ن با ر داش که چون در ایران ف الی ی نداش ه ندار .ت قیب
سا اک بیخ پیدا نخواهد کرد
د سال خردهای از بازگش م به ایران گذش از طریق کار در وسسۀ
ی ر س اها عشایر شناخ ل و تری یاف ه بود.
تحقیقات علو .اج اعی از
آشنایان د س ان جدیدی پیدا کرده بود .در با اُزگُل نهدیک به خانۀ پدر
ادر .ساخ ان قدی ی ادر بهرگم را با جرزهای خیمِ کاهالی بیش از صد سال
قد از نو ت یر بازسازی کرده بود .در کنار را ین سیا ش پسر پری زندگی
پرصفا شادی را ی گذراندیم پدر ادر .نیه آرا .گرف ه بودند ادر .با آسودگی
خیال به کارهای خانه گُلهای زیبایی که به دس خود کاش ه بود رسیدگی یکرد
پدر .هم از باب ن خیالاش آسوده شده بود به رغم تقسیم بخش بهرگی از
ز ینهایش به دهقانان ه چنان به کارهای کشا رزی یپرداخ
***

د  .رداد  6906تازه از سفری چند ر زه به ده خانقاه ه راه را ین
د دخ رش باز گش ه بود .با زین در تدارک سفری با
سیا ش زین
فرزندان ان به سواشل دریای خهر بودیم آن ر ز برای گرف نِ شقوق اهیانها .سری
به " وسسه" زد .به ادر .قول داده بود .که ز د به خانه بازگرد .نهدیک غر ب
از د س ان نهدیکا .را از ساز ان برنا ه به دف ر خصوصیاش رساند .از
سیر
"جادۀ سو".ش یران یا خیابان جوردان راهی اُزگل شد.
از نهدیک وسسه اتو بیل رسدسی با چندین سرنشین رد به دنبالم اف اده
بود که با ت قیبهای ول سا اک فا ت بود به خیال آن که قصد َ لک آزار
دارند به ر ال ول خود .تا یتوانس م سرع گرف م جلوشان یراژ داد .به
چرا ق ر ه که رسید .از پش حکم زدند به اتو بیل ن ه ین که به اع راض پیاده
شد .با ربۀ تند کاراته به پش گردنم نقش ز ین شد .از هوش رف م

زندان،
1051-1057
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کف اشین با لُ نای ر ی سر .ر ی شکم اف اده بود .که در یان راه به هوش
آ د .سناینی پای د نفر را ر ی پش م شس یکرد .گف اوی آنها را یشنید.
از هم یپرسیدند "به هوش آ ده؟ شالش خوبه؟"
لُن ر ی سر .ک ی کنار زده شد دس ی به دهانم نهدیک شد بیاخ یار
نفسم را شبس کرد .در ت ا .طول راه هربار که آن دس به دهانم نهدیک شد نفسم
را شبس کرد .هرچه صدایم کردند پاسخی نداد .دیار یدانس م که دس ایر
شدها .پس چه به ر که نارانشان کنم
در بازداش ااه ا ین بدن شُل ارف ه را به زش از اشین بیر ن کشیدند
برای راه رف ن جبور شدند زیر بغلم را بایرند ه ین که ارد دف ر عضدی ( ح د
شسن ناصری) شد .به سخره گف "به به! یدا خانم اینجا چه یکنی؟"
گف م "اینو ن باید از ش ا بپرسم!"
از جا بلند شد چنان سیلی حک ی به صورتم زد که چرخی خورد .کنار
دیوار به ز ین اف اد .هنوز از جا بلند نشده بود .که سه چهار نفر ارد دف ر شدند با
لاد به جانم اف ادند
ش
ا ا در زیرز ین که به تخ بس ه شده بود .این پا آن پا یکردند لو.
بود ن ظر آد .ه ی هس ند از تر چشم از آنها برن یداش م به خود .نهیب
یزد .که از صحنهسازیشان ن رسم
عضدی چند بار در را باز کرد از سربازی که باالی پلهها پا یداد پرسید

"آقا تشریف آ ردن؟"
باالخره "آقا" ارد شد عضدی شسینی ( ح د علی ش بانی) رئیس زندان
ا ین با هول ال یک صندلی برای نشس ن "آقا" کنار تخ گذاش ند شق رق
سط اتاق ایس ادند
عضدی با چاپلوسی لفظ قلم پرسید "آقا را یشناسی؟"
ا را در تلویهیون دیده بود .یدانس م نا ش پر یه ثاب ی اس ا ا گف م

"نخیر!"
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برآشف ه پرسید "چه طور! آقا را قا .ا نی ی را ن یشناسی؟"
 خوب! ن یشناسم دیاه! آقا قا .ا نی ی چند بار در تلویهیون در بارۀ شبکههای خرابکاری ردههار چهره صحب کردند
 خوب چه کنم! برنا ههای ایشون ر ندید!.چند لحظه سکوت شد ب د ثاب ی شر ع کرد به تهدید که " ا تو ر خوب
یشناسیم ا شب یا شرفهات ر یزنی ه کاری یکنی خوب خوش به خانه
بر یگردی یا زیر شکنجه یکشیم اشین ر آتش یزنیم از پل اُزگل یندازیم
تو دره!"
 اینو ید نم! ا ا ن ید نم چه شرفهایی قراره بهنم؟ از کجا ید نی؟ از این جا که در جادۀ اُزگُل ه یشه ت قیبم یکردینخش این از جا بلند شد به عضدی گف "این پ یاره ر آنقدر بهنین تا آد.
بشه!" از در بیر ن رف
عضدی د ید به طرف در تا ثاب ی به باالی پلهها برسد برای شر ع شکنجه
چند بار به صدای بلند از ا اجازه گرف
فکر کرد .شضور دس ور گرف ن از ا جهئی از صحنهسازی برای ایجاد رعب
شش اس ا ا ب دها از هیچ زندانی سیاسی زن ردی نشنید .که پر یه ثاب ی
دس ور شکنجهاش را داده باشد
تا آخر شب که د بار زیر شالق بیهوش شد .پاهایم تا زانو سیاه شد آنقدر
ر .کرد که جابجا پوس ش ترکید ن یفه ید .چه سئوالی از ن دارند فقط
یگف ند "جای اسلحهها ر نشون بده! شرفهات ر بهن!"
ا ا ق ی د باره را به دف ر عضدی برگرداندند یکی از چند نفری که د رها.
کرده بودند طوری که اناار شرف از دهانش پریده گف "ش اعیان کجاس ؟"
تازه از یان شرفهاشان وجه شد .که گویا صطفی ش اعیان خفی شده
زندانیانی دچارشد .که سارتر در
بیاخ یار خندها .گرف گف م "اناار به

ن ایشنا ۀ ردههای بیکفن دفن تشریح کرده!"
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ش ابان ح وای ن ایشنا ۀ ژان ُپل

از ت جب سکوتشان اس فاده کرد.
سارتر را تو یح داد.؛ اجرای زندانیانی که شکنجه یشدند تا خفیااه رهبرشان را
لو ب دهند در شالی که به راس ی از خفیااه ا خبری نداش ند با این تفا ت که
ش اعیان ش ی رهبر ن نبود!
با ت جب نااهی به ه دیار انداخ ند در این یان سربازی د قاچ خربهه
گذاش ر ی یه عضدی ر به ن گف "بخور!" ق ی دید اع نا ن یکنم فریاد زد

"ک ک دل

یخواد؟"

ظرف خربهه را کشید .جلو به خنده گف م "برای خربهه دیاه شا ر نیس م
ک ک بخور !.بیش ر هم بیارین یخور ".تند تند شر ع کرد .به خوردن
از در بیر ن رف بقیه هم تک تک
عضدی به ت جب نااهی به ن انداخ
اتاق را ترک کردند
ق ی برگش ند که ه ۀ خربههها را خورده بود .د باره شر ع کردند در بارۀ
ش اعیان جای اسلحهها پرسیدن هر چه تو یح یداد .که ه راه د س م
فرزندان ان به ده پدر .رف ه بودیم از حل زندگی خفیااه ش اعیان خبری ندار.
بیفایده بود
***
با صطفی ش اعیان در " وسسه" آشنا د س شده بود .در "بخش
شهری" تحقیق یکرد پُرکار بود جدی بیش ر ا قات شغول طال ه نوش ن
ا ایل رف ارش برایم ناآشنا عجیب ین ود به خصوص که ر ی صندلی چهار زانو
یکوشید به تقلید از اش د کسر ی به فارسی سره صحب کند
ینشس
بنویسد بیش ر که شناخ ماش با خواندن چند نوش ه ک ابش در ورد یرزا کوچک
خان سردار جنال شرفها افکارش به نظر .پرسش برانایه آ د جالب نه از این
جنبه که با ا ه نظر بود .بلکه به این سبب که از اندیشۀ س قلی برخوردار بود در
ابراز نظراتش بیپر ا بود جسور شرفهایش برایم تازگی داش ا ا ن یتوانس م
جایااه نظراتش را در فضای سیاسی آن ر زها به درس ی تشخیص بدهم
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آن ر زها به خاطر خفقان سیاسی تر از بایر ببند سا اک اصطالح
"دیوار وش داره وش گوش داره!" رایج ه هگیر شده بود با این شال در
ناسبات حافل د س انه خصوصی بارزۀ سلحانۀ چریکهای فدایی جاهدین
چیهی نبود که به سکوت برگهار شود بحث رد بدل اخبار در بارۀ آنها فرا ان بود
از زبان خیلیها وافق یا خالف شان را نسب به شیوۀ بارزۀ آنان شنیده بود .ا ا
شرف ها نظرها بیش ر شبیه هم بودند در ورد صداق انقالبی شجاع آنان در
قا بله با سا اک بیش ر تائید اش راک نظر جود داش اخ الف نظرها شول شوش
ثر بودن یا بیفایده بودن شیوۀ بارزۀ آنان د ر یزد ش ی اش د اشرف که سرش
به تحقیق در سائل اق صادی گر .بود هر ق که فرص ناسبی ییاف از
بازگویی اخباری در ورد برادرش ش ید اشرف رهبر پرآ ازۀ چریکهای فدایی در آن
د ره غافل ن ی اند هر بار که ه راه کشا رز در با " وسسه" به تصادف با ا ر بر
ی شدیم ش ابان چند خبر از هوشیاری شاردهای برادرش در قابله با سا اک
ت ریف یکرد قاه قاه یخندید
ا ا شرفهای ش اعیان به نظر .با بقیه تفا ت داش گویی برسر هر و وعی
که بر زبان ی راند تأ ل تحقیق کرده اس لیکن ه واره با تأکید یادآ ر یشد که
ن از گپ
قصد ف الی سیاسی ندارد بیش از هر چیه اهل تئوری نظر اس
زدن با ا نارانی به دل راه ن یداد.
با ادرش در خانۀ کوچکی در جنوب تهران زندگی یکرد از هنرسرای عالی
در رش ۀ هندسی دیپلم گرف ه بود صراش کال .ا به یژه در بازگویی سیر زندگی
سیاسی اش تحسین برانایه بود در نو جوانی به شهب دس راس ی افراطی
"پانایرانیه ".ر ی آ رده بود به صراش یگف "هناا .تد ین ک ابِ جنال در
ورد بارزۀ یرزا کوچک خان جنالی دریچه نوینی به ر یم گشوده شد" ز انی هم
در "جبهۀ لی د  ".ف الی داش در نا های به صدق نظرش را در ورد ر رت
تشکیل جبهۀ لی سو .با پیشنهادها ایرادهایش نوش ه بود
خطرناک ر
انالیس را ه چنان پرنفوذترین قدرت خارجی در ایران یدانس
از آ ریکا رژیم ایران را "ارتجاعی -اس اری" یخواند به نظرات لنین ناسبات
ان قاد یکرد شکس یرزا کوچک خان را ناشی
سیاسیاش با ایران ایراد یگرف

011

از سیاس های نادرس لنین یدانس در عین آن که بارزۀ سلحانه را تائید
یکرد به ائ الف جبهۀ سیاسی نیه با ر داش ش ی از ر رت ائ الف یان
فداییان جاهدین جناح رادیکال ر شانی صحب یکرد
با اخبار بارزۀ چریکهای فدایی خلق جاهدین کم بیش آشنا بود .ا ا
ن ی دانس م نظورش از جناح رادیکال ر شانی چه کسانی هس ند فقط یگف
نظراتشان خیلی نهدیک به " جاهدین خلق" "چریکهای فدایی" اس ا ا نا.
شخصی از آنها ن یبرد خودش هم رتب از علی نهجالبالغه نقل قول یآ رد
نخس ین باری بود که با این نوع تحلیل تأکید بر جبههای سیاسی با اتکا به
نقل قولهایی از علی ر بر یشد .آنهم از جانب کسی که در صحب هایش رتب از
اژههای رایج در ادبیات چپ ارکسیس ی اس فاده یکرد
پس از ان قال به زندان قصر تازه وجه شد .که به راس ی تحلیلها طرز
نقل قول از نهجالبالغه نیه
فکر جاهدین فداییان از بیش ر جنبهها شابه اس
یان آنها ا ری رایج رف ه رف ه دیار این اش راک نظر یان " ذهبیهای جاهد"
"چپهای ارکسیس " برایم پرسش برانایه نبود ش ی ز انی که در  6902دفاعیه
خسر گلسرخی از تلویهیون پخش شد ا به عنوان یک ارکسیس از علی
نهجالبالغه نقل قول یآ رد " وال علی" را نخس ین سوسیالیس تاریخ یخواند
ن نیه ه صدا با ه بندانم شرفهایش را تائید یکرد.
پیش از دس ایری یدانس م که ش اعیان شغول تد ین ک ابی اس به نا.
"شورش" که ب دها نا" .انقالب" را برای آن برگهید دس نویساش را هم در اخ یار
ن قرار داده بود
ر زی که برای گرف ن شقوق اهیانها .به " وسسه" رف ه بود .در گف اویی
تلفنی از ن خواس ه بود که دس نوش ههایش را به ا بازگردانم در راه " سسه" آنها
را پس گرف با آرا ش ه یشای دس م را فشرد گف "به ا ید دیدار"!
ا اخر  6904در زندان قصر بود .که شنید .صطفی ش اعیان هناا.
دس ایری با جویدن کپسول سیانوری که در دهان داش به زندگیاش پایان داده
اس نابا رانه دانس م که در ه ان د رهای که با ا در " سسه" آشنا شده بود .با
د س ش نادر شایاان در شال ساز اندهی گر هی سلح به نا" .جبهۀ د وکراتیک
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خلق" بودهاند در پی کش ه شدن نادر شایاان در درگیری خیابانی ش اعیان به قصد
پیوس ن به فداییان ک اب "انقالب" را در اخ یار آنان قرار داده بود ه ان ک ابی که
ر ز دس ایریا .دس نویس آن را از ن بازپس گرف لیکن چریکهای فدایی نظرات
ا را به یژه به خاطر ان قادهایش به لنین انحرافی دانس ه ا را نه ی کردند در
شالی که سایر رفقای ا را از ج له ر یۀ اش دی اسکویی فاط ۀ س یدی ( ادر
ناصر ابوالحسن را در پیوس ن به تیمهای
شایاان) سه فرزند خردسالش ارژن
چریکی پذیرف ند

تابس ان  00که را برای بار د  .به زندان ا ین ن قل کردند پر یه ثاب ی
بازهم به سراغم آ د این بار با لحنی دبانه را تشویق یکرد که اگر ابراز ندا در
تلویهیون برایم شکل اس یتوانم " قالهای کوتاه" در یکی از ر زنا هها به چاپ
برسانم ثاب ی در یان شرفهایش به اجرای فرار ش اعیان نیه اشاره کرد به گف ۀ ا
به قصد دس ایری ش اعیان اطراف " سسه" تور گذاش ه بودند به دف ر فیر ز
توفیق رئیس سسه راج ه کرده بودند توفیق که تلفنی قضیه را به "بخش شهری"
خبر داده بود باعث فرار ش اعیان شده بود ا ا ن در تورشان اف اده بود.
ثاب ی با لحنی ف خر یگف "ش ی توفیق را به خاطر ه ین تخلف از کار

برکنار کردیم!"
***
شب دس ایری با پاهای ور .زخ ی تا صبح سرپا بیدار ناهمداش ند
شیرتم از این بود که فقط خفیااه ش اعیان حل سالحها را از ن یخواهند که
از هیچ کدا .خبر نداش م ا ا هیچ شرفی از اجرای سفر به کوبا آ وزش آن گر ه بر
زبان ن یآ رند جه یک بار که یکی از اعضاء آن گر ه را که با حفل سیر نها ندی
دس ایر شده بود چند لحظه باالی پلههای اتاق شکنجه نشانم دادند ا ا دیار شرفی
از آن گر ه اجرای سفر به کوبا در یان نبود
تا چندی ب د از آزادی از زندان هم فکر یکرد .که اطالعات سا اک در این
باره در پی اع رافهای سیا ش پارسانژاد عضو گر ه "ساز ان انقالبی" اس که به
اسطۀ ن به کوبا آ ده بودند سپس با ه کاری سیر نها ندی از اعضاء ه ان
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فکر یکرد .دیار در ورد

ساز ان سا اک پر ندۀ آن سفر را تک یل کرده اس
کوبا نیازی به اع رافگیری از ن ندارند
در آن ز ان ن یدانس م که سا اک با دریاف گهارشی از جانب ا وران "سیا"
از جهئیات اجرای سفر ن به کوبا با خبر اس این را هم بکلی از خاطر برده بود.
که پیش از دس ایری "ساز ان انقالبی شهب توده" را هم به ه کاری با سا اک
کرده بود
شال آنکه پس از انقالب شکنجهگر ر ف به تهرانی (به ن نادری پور) در
دادگاهی که از تلویهیون ج هوری اسال ی پخش شد به گهارش "سیا" در بارۀ اینکه
ن "رابط بینال لل گر ههای چپ" بودها .اشاره کرد تازه دانس م به رغم اینکه
أ وران سا اک رتب ت قیبا .یکردند چون هیچ سندی در تأیید گهارش "سیا" به
دس نیا رده بودند د س ی با صطفی ش اعیان را بهانۀ خوبی برای دس ایری ن
تشخیص دادند
ر ز ب د از دس ایری د بار دیار را در اتاق شکنجه به شالق بس ند یک
شب دیار سرپا بیدار ناهم داش ند ب د از د ر ز شکنجه د شب بیداری دچار
خونریهی شدیدی شده بود .بیآنکه ک رین سیلهای در دس ر داش ه باشم فقط
یتوانس م با تا کردن دا نم زیر شلوار گشاد پیژا های که به ن داده بودند تا
سیلی پاهای َر.
شد دی از بر ز آن پیشاری کنم با صورت َر .کرده از ش
کرده از شالق دا ن پر چینِ زیر شلوار گشاد سر تا پا باد کرده بود .گاه عضدی
یکی د بازجوی دیار را هم صدا یکرد تا به پیشنهاد ا با ن "توپ بازی" کنند
با لاد از این ر اتاق به آن ر پرت کنند
از ه ه سخ تر برایم رف ن به س راح بود که اجازه نداش م در آن را ببند.
زیر نااه یک ناهبان رد با پاهای برهنه ر .کرده خونین ر ی ز ین کثیف پر از
سوسک ش ی ن یتوانس م ت ادلم را سرپا شفظ کنم تا چه رسد به نشس ن
به یاد س راح ر س ای غرقآباد یاف اد .که خاطرۀ هولناکی از د ران
کودکیا .بود تا جایی که یتوانس م از رف ن به آن خودداری یکرد.
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ی اسفبار پهشک چاق چله زندان با لُپهای گُل انداخ ه
در آن
با لحنی دب به عضدی
دس های گوش آلود رتب فشار خونم را اندازه یگرف
یگف "فشار خون هر د ش ا یک اندازه اس یتوانید ادا ه بدهید!"
سرانجا .غر ب ر ز سو .دس ایری با از کار اف ادن اناش ان دس م بر اثر
پیچانده شدن زیاده از شد توسط عضدی دردی ناگهانی در فرق سر .پخش شد
دیار جایی را ندید .ه ان پهشک آ پولی به ن تهریق کرد به خوابی طوالنی فر
رف م
به بی ارس ان ن قلا .نکردند در ساخ ان ا ور دف ری اداری ا ین اتاقی به
ن اخ صاص دادند با ناهبان ردی که ه واره کنار تخ م نشس ه بود بیش از د اه
زیر نظر چند پهشک ارتشی رف ه رف ه شالم به ر شد ا ا اناش های دس راس م
هنوز بی شس بود پاهایم ه چنان ور .زخ ی یگف ند چرک از راه خون به
غه .رسیده عل بی اریا .عفون خون اس
ب د از بهبودی نهدیک به هف اه در طبقۀ د  .ساخ ان ر بر ی سلولها
در اتاقی کوچک بد ن القات به سرآ رد .اتاقهای بهرگ ر سی تر کناری طبقۀ
ه کف به سلولهای ج ی ردان اخ صاص داش چند اه ا لی که در ا ین بود.
هیچ زندانی زنی را ندید .در آن ز ان هنوز هیچ ناهبان زنی هم در ا ین جود
نداش جه زن شسینی رئیس زندان که کار اصلیاش بازرسی بدنی هناا .دس ایری
یا اشیانا در ز ان القات بود
خود شسینی از صبح سحر با فحش ناسها ارد ساخ ان یشد تا به
لاد ن یزد آرا.
بهانههای خ لف با فریاد ناسها به یکی د زندانی ش
ن یکوشید .ه یشه جلوی پایش بلند شو .با لحنی دبانه با ا
ن یگرف
صحب کنم تا باالخره دیار بد ن در زدن ارد اتاقا .نشد
د سه ناهبان رد به خصوص ناهبانی به نا .ذین لی برخالف قررات زندان
شبها ب د از خا وش کردن چرا ها بس ن در ر دی ساخ ان به اتاق ن
یآ دند تا سحر به گف او درد دل با ن یگذراندند از دشواریهای شغلشان
ا اع ا ین یگف ند گاه شسینی بازجوها را سخره یکردند داس انهای
غلوآ یهی از رف ار پاسخهای ن به بازجوها ساخ ه بودند این که ن ه واره از
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تر چشم از چش ان غضبآلود عضدی برن یداش م سر .را پایین ن یانداخ م به
شساب جسارت سر ن ر ن گذاش ه بودند آنجا که ن در برابر اهان های رکیک
جنسی به بازجوها گف ه بود " .این نوع سائل خصوصی ربطی به سائل سیاسی
ندارن! در دربار هم به این نوع سائل جنسی توجهی ندارن!" تبدیل شده بود به اینکه
گف ها" .اشرف جنده س !" بسیاری دیار از این دس غلوها
شال آنکه برخالف چهرهای که از ن ساخ ه بودند از بازجویی شکنجه
سخ یترسید .از دلهره نارانی لحظهای آرا .نداش م ه واره تهدید .یکردند
این بار در برابر چش ان پسر .هیچ ن یدانس م
که شکنجه را از سر خواهند گرف
اگر د باره را به شالق ببندند چه خواهم کرد چه خواهم گف آنهم در برابر
چش ان پسر .ا ا یدانس م که در فضای فرهنای -سیاسی جا ۀ ا به رین راهِ
تض ین زندگی آیندۀ پسر .ایس ادگی از پا درنیا دن اس تا وجب سرافکندگی ا
را در نیندیشیدن به تهدیدهای شکنجهگران یجُس م
نشو .پس تنها راه قا
هشدار دادن به ناهبانها که شرفهایشان در ورد ن غلوآ یه اس از آنها
ی خواس م جلوی ن چیهی از ا اع ا ین بازجوها ناویند که کن اس زیر
شکنجه بازگویم یخندیدند یگف ند "تو شرفهای خودت ر نهدی شاال یایی

شرفهای ا ر بای!"
ذین لی به رغم عواقب خطرناک آن گپهای شبانه ش ی چند بار تالش کرد
ه دس ی سیر نها ندی را با سا اک ساخ ای بودن اجرای فرارش از بی ارس ان
ارتش را با شوخی ای ا اشاره به ن بفه اند به خنده یگف "فرار از بی ارس ان

ارتش؟ آنهم زیر نظر دائم د ناهبان!"
ن که شواسم یکسره به تهدیدهای دا  .بازجوها بود شرف ذین لی را به جد
نارف م به آن توجهی نکرد.
نها ندی با
در ا اخر سال  01اق ی فرار ساخ ای ه دس ی سیر
سا اک را که به کش ه شدن چندین چند نفر دس ایری ت داد زیادی انجا یده بود
از زبان اقد شنید .ز انی که چند ر زی در سلول انفرادی ک ی ۀ ش رک بود.
اقد را هناا ی که در ه ان اتاق ا ین بود .شناخ م ر زی از سوراخ کلیدِ
در زندانی دخ ری را دید .که رف ارش برایم شک برانایه بود چند ر ز ب د که طرف
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غر ب شسینی را به اتاق ا ن قل کرد به سردی سال ی گف م تا هناا .خواب در
سکوت گوشهای نشس م ه ین که چرا ها خا وش شد پ و را ر ی سر .کشید.
خوابید .چند دقیقه ناذش ه بود که ناگهان خودش را انداخ بغل ن شر ع کرد
به هِق هِق گریه هرچه بیش ر دلداریاش یداد .بیش ر در بغلم یفشرد .صدای
هق هق گریهاش بلندتر ی شد از تر با خبر شدن ناهبان دس م را گذاش م ر ی
ق ی گف ا را برای
دهانش زیر پ و آنقدر نوازشش کرد .تا آرا .گرف
جور
"جاسوسی" از ن فرس ادهاند چنان جا خورد .که ن یتوانس م فکر .را ج
کنم ب د از دتی در انده از آن ی گف م " هم نیس هر چه دل یخواد به

آنها باو!"
ا ا ا ی گف با دیدن پاهای ور .زخ ی ن نظرش عوض شده دیار
شا ر نیس با بازجوها ه کاری کند یدانس که بیش از چهار اه از دس ایری
ن یگذرد از ن یخواس که راهن اییاش کنم آنهم تا پیش از ساع هش
صبح که قرار بود ا را به بازجویی ببرند
تا صبح ناذاش بخوابم یکبند یپرسید "شاال چه کنم؟" هر چه در
چن ه داش ر کرد ه راه کور ش الشایی از رهبران ساز ان انقالبی که خفیانه به
ایران آ ده بود دس ایر شده بود با ادرش در خانۀ کوچکی در یکی از حلههای
جنوب تهران زندگی یکرد با ک ک "بنیاد اشرف پهلوی" توانس ه بود در
پرس اری بخواند ههینۀ زندگی د نفرهشان را تأ ین کند به درخواس هوش
جاس ی د س نهدیک ه کارش الشایی را در خانهاش خفی کرده بود با این که
از سائل سیاسی به کلی برکنار سرش به کار پرس اری گر .بود ا ا رف ه رف ه
جذ ب الشایی شده بود زندگیاش را قف شفاظ از ا کرده بود ر زی در
رف ار الشایی شکوک شده آنها را
خیابان "گش یهای" سا اک به طرز لبا
دس ایر کرده بودند ر ز ب د از دس ایری الشائی به اقد گف ه بود "نا.

قا

بیفایده س !"

شخصاتم ر گف م اینا از ه ه چیه باخبرن
شاال اقد سرشکس ه ایو به ن پناه آ رده بود ک رین اط ینانی به ا
ی ناخواس ه سخ در هرا بود .دلم هم ن یآ د ا را
نداش م از عواقب آن
سرخوردگی تنها باذار .سرانجا .اجرای سفر به کوبا را خالصه سر دُ.
در یأ
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بریده برایش ت ریف کرد .تا به عنوان اطالعاتی که از ن گرف ه به بازجویش عضدی
بازگوید صبح سر ساع هش ا را برای بازجویی صدا کردند
از آن پس هر ر ز رف ار شرفهای بازجوها را به تفصیل برایم شرح یداد
توصیههای را به دق اجرا یکرد رف ه رف ه به یاری هم شر ع کردیم به نقشه
کشیدن قرار گذاش ه بودیم با قاط ی به بازجوها بقبوالند که ورد ن نخس ین
آخرین ه کاریاش با آنها خواهد بود سرانجا .ب د از د اه دس از سرش برداش ند
ا را آزاد کردند
ا اخر  6901ر زی در دس شویی "ک ی ۀ ش رک" شاف زده با اقد ر بر
شد .چند ر زی را به "ک ی ه" ن قل کرده بودند در آن ر زها در پی بازدید
صلیب سرخ جهانی از زندانها سخ ایری ناهبانها فشار آزار بازجوها کاهش
یاف ه بود اقد توانس ه بود به ههار بهانه خودش را به دس شویی برساند
شاف زده پرسید" .اقد اینجا چه یکنی؟ از کجا فه یدی ن اینجا.؟"
با فر تنی گف "از صدای پات!"
جب از این که هنوز در زندان هس م
ب د از رانداز کردن سراپایم
ش ابهده اجرای دس ایر شدنش را برایم ت ریف کرد:
پس از آزادی از ا ین بار دیار به تشویق د س ش هوش جاس ی به تشکیالت
نوپای "ساز ان آزادیبخش خلقهای ایران" شاخهای از "ساز ان انقالبی" پیوس ه
نها ندی در پی فرار
بود غافل از این که آن ساز ان نوپا به رهبری سیر
ساخ ای ا از بی ارس ان ارتش براسا طرح برنا ۀ سا اک تأسیس شده بود
ظیفه اصلی اعضاء آن ساز ان گهارشدهی از جهئیات کارهای ر ز ره
ناسبات شخصی شناسایی ف االن سیاسی دیدارها گف اوهای آنان به سئوالن
تشکیالت بود اقد هم گهارش فصلی در ورد دس ایریاش ه راه الشایی آشنا
شدناش با ن کلکهایی که در ا ین به بازجوها زده بودیم با جهئیات برای د س ش
هوش جاس ی نوش ه بود
ب د از چند سال سا اک سرانجا .تص یم گرف ه بود ه ۀ اعضاء "ساز ان
آزادیبخش" را که به گ انم بیش از  600نفر یشدند یکجا دس ایر کند شب یلدای
سال  00که با نقشهای از پیش ت یین شده ه ۀ اعضاء یکجا گرد آ ده بودند با یورش

011زندان0190-0191 ،

ناگهانی أ وران سا اک چهار پنج عضو از ج له پر یه اعظزاده که با گر ه ر وانی به
کوبا آ ده بود ینا رفی ی اهرخ فیال کش ه شدند بقیه دس ایر چند ر ز ب د از
صو ۀ طوافچیان د س ان اقد هم زیر شکنجه جان
آن هوش جاس ی
سپردند به یاد ندار .که آیا از خسر صفایی هم که در ای الیا با ا آشنا شده بود .به
راس ی با صفا بود نا .برد یا نه؟ یا اینکه چندی پیش از دیدار با اقد خبر کش ه
شدن ا را شنیده بود.
اقد ه راه سایر اعضاء به سلولهای ک ی ه ن قل شده بود تازه در ک ی ه
فه یده بود که ت ا ی گهارشهای اعضاء آن ساز ان از ج له گهارشهای خودش
در ورد ن توسط سیر نها ندی به آرشیوهای سا اک اگذار شده اس
با چش انی اش آلود یکبند از ن پوزش یطلبید یگف " یدا! این بار

به کلی اداد .دیاه به ن اع اد نکن!"
***
در ا اخر  6906دتی ب د از آزاد شدن اقد از ا ین به ن هم اجازۀ
القات دادند در آن ز ان القاتها در قهلقل ه انجا .یگرف با اتو بیل که به
قهلقل ه رسید .چش م به پسر .پدر ادر .اف اد که در یان ت دادی از خانوادهها
دَ .درِ آهنی ایس اده بودند از اتو بیل که پیاده شد .ساقی سئول زندان قهلقل ه
خودش را رفی کرد با اش را ی که ان ظارش را نداش م تا یکی از اتاقها ه راهم
آ د نا .ساقی برخوردش با زندانیان "تودهای" را بارها از شاهرخ سکوب شنیده
بود .از ج له رف ار اش را .آ یهش را با پارهای از زندانیان ج لۀ سرزنشآ یهش را
به پارهای دیار "اگه کونش رو نداشتی چرا تودَه شدی؟"
ارد اتاق که شد .عضدی رسولی شسینی یکی از سرناهبانها به نا .د ل
پش یهی نشس ه بودند تهدید .کردند که جه اشوال پرسی اجازه ندار .شرف
دیاری بهنم به پدر ادر .پسر .هم اجازه ندادند به ن نهدیک بشوند آنها را کنار
دیوار قابل ن نشاندند دتی به سکوت گذش پسر .که یکوشید با خندههایی
صنوعی بر آن فضای رعبانایه چیره شود گف " یدا ببین چه ساع قشنای دار!.

د س داری بد .به تو؟"
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"خیر! ن یشه"!

عضدی به تندی شرفش را قط کرد گف
پدر .در سکوتی ع یق نااهش را از ن برن یداش اناار شرکات سراپایم
را به دق بررسی یکند ب دها به ن گف "شال دیوانهها ر داش ی!"
ادر .قرآن کوچکی از کیفاش درآ رد جلو عضدی گرف گف "این قرآن

چهار ساع گذاش م ر ی ریح شضرت ر ا یتونین خودتون نااه
ر که بیس
کنین بدین به دخ ر.؟"
عضدی اناار از قرآن ترسیده باشد سرش را عقب کشید ر به رسولی گف
" ن پاک نیس م تو بایر!"
رسولی ه ین ج له را به شسینی تحویل داد شسینی به سرناهبان د ل
ا ا د ل هم جر ت نکرد به قرآن دس بهند سرانجا .سربازی را صدا کردند ا قرآن
را بیآنکه رق بهند د دس ی جلو ن گرف
اجرای شش بازجوها از قرآن
در ا اخر زندان بارها یاد آن القات
یاف اد .ز انی که ن ظری ر شانیون طرفدار خ ینی نخس ین ف وای نجس
پاکی علیۀ ک ونیس ها جاهدین را از در ن زندان صادر کرده بودند ب د از آن ف وا
یگف ند
د س ان ه بندان چندین سالۀ ذهبی ا را تحریم کرده بودند
"سا اکیها ر به ش ا ترجیح یدیم چون سل انند!" ا به عواقب آن ف وا پیا د
این ارجح دانس نها توجهی نداش یم
***

تابس ان  00که برای بار د  .به زندان ا ین ن قل شد .به جای شسینی
سر ان ر شی ریاس زندان را به عهده داش دتی در یکی از سلولهایی به سر برد.
که تازگی در طبقۀ ه کف ه ان ساخ ان پیشین ساخ ه بودند چند زن جوان هم
به ناهبانهای رد افه ده شده بودند
هر چه به ذهنم فشار یآ رد .از عل ان قال د باره به سلول انفرادی ا ین سر
در ن یآ رد .ناران بود .از این که بازهم برای ابراز ندا در تلویهیون کلکی جور
کرده باشند به خصوص که نه تنها پر یه ثاب ی بلکه شسینزاده (عطاپور) سئول
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بازجوها نیه به سراغم آ ده بودند این بار به جای تهدیدهای ول با لحنی الیم
دبانه را تشویق یکردند که به جای ندا در تلویهیون یتوانم قالۀ کوتاهی در
ر زنا ه بنویسم شیوۀ جدید برخورد ودبانهشان هم عجیب بود هم خندهدار
سخره به ِیژه اشارههای کرر پر یه ثاب ی به یه انی شبانه در خانۀ پسر ع ها.
نوچهر شاهقلی زیر بهداری به نظر .ضحک یآ د
چند ر زی که گذش یکی از ناهبانها سه جلد ک اب به سلولم آ رد با لفظ
قلم تو یح داد "این ک ابها را سر ان ر شی برای ش ا فرس ادهاند ب د از طال ه

آنها را پس بدهید تا ک ابهای دیاری برای ان بفرس ند "
تا آن ز ان هیچ نشنیده بود .که در سلول انفرادی به کسی ک اب بدهند آنهم
با چنان لحن دبانهای! با نااهی سرسری به عنوان ک ابها وجه شد .که هر سه
ربوط به کشورهای سوسیالیس ی هس ند ه ین که ناهبان در سلول را بس
ک ابها را چپاند .زیر تشکا .شنیده بود .سر ان ر شی در اسرائیل آ وزش دیده
شیوههای جدیدی برای شکس ن ر شیۀ زندانیان به کار یگیرد
چند ر زی از خواندن ک ابها پرهیه داش م آنها را ش ی از زیر تشک در
نیا رد .تا باالخره به این ن یجه رسید .که پرهیه از خواندن آن ک ابها خود نشانۀ
ف ر شی عد .اط ینان به خویش اس سرانجا .ک ابها را از زیر تشک
603
درآ رد .شر ع کرد .به خواندن ا ل از ه ه ک اب "اع راف" نوش ۀ آرتور لند ن
را دس گرف م که نا ش را شنیده بود .ا ا نخوانده بود .شیوههای اع رافگیری
خشون أ وران در زندانهای چکسلواکی خاطرۀ فضای خلوت دلایر شهر پرام را
هرا از دیدن
زنده یکرد را به یاد اجرای "پرتاب از پنجره" یانداخ
أ وران ا نی ی یاد د س ان عهیه .نابودی برنا ۀ
قیافههای خشک عبو
د وکراتیک د بچک زیر چرخ تانکهای ر سی!
نا .نویسنده عنوان ک اب د  .را به یاد ندار .گهارش خاطرهای بود از
ی هولناک زندانهای شور ی شکنجههای تصورناپذیر گرسنای دائم زندانیان
اجرای فرار نویسنده ک اب سو .نقدی بود نظری در بارۀ شهب ک ونیس

-Arthur London
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از اعضاء سابق شهب در د رۀ تی و

ر زی که ک ابها را به ناهبان پس داد .چند ساع ی ناذش ه را به دف ر
سر ان ر شی اشضار کردند شسینزاده (اعطاپور) سئول بازجوها به ن نادریپور
شکنجهگر ر ف به تهرانی د بازجوی دیار که ن یشناخ م د ر یهی نشس ه
بودند با لحنی دبانه یک صندلی به ن ت ارف کردند ادبشان به نظر .هم
صنوعی یرسید هم سخره ب د از چند لحظه سکوت شسینزاده پرسید "نظرت

در بارۀ ک ابهایی که خوندی چیه؟ به نظرت راس ه یا در ؟"
گف م به نظر .راس ه!
ه ای از سر ر ای لبخندی زدند نااهی به شسینزاده انداخ ند
شسینزاده ب د از چند لحظه سکوت ر به سر ان ر شی گف "بسیار خوب

ترتیبش ر یدیم تا توی تلویهیون این ر باه!"
گف م " ا ا به شرطی که ا ل ه ۀ چیهایی ر هم که این چند سال تو زند ن
دید .بام!"
 ثل چی؟ ثل پای دخ ر چهارده سالهای که زیر شکنجه شکس ین ثل کش نفاط ه ا ینی زیر شکنجه ثل ه ۀ چیهایی که خودتون ید نین
اخمهاشان تو هم رف ا ا برخالف ول هیچ اکنش تندی از خود نشان
ندادند فقط ناهبان را صدا کردند تا را به سلول بازگرداند دیار خبری از ک اب
فرس ادن به سلول ن نشد
آن ر زها ن یدانس م به سبب ف الی های گس ردۀ "کنفدراسیون دانشجویان
ایرانی" در ش ای از زندانیان سیاسی از ج له ش ای از ن سا اک زیر فشار افکار
ی زندانیان سیاسی هیچ ن یدانس م که خواهر.
در صدد توجیه
جهانی اس
ه سرش قا ی فریده سایر د س انم توانس هاند افکار پارهای از ر شنفکران
شخصی های بارز جهانی را به ش ای از ن جلب کنند به گ انم در ه ان سال
 6311/6900بود که از جانب ساز ان عفو بینال لل به عنوان زندانی سیاسی سال
ان خاب شده بود .بس اان د س ان نه ئالییا .نیه در نا های سرگشاده به شاه در
- Milvan Djilas
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سفرش به نه ئال خواس ار آزادیم شده بودند
ن یفه ید .چرا در عین آن که دس از سر .برن یدارند تهدید فشارهای
ول هم در کار نیس ؟ الب ه جه فشار تنهایی در سلول انفرادی!
دائم از خود .یپرسید .دنبال چه برنا های هس ند؟ ناران بود .ه ه چیه
به نظر .شکوک یرسید یک بار هم خفیانه از پش درخ های با ا ین از ن
فیلمبرد اری کردند در شالی که در گذرگاه آب جار شدۀ یان ساخ انهای زندان
ا ین را به قد .زدن اداش ه بودند شاف زده از آن هواخوری نا ن ظره د ر بر .را
یپایید .که عدسی د ربین فیلمبرداری را در پش درخ ی دید .ضطربانه صورتم
را با دس پوشاند .به س سلولها د ید .سر ان ر شی چند بازجو هم از پش
درخ ها خودشان را به ن رساندند جلویم را گرف ند جوانی انالیسی زبان
چشمآبی و بور ه راه یک رجم ه چنان که به فیلم گرف ن از ن ادا ه یداد
رتب یپرسید " ش ا که هیچ عیب جس انی ندارین! پس چرا به در شای ه شده

که فلج شدین؟"
با آغاز پائیه غمانایه  6900کالفه سردرگم در ان ظار کلکی جدید یکبند در
فاصلۀ د ری بین د دیوار سلول باال پایین یرف م ر زی که بار دیار به دف ر
سر ان ر شی اشضار شد .قلبم از جا کنده شد :این بار چه کلکی در کار اس ؟
دس در دس ناهبان چشم بس ه به اتاقی ارد شد .که سیرش برایم
ناشناخ ه بود ه ین که چشمبند .را برداش م خشکم زد آنجا هیچ شباه ی به دف ر
سر ان ر شی نداش سالن بهرگی بود که ر ی یکی از بلها پسر .را ین د س
دیرینها .زین کنار هم نشس ه بودند ر ی یه جلو بل ظرفهایی پر از شیرینی
یوه چیده شده بود در ت ا .آن سالها به رغم تالشهای پیایر ادر .هیچااه اجازۀ
القات شضوری به ن نداده بودند تا چه رسد در یک چنین سالنی! سر ان ر شی
که باالی اتاق ر ی بل جداگانهای نشس ه بود با لحن دبانه لبخند ناخوشایند
ولش را به نشس ن کنار پسر .د س م دعوت کرد
دیار ط ئن شد .که قصد دارند خفیانه از این صحنۀ القات فیلم برداری
کنند پس از کثی طوالنی با قیافهای جدی بد ن ر بوسی کنار آنها نشس م
دس پاچه بود .ن یدانس م چه باویم پس از اشوال پرسی کوتاهی از شال پدر
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ادر .پرسید .از سکوتشان ت جب کرد .با دلهره پرسید" .چه شده راس شو
باین؟"
در سکوت نااه پر نایی به هم انداخ ند پرسشا .را چند بار تکرار کرد.
چه دشوار بود برایشان خبر رم ادر .را در  22خرداد به ن بدهند
با دس ال کاغذی که ناهبان به دس ور سر ان ر شی بدس م داد اشکهایم
در که یرف م صدای هربان
را به سرع پاک کرد .از جا بلند شد .به س
پسر .را شنید .که یگف " هین جون در خواب بود سرش ر ی بالش راش

آسان رد!"
به رغم تکرار چند بارۀ سر ان ر شی که "هنوز ق القات ت ا .نشده" تاب
ی را نداش م یخواس م د ر از نااه آ وران در تنهایی خلوت
اندن در آن
سلول باریم
نابا رانه دریاف ه بود .که خندههای زیبا نااههای پُر ِهر ادر .را هرگه
نخواهم دید ادر هربان هنر د س م که عالقه به گُل گیاه عشق به کودکان را
از ا آ وخ ه بود .بوتههای گُل با اُزگل را به دس خود یکاش گوشه کنار
خانه را با ش های زیبا رناین دس ساز خود تهیین یکرد آزادی از زندان ه واره
برایم صبحااهی را تداعی یکرد که ب وانم با ادر .در کنار سفرۀ صبحانه چای
بنوشم سفرهای که ه یشه با ظرفی از گُل یا یا بنفشههای صحرایی یوههای
فصل رناین یکرد ادر با گذش ظریف شکیبایم که در ت ا .آن سالها برای
چند دقیقه القات از رای توری آهنی ساع ها پش در زندانها در گر ا سر ا
ان ظار کشیده بود به اهان ها خشون های أ وران تن داده بود با اینکه اهل
سیاس نبود ر زی از سر اس یصال چشم در چشم أ وران فریاد زده بود " ن هم

ک ونیس هس م دس ایر .کنین!"
بیتاب بیقرار شده بود بهرگ رین فرزندش پری در فرانسه به د ر از ا بر
اثر تصادفی با د چرخه از تر اتیه .غهی در رنج بود بی ار ن زندانی بود.
کوچک رین فرزندش اله به رغم هوش اس دادی سرشار در ش ر نویسندگی
دچار افسردگی پیا دهای ناشی از آن شده بود عهیهترین فرزندش کا ران در
تصادف اتو بیل بر اثر شکس ای اس خوانهای سراپایش اهها در بی ارس ان بس ری
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تح ل اهان های زندانبانان
پدر .با ه ۀ شکیبایی عشق
زگار سخ تح ل کند به ا
در شص سالای در انه ا

ی دشوار خانوادگی آزردگیهای عاطفی
بود آن
سرانجا .به عشق ع یق آزادگی پدر ادر .لط ه زد
به خانواده ن وانس پریشانی بیتابی ادر .را در آن ر
ارج باذارد سرانجا .زندگی شان از هم پاشید ادر.
تنهایی درگذش
ن ناتوان در انده در تنهایی سلول چه ره ی یتوانس م بر دلم بر درد
رنج عهیهانم باذار.؟ در آن ر زهای پُراند ه از رم ناگهانی ای ا دخ ر یازده د ازده
سالۀ داییا .هوشن نیه از طریق ر زنا ه با خبر شد.
تنها تسلی خاطر .را در توسل به خیرات خر ا یجُس م در پی چندین نا ه
به رئیس زندان ا ین سرانجا .اجازۀ خرید خر ا را به دس آ رد.
چشم در چش یِ سوراخِ کلید در ان ظار نشس م تا
چند ر زی گوش به زن
از پخش خر ا به سلولهای پهلویی اط ینان نیاف م آرا .نارف م هر چند ه سایاان
ه بند .هیچااه از عل دریاف بیسابقۀ خر ا در سلولها اطالعی نیاف ند
***
ز انی که خرداد  02برای نخس ین بار را از ا ین به زندان قصر ن قل کردند
از چهرۀ غلوآ یهی که از ن ساخ ه شده بود در شاف اند .با اینکه ه واره از
ایثار ه بندان جوانم
قهر انپرس ی ا سطورهسازی بیهار بود .جذ ب قا
شد .خواس ه یا ناخواس ه به تدریج در قالب آن چهرهای فر رف م که از ن ساخ ه
کسب
شده بود فراتر از این دیری ناذش در تناقض یان ه رن شدن با ج
اس قالل اندیشه ع ل از سوی دیار
هوی ج ی از یکسو شفظ فردی
سرگردان اند.
ر ای عاطفه ج فری در ک اب دادِ بیداد /نخس ین زندان سیاسی زنان جلد6
ک ا بیش تصویری از دگرگونی
ص  641بیانگر شال هوای ن در آن د ره اس
فکری ن به دس یدهد:

" یدا فکر کنم ا ایل خرداد  02پس از فرار اشرف بود که تو را هم ن قل
کردند به زندان قصر پیش از آن در بارۀ تو چیههایی شنیده بودیم از طریق خانوادهها
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شهین که یک هف ه در ا ین با هم گذرانده بودید ر زی که تو را آ ردند به قصر به
بازرسی بدنی تن ندادی تا شب در دف ر زندان اندی رخداد ه ی بود برای ا
سابقه نداش که کسی به بازرسی بدنی تن ندهد
رتب در ی زدیم برای رف ن به دس شویی آف ابه به دس از جلو دف ر افسر
به بازرسی
ناهبان رد یشدیم با ای ا اشاره تو را تشویق یکردیم به قا
بدنی تن ندادی تا شب شد [ ]
باالخره آخر شب جبور شدند پهشک زندان را بیا رند تا از تو بازرسی بدنی
کند [ ] ا سفره را پهن کرده بودیم ن ظرت نشس ه بودیم برای شا .خوردن
ارد اتاق که شدی قیافه رف ارت به نظر ان عجیب ناآشنا یآ د ناآشنا
که نه ه ان قیافه رف ار بورژ اها را تداعی یکردی ب د هم نشس ی سر سفره بی
الش ظه چندین تخم ر را یکی ب د از دیاری خوردی در شالی که غذای شب ا
نفری یک تخم ر تکهای نان بود بخش زیادی از نانهای ا را هم خوردی
داش ی ه ۀ جیرۀ ا را یکجا یخوردی!
ا با ت جب تو را نااه یکردیم ا ا چیهی ن یگف یم اصال ن یدانس یم چه
ناقض با
قضا تی بکنیم ه ۀ رف ار کارهای تو به نظر ان غیر انقالبی یآ د
آنچه در بارهات شنیده بودیم به خصوص که از خانوادهها هم شنیده بودیم که کوبا
هم رف های ا ا قوز باال قوز ق خواب رف ی یک الفه از آن دس ه الفههایی
برداش ی که چند اه بود گوشۀ اتاق ا خاک یخورد کسی به آن دس ن یزد
اشرف پهلوی که قرار بود از زندان بازدید کند آن الفههای ت یه اتو کرده را هم
حض خالی نبودن عریضه داده بودند به ا ا هم اس فاده از آن را تحریم کرده بودیم
با ه ان پ وهای سربازی که تا به آن دس یزدیم اتاق پر از پُرز یشد سر
یکردیم اس دالل ان هم این بود که "این نوع سایل لوکس" ا را فاسد یکند
ثال ان هم پر یه نیکخواه بود شاال ن یدانم چطور از کجا شنیده بودیم که گویا ا
در برابر شکنجه در اثر زندگی رفهی که در زندان
ب د از تح ل بازجویی قا
یرزاده :بار را از
برایش درس کرده بودند نظرش را تغییر داده بود به گف ۀ ن
شانۀ تح ل هش ه /اینک چون سائالن س ج /در کوچههای با ر رد .پرسه یزند
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ا ا تو یکی از الفهها را ر ی انداخ ی ب د از ا پرسیدی "چرا از الفهها
اس فاده ن یکنین؟"
ه ه شر ع کردیم به ِن ِن یکی در آن یان گف "بی الفه راش تریم!"
تو هم اناار نه اناار بلند شدی یک الفه دیار هم برداش ی زیرت هم الفه
انداخ ی آن شب شیرت زده بد ن یاف ن پاسخی به رف ار سئوال برانایه تو خوابید.
ب دها شنید .که دیاران هم اگر نه دقیقاً ثل ن در ورد تو با اشساسی ناقض
ر بر شده بودند
تا چند ر ز هناا .هوا خوری در شیاط انده بودیم با تو چه بکنیم! از قیافه
شرکات هیکل شق رق زیاد خرسند نبودیم ناران از این که زنهای عادی که
ه یشه از پنجرههای طبقۀ د  .ا را نااه یکردند تو را یک بورژ ا تلقی کنند چند
ر رف هتر عوض کردیم ا ا
ر ز والی ا نیفور را با یک ا نیفور .کهنهتر رن
فایده نکرد قیافه رف ارت ه ان بورژ ا اند که اند
ر زی که یک آقای فُکلی با پسر بچۀ ده یازده سالهای ارد شیاط زندان شدند
ا د .پنجره ایس اده بودیم به قیافۀ سوسول فُکل یقهاش یخندیدیم ق ی
گف ی آنها دایی پسرت هس ند به کلی جا خوردیم تو را که به دف ر بردند
ن ی دانس یم چه باوییم چه قضا تی بکنیم ترجیح دادیم سکوت کنیم ق ی به
اتاق بازگش ی با چش انی پر از اش شوق ت ریف کردی که پسرت را برای تشویق به
نوش ن عفو بازگش به زندگی خانواده به دیدن آ رده بودند ا ا ا در لحظهای که
رئیس داییات شوا شان نبود به تو گف ه بود "برای ن هیچ کاری نکنیها! هر
چه به نظر خودت درس تره بکن "
چند هف های از آ دن که گذش ا را قان کردی از آن الفههای کذایی
ری
تحریم کرده اس فاده کنیم به طوری که ب د از دتی ش ی پذیرف یم پش
پ وهای پُرزدار را الفه بد زیم ا ا تا به آخر هم خیلیها از الفه د زی الفه شویی
که تو رایج کرده بودی به داللیل فا ت دلخور بودند باالخره خریدن پارهای از
نیازها ان از فر شااه را هم پذیرف یم به یژه شیر برای کسانی که از بی اری ده
رنج ی بردند الب ه خرید چهار تا سیاار برای تو را هم پذیرف یم از ا اخر 02
سیااریهای دیاری هم به ا ا افه شدند با ه ان جیره چهارتا ب د هم با س اج
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بیش ر ان را قان کردی هم دار از خانواده بایریم هم نوار بهداش ی از فر شااه
بخریم پیش از آن ا شا ر نبودیم به پهشک زندان راج ه کنیم ش ی دار نوار
بهداش ی را هم به شساب رفاه یگذاش یم یگف یم "در زندان سیله ا کانات
جود ندارد ا هم زندانی هس یم شرایط آن را باید بپذیریم "
" ا ا تو هم به تدریج اش اال تح تأثیر فضا نه تنها به برخی از این
نوعی ها تن دادی بلکه خودت هم داف برخی از نوعی ها شدی تا به آخر
هم اس فاده از رن ها ی شاد به یژه رن قر ه یا اس فاده از کر .نر .کنندۀ پوس در
یان ا نوع بود تو هم آن را پذیرف ه بودی
"ا ا ا ایل که به قصر نقل شدی در یان اسبابهای یک ِکر .هم بود
گف یم"این کر .را نباید در زندان صرف کنی!" آنی تص یم گرف یم آن سیلۀ لوکس
را از اتاق خارج کنیم هر چه ز دتر برسانیم به دس یکی از زنان عادی د .در
آ دی نهدیک آهس ه به ن گف ی "این ِکر .قی ش خیلی گر نه به کسی بده که
قدرش ر بد نه!"
سن ی-

آری! بند ا هم جهئی از جا ه بود بازتابی از فضای سیاسی فرهن
ذهبی غالب بر جا ه ن هی فشردهتر عریانتر
ز انی که ن به زندان قصر ن قل شد .در زندان جنحه جنایی اتاق
کوچکی به بند سیاسی زنان اخ صاص داش ه بندانم پنج شش دانشجوی بیس
د سه ساله بودند با حکو ی هایی از د سال تا ده سال ه ای عضو یا طرفدار
چریکهای فدایی جاهد برآ ده از خانوادههای وسط یا کم درآ د شهری
رقیۀ دانشاری اهل تبریه بود شهین توکلی اهل خراسان عاطفه ج فری اهل
بابل هرسه در ا اسط  6900در "خانههای تی ی" چریکهای فدایی در تهران
دس ایر شده بودند ه رز .ه خانۀ نخس ین رهبران به نا ی چون ا یرپر یه پویان

اسدال ف اشی س ید آرین ش ید توکلی هدی

س ود جید اش دزاده عبا
سوالونی چنایه قبادی که تا ا اخر سال  00ه ای در درگیری سلحانه کش ه یا
دس ایر اعدا .شدند
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اشرف دهقانی نیه یکی از ه رز ان ه بندان به نا .آنها بود که در ر زهای
عید سال  02هناا .القات با خانوادهها توانس ه بود در فرص ی ناسب از زندان فرار
کند هناا ی که به زندان قصر ن قل شد .د اه خردهای از فرار ا یگذش
ناهید جاللزاده در ارتباط با هدی ر ایی دس ایر شده بود هدی ر ایی از
کادرهای جوان سرشنا جاهدین بود که در شهریور  6906اعدا .شد به خاطر
جسارتش در دادگاه نظا ی در یان خانوادهها جریانهای سیاسی از حبوبی ی یژه
برخوردار بود
نسرین ا د با حب ی یژه به ه بنداناش یکوشید شرایط دشوار تن
زندان را برای خودش دیاران تح لپذیر کند در ارتباط با برادر ناتنیاش هدی
فضیل کال .در پی پیوس ن ا به چریکهای فدایی دس ایر شده بود چندی ب د از
دس ایری برادرش در آبان اه  06در درگیری سلحانه با أ وران سا اک کش ه شد
در
ب د از دتی خواهرش شیرین ا د نیه به خانههای تی ی فداییان پیوس
اردیبهش  09به سبب لو رف ن "قرارش" در یدان شهناز با خوردن سیانور
خودکشی کرد
پیش از ان قال به زندان قصر شهین را در ا ین دیده بود .ز انی که ب د از
فرار اشرف یک اه خردهای در سلولهای انفرادی "ک ی ه" سپس ا ین زیر فشار
بازجویی گذرانده بود ا را پیش از ان قال جدد به زندان قصر یک هف ه به اتاق ن
آ ردند هیچکدا .نفه یدیم دلیل این کارشان چه بود هر چه بود در آن یک هف ه
رابطۀ د س انه ع یقی پیدا کردیم شهین با عشقی ع یق پرشور از ایثار صداق
انقالبی ه سرش س ید آرین برادرش ش ید توکلی برایم گف ه بود که در  60اسفند
 00ه راه نخس ین رهبران سرشنا چریکهای فدایی اعدا .شده بودند
از ر شیۀ قا  .پرشور شهین در شاف انده بود .با جثۀ ریه ظریفاش
لحظهای بیکار ن ی اند شضورش سناینی کُندی ز ان را در تنهایی سلول نبود
ا کانات تح ل پذیر یکرد
با این ه ه سالها گذش تا از تردیدهایش نسب به رف ار ن برایم گف در
ر ای اش از آن ر زهای ان قال به اتاق ن در جلد 6ک اب دادِ بیداد صفحۀ 43
یگوید:
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" یدا! پش در اتاق تو که رسیدیم از رف ار شسینی که خشون اش با زندانیان
زبانهد بود شیرت کرد .برخالف شیوۀ رایجاش پیش از ر د به اتاقات در زد اجازه
گرف تو هم به اش را .جلو پایش بلند شدی با هم اشوال پرسی کردید این شیوۀ
اش را .آ یه با زندانبانان در آن ز ان اصال رایج نبود که نکوهیده هم بود ن که در
زندان قصر در بارۀ تو چیههایی شنیده بود .به نظر .خیلی ُسن آ دی از رف ارت
جا خورد .شسینی که از اتاق بیر ن رف با ت جب ازت پرسید " .ار آد ی به سن
تو هم ارد بارزۀ سیاسی یشه؟" خندیدی گف ی "اگر قرار باشه کسی در سی
پنج سالای ن ونه ارد بارزۀ سیاسی بشه آنوق بارزۀ سیاسی ش ا به چه دردی
یخوره؟"
" این پاسخ در آن لحظه برایم نایی نداش فقط ب د از انقالب به نای آن
پیبرد ] [ .یک هف ه در اتاق تو ناهم داش ند هنوز پاهای زخ ی ر .کرده بود
دائم سیاار یکشیدی چای یخوردی چای ر زانه را با آب خلوط یکردی در
کاسۀ غذا ر ی بخاری گر .ناه یداش ی آب چای به تدریج کم رن تر سرآخر
تبدیل به آب بیرن ِ لر ی یشد تو بازهم آن را با لذت یخوردی بر خالف ا در
قصر س ی یکردی با اش یاق لذت از آن ا کانات بیش رین اس فاده را بکنی
"رف ارت با یارها ارزشهای انقالبی که خود .را پایبند به آن یدانس م
ه خوانی نداش ا ا ب د از آن ه ه دلهره در اتاق تو اشسا آرا ش یکرد .تو
شر ع کردی به ن فرانسه یاد دادن ن تجربههای زندگی در زندان جس ه
ساخ ن با خ یر نان را به تو یاد داد" .
با آ وخ ن جس هسازی از شهین توانس م با ز ان که اناار لجوجانه در سلول
توقف ی کرد به آسانی کنار بیایم پیش از ا تنها کاری که بلد بود .ش ردن دف اتی
بود که از یک سر اتاق به سر دیار یرف م گاه ک ی هم رزش یکرد .ا ا ز ان
ه چنان جا خوش کرده بود تکان ن یخورد ب د از رف ن شهین دائم شغول
درس کردن جس ۀ اسبهای سرکشی بود .که "سردس " بلند شده شیهه
ی کشیدند گذر ز ان چنان ش ابی گرف ه بود که گاه با خا وش شدن چرا ها
جس ههایم نات ا .ی اندند هر ر ز جس ه را از نو کا ل ر یساخ م تا باالخره
اسب سرکش ورد پسند .به سراغم آ د با عضالتی حکم درهمفشرده گردنی
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افراش ه یالی افشان نااهی خشمآلود دهانی به شیهه باز از کف دس م کوچک ر
بود هناا .بازرسی اتاق یتوانس م آن را توی ش م پنهان کنم ا ا در یکی از
بازرسیها غافلایر شد .به رین اسبا .را از دس داد .ب دها اسب سرکشا .از
ر ی یهِ تحریرِ سر ان ر شی رئیس جدید زندان ا ین سر درآ رد
هناا ی که به زندان قصر ن قل شد .رف ار شهین بیش از پیش برایم جذاب
تحسین برانایه بود به رغم اند هی پایدار در نااهش دائم یکوشید با اب کارها
برنا هها ی سرگر .کنندۀ ج ی فضای تن آن اتاق را سبک سناینی گذر ز ان را
برای ه بندانش تح ل پذیر کند
رقیه یا فران بلند باال باریک اندا .بود دچار بی اری درد ده ا ا نه تنها از
هیچ دار یی اس فاده ن یکرد بلکه شا ر نبود از فر شااه زندان برایش شیر تهیه
یفتر یشد ا نیه با هیجان اند هی پوشیده از رابطۀ
شود هر ر ز الغرتر
عاشقانۀ ع یق پنهاناش با ناف فلکی اعدا .شدن ا در ا ایل  06برایم یگف
ا را که کارگر قالیباف بود در عین شال در رش ۀ ریا ی تحصیل یکرد در دانشااه
تبریه شناخ ه بود در پی پیوس ن به چریکهای فدایی در فر ردین  6900هر د
آنها در یکی از خانههای تی ی در تهران س قر شدند در ه ان سال دس ایر با این
شال ر شیۀ قا  .پرشور شاداب فران برایم شاف انایه بود پرجاذبه
در آن ز ان گ ان یکرد .پنهان ناهداش ن آن ناسبات عاشقانه بیش از هر
ر شیۀ شخصی آن د نشأت یگیرد تصور ن یکرد .که در
چیه از فرهن
خانههای تی ی چریکها عشق ر ابط جنسی ا ری ذ و .طر د اس
شیرت اطالع یاف م که در
ا ا ب د از  20سال سکوت رهبران ساز ان در بُه
چند سالهای به نا .عبدال پنجهشاهی به جر.
یکی از خانههای تی ی جوان بیس
رابطۀ عاشقانه با دخ ر ه رز ش در  6901به دس رفقایش به ق ل رسیده اس !
عاطفه بسیار هربان سراسر شور شوق بود بیقرار بیش از دیاران در
ایجاد ناسبات د س انه ص ی ی با زندانیان جُنحه جنایی پیایر بود در
گپزدنهای د نفره هناا .هواخوری با دق ی یژه به شرفهایم گوش یسپرد اناار
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در گپزدن سیری ناپذیر بود تواناییاش در دق
تحسین برانایه گپزدن با ا برایم بسیار لذت بخش بود

به خاطر سپردن جهئیات

ناهید کم شرف آرا .تودار بود ا نیه در ه ان ر زهای القات عید با
خانوادهها ه ه ان با اشرف قصد فرار داش ا ا پش در زندان دس ایر شده بود
شد د د اه در ک ی ه زیر بازجویی شکنجه به سر برده بود یگف "با دیدن

اشرف که به راش ی از در زندان بیر ن رف

ن هم دنبال ا راه اف اد"!.

با تکرار ض ون کم بیش ه ین ج له ایس ادگی در برابر شکنجه سرانجا.
توانس ه بود از آن بازجوییها سر سالم به در برد تو یح چندانی در بارۀ بازجوییها
توجیههایش ن یداد ه واره ه ان شرفی را تکرار یکرد که به بازجوها گف ه بود
توداری کم شرفیاش جلب اع اد اط ینان یکرد سالیان درازی گذش تا
دانس م ه و نقش اصلی را در فرار اشرف خودش به عهده داش ه اس نقشۀ فرار را
ناهید از در ن بند با صدیقۀ ر ایی در یان گذاش ه بود صدیقه آن نقشه را به
یاری ه رز ان دیار جاهدش از ج له صو ۀ شاد انی (کبیری) به اجرا در آ رده
بود
در آن فرار نوید خواهر شانهده هفده سالۀ ناهید خواهر ادر اشرف نیه
دس ایر ب د از دتی به بند ا ن قل شدند نوید هم ثل ناهید تودار کم شرف
قا  .بود با اینکه در آن فرار دس داش رف ارش طوری بود که کوچک رین شکی
نسب به خودش برن ی انایخ ب د از چند اه آزاد شد ا ا در پی اس قرار ج هوری
اسال ی در تصادفی شکوک کش ه شد
ادر اشرف کال ی فارسی بلد نبود هنوز از کش ه شدن پسر بهرماش بهر ز
دهقانی زیر شکنجه یک سال خردهای ناذش ه بود پسر کوچکترش نیه در اثر
شکنجه اخ الل شوا پیدا کرده بود با این ه ه یکوشید شکیبا باشد گاه با
ربال ثلهای ترکی ا را بخنداند ر شیۀ جسور قا  .فر تن ر حانایه خواهر
اشرف آ وزنده بود ه واره شوا اش به نیازهای دیاران بود یکوشید با آرا ش
ان فضای تن آن اتاق را برای دیاران تح لپذیر کند ا ا نااه اند هبارش شکای
از درد ع یقی داش که خودکشی جبران ناپذیر ه سرش در جود ا برجای گذاش ه
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بود یک سال خردهای بود که ه سرش کاظم س ادتی زیر فشار سا اک برای
ه کاری ناچار دس به خود کشی زده بود
دتی از اس قرار ج هوری اسال ی ناذش ه ر حانایه را با یورش به خانهاش
در تبریه به بهانۀ "جاسوسی برای آ ریکا" به طرز فجی ی کش ند
در سال  09ه ۀ آن جاهدینی که در فرار اشرف خفی ناهداش ن ا به
نوعی نقش داش ند دس ایر شدند ه ای شکنجههای سخ ی را از سر گذراندند به
زندانهای طوالنی دت حکو .شدند قا های صو ۀ شاد انی زیر شکنجههای
شدید بیش از ه ه زبان زد زندانیان سیاسی بود گویا ا نقش اصلی خفی کردن
اشرف را با ه کاری خانوادههای جاهد به عهده داش ا نیه در 6910در زندانهای
ج هوری اسال ی در پی شکنجههایی بیسابقه به طرزی شکوک کش ه شد
صدیقۀ ر ایی نیه در دی  04بر سر قرار لو رف هاش با خوردن سیانور
خودکشی کرد
در ا ایل ان قال به زندان قصر ارد  91سالای شده بود .ا ا به نظره بندان
جوانم نه تنها سن خارج از گود بارزه یرسید .بلکه به گف ه خودشان "قیافه
رف ار ".با چهره ای که از ن در ذهن داش ند ه خوانی نداش ا ا ن اصال وجه
این و وع نبود .خرسند از ان قالم به زندان قصر نه فقط از تنهایی فشار
ه نظر با
سخ ایری های بازداش ااه ا ین رهایی یاف ه بود .بلکه خود .را ه رن
چریکهای فدایی یدانس م که یگف ند در بارزۀ سلحانه از الاوی کوبا پیر ی
یکنند ایثار صداق انقالبی آنان برایم پر ارزش بود به یژه آن که ر شیۀ پرشور
از جان گذش ۀ ه بندان جوانم جذابی خاصی برایم داش هرچند حد دی ها
سخ ایریها ی زیس ی که برای خود رقم زده بودند به نظر .افراطی نا قول
یرسید ثالً با ر داش ند که "ع ر چریک شش اه اس " بر سر یهان خورد
خوراک طرز پوشش در جلسات "ان قاد ان قاد از خود" از هم ایراد یگرف ند
شا پو کر .نر.کننده پوس تحریم بود رن های شاد ش ی راسم عید نور ز
تحریم بود تلویهیون را هم تا ا اسط سال  09تحریم کرده بودند ب د از آن گوش
سپردن به وسیقی کالسیک ش ی دیدن فیلم داییجان ناپلئون را هم تحریم
کردند هیچکس جه " سئول تلویهیون" شق ر شن کردن تلویهیون را نداش این
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نوع تحریمها این نوع دی با شداقل ا کانات زیس ی با هنر زیبایی را نه در
یان ک ونیس ها ی غربی نه در یان بارزان نه ئالیی دیده شنیده بود .نه در
یان کوباییها
گرچه در یان ک ونیس ها گرایشهای خ لف چپ جهانی نیه نوعی اصول
ن نیه خود .را
اخالقی خشک اندیشی خالف بارفاه بورژا زی جود داش
یارها یدانس م ا ا با یارهای تن نظرانه افراطی
پایبند پارهای از این دس
ه بندانم از داخلۀ دائم در یهان خورد خوراک خواب تا ا ور جهیی شخصی
عجیبتر از ه ه تحریم رن قر ه سرخ که ن اد پرچم ک ونیس ها بود هیچ
آشنایی نداش م دی با پارهای ارزشهای جهان ش ول نظیر شقوق بشر آزادی
بیان را نیه در یان کوباییها اشهاب "ک ونیس سن ی" یشناخ م ا ا نه تا به این
شد شدید افراطی
یارهای افراطی آنان ناشی از ندانم کاری
ا ایل تصور ی کرد .زهدگرایی
بیتجربای اس شال آنکه در فضای سیاسی آن سالها این نوع یارها نشانه یا
ادعای انقالبی بودن رادیکالیسم سیاسی تلقی یشد از یک سو انقالبی بودن
باالترین ارزش بود از سوی دیار یان قید بندهای سن ی -ذهبی جاهدین
گرایشهای طرفدار شری ی با یارهای اخالقی جریانهای خ لف چپ ک ونیس
تفا ت چندانی به چشم ن یخورد
ن که از ه ان بد ان قالم به زندان قصر جذ ب رعوب ایثار ر شیۀ قا .
از خود گذش ای ه بندانم بود .اناار تسخیر شده بود .هر چند در ا ایل با پارهای
از آن تحریمها قابله یکرد .ا ا رف ه رف ه یکوشید .برخی از آن تحریمها را
نادیده بایر .برخی دیار را با توجیه ت بیرهایی در ذهنم بپذیر .ش ی اگر در نهان
داف پارهای از آن تحریمها دی ها نبود .ا ا خالف م را نیه به صراش در برابر
ج ابراز ن یکرد .داخله در ا ور شخصی دی با خورد خوراک ناسب را
نادرس یدانس م تحریم برنا ههای تلویهیون وسیقی کالسیک را قبول نداش م
تحریم راسم عید نور ز نسب دادن آن به جشن شاهان را ناشی از بیاطالعی
ه بندانم از تاریخ یدانس م هر سال تالش یکرد .دس کم سبهی عید را
فرا وش نکنم یک اه به عید انده دانههای چسبیده به چوبهای جار را ج آ ری
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در ته د سه بطری پالس یک سبه یکرد .ر ز عید سبهیها را کنار پنجرۀ راهر
یچید .ا ا ب د از یکی د ر ز ناپدید یشدند
با افهایش ت داد ه بندان ناگهیر اتاق د ی نیه به اتاق ا ا افه کردند در
ا اخر 02ساخ ان جداگانهای شا ل چهار اتاق یک هال برای بند سیاسی زنان
ساخ ند تا ا اسط سال  09بیش ر ه بندان جدیدی که به بند ا ا افه شدند
دانشجو عضو یا به اصطالح آن ر زها "هوادار" چریکهای فدایی جاهد بودند کم
بیش با ه ان ارزشهای فرهنای ه ان ر شیۀ قا  .از خود گذش ای
از ا اسط  00بار دیار بنای جدیدی با پنج اتاق یک انباری به بند زنان
اخ صاص داده شد در ا اخر  01عید  01طبقۀ د ی هم به آن بنا افه دند
تا باز شدن در زندانها از آبان تا دی  01نهدیک به  400زندانی به بند
سیاسی زنان در قصر آ دند رف ند با حکو ی هایی از یک سال تا ابد در ت ا .این
سالها ه واره اکثری ه بندان از پیر ان بارزۀ سلحانۀ فداییان جاهدین بودند
که نه تنها در شیوۀ بارزه بلکه در یارها ارزشهای سیاسی یا به اصطالح آن
ر زها "ارزشهای انقالبی" ه نظر ه فکر بودند بیش رشان دانشجویان برآ ده از
خانوادههای وسط شهری گاه از د فرزند خانواده یکی چریک جاهد بود دیاری
چریک فدایی
به تدریج ت داد نسب اً چش ایری از گر هها حافل خالف بارزۀ سلحانه
به اصطالح آن ر زها "خط  "9یا "سیاسی کارِ" پیر چین اندیشۀ ائو نیه به بند ا
ا افه شدند ت دادی پیر شری ی چند نفر طرفدار خ ینی چند تنی هم تودهای
بودند
یارهای سیاسی -فرهنای بود تفا ت چندان
ا ا آنچه ربوط به ارزشها
بارزی یان گرایشهای فا ت سیاسی وافق یا خالف بارزۀ سلحانه ذهبی
"چپ" به چشم ن یخورد ه ای در دی با سر ایهداری غرب خالف ارزشهای
جهان ش ول آزادی شقوق بشری بودند جه تک تُوکی ج های کوچک که به
س قل
دالیل خ لف با آن یارها سخ ایریها سازگاری نداش ند جدا
ی اندند چند تنی نیه به دالیل ریه درش ایدئولوژیک گاه تنها به خاطر پارهای
خواس های ناچیهی تحریم یشدند که به دیده سایر ه بندان
رف ارها
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"بورژ ا أبانه غیر انقالبی" یآ د
شصار تن زندان بود؛ زندان در زندان
در ت ا .آن سالها فداییان جاهدین در ت یین قررات داخل بند نقش
ت یین کننده داش ند بی توجه به نظر اقلی ت یین قررات اع ال تحریمها را شق
طبی ی انحصاری اکثری یپنداش ند ن نیه که ه واره خود .را جهیی از ج
فداییان یدانس م در ع ل با آنان ه ر ی ه صدا بود.
جود گرایشهای فا ت صفبندیهایی سیاسی به ه راه آ رده بود که در
عین شال ز ینه یدان تقابل تن نظریهای شخصی نیه بود ا ا دارای سیاسی
اس قالل اندیشه ابراز فردی در یان ه ۀ گرایشها ا ری نکوهیده بود ر زی در
راهر بند س فونی ش اره  3ب هون را به ر ال خود .با آهنای نسب اً غلط ک ی
بلند ز ه ه یکرد .با تکرار یکی د بی ش ر نی ه کاره غلطی که ن یدانم از کجا
به خاطر داش م :ای انسانها با هم باشید هربان /ای آد یان گرد هم آئید /آهنای
چه بسا که تح ل تحریم دشوارتر از تح ل

بخوانیم! شادی آ ر نشاط آ ر/
شاف زده با ان قاد شدیدی از جانب د ه بند خالف بارزۀ سلحانه "پیر
اندیشۀ ائوتسه د ن " ر بر شد .ان قاد یکردند که "اش ار این س فونی نکر

تضاد آش ی ناپذیر یان طبقۀ کارگر سر ایهدار اس !"
ش ی ز ه های شخصی از س فونی ب هون را تح ل ن یکردند تنها به خاطر
آن که در پی "انقالب فرهنای" در چین ب هون از جانب شهب ک ونیس آن کشور
تحریم شده بود
اق ی این بود که ابراز فردی س قل شق ان خاب آزاد در یان گرایشهای
ناپسند تلقی یشد در عین شال
خ لف سیاسی به نسب های فا ت ناشایس
ریشههای فرهنای یارها الاوهای اخالقی شجاب سیاسی خاص جاهدین
طرفداران علی شری ی یا ش ی قن های که پیر ان خ ینی اشاعه یدادند توجه
تأ لی جدی برن یانایخ اگر هم برای کسانی از ج له برای خود ن پرسش برانایه
بود تحلیل نظری یا خالف سیاسیِ آشکاری ابراز ن یشد ه ه چیه به یهان
خالف با بورژازی لیبرالیسم سر ایهداری غرب به یژه ا پریالیسم آ ریکا رژیم
ابس ه به آن خالصه یشد
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در فقدان ایدههای کثرتارا یا پلورالیسم اس قالل اندیشه شقوق دنی
ناگهیر فرهن انحصارگرا سن ی -ذهبی ردساالر چ ر خود را بر سر اعضاء به
یژه زنان لق به گرایشهای فا ت چپ گس رانده بود اندیشۀ س قل ان خاب
آزاد جایی نداش
در  6904در زندان قصر بود .که اجرای انش اب بخشی از جاهدین با نا.
" جاهدین ارکسیس  -لنینیس " دهان به دهان یگش گرچه د سه سال ب د
نا" .ساز ان پیکار در راه طبقۀ کارگر" را برگهیدند ا ا آن انش اب که با شذف
فیهیکی چندین عضو انجا .گرف ه بود یکی از بارزترین ن ونههای فرقهگرایی سرکوب
اس قالل اندیشه در تشکلهای سیاسی بود ه چنین گواهی بود از خد ش
فردی
بودن تفا ت یان فرهن درن کثرتارا فرهن انحصارگرای سن ی -ذهبی
هر چند ا ر ز بارزۀ سیاسی با نا" .فدایی خلق" را نیه نشانۀ فرهن
دیدگاهی ذهبی سن ی یدانم شذفهای فیهیکی در یان فداییان که سالها ب د
از آن اطالع یاف م نیه به نظر .نشانۀ انحصارطلبی سبُ انه در تشکلهای فرقهای اس
در آن سال ها بسیاری از جوانان نیه در در ن خارج از زندان با برگرف ن شجاب یا
خواندن یکی د جه ه خیال یکردند که یکسره از افکار عقباف ادۀ سن ی -ذهبی
بریدهاند خود را " ارکسیس " تلقی یکردند با این ه ه هنوز بر این با ر .که
تصفیههای خونین در بخش انش ابی جاهدین آنهم با
آشکار شدن یهان خشون
پسوند " ارکسیس  -لنینیس " نه تنها بیش از پیش ال قاط یان فرهن سن ی
ت ابیر عقباف اده از تئوریهای ارکس را تشدید کرد بلکه به بهرهبرداری سا اک در
تقوی ر شانیونِ پیر خ ینی نیه یاری رساند در پی آن انش اب سا اک ر شانیون
در ن زندان اعضاء تلفه را از بقیۀ زندانیان جدا کرد در ا ین ا کاناتِ رفاهی یژه
ک ابخانهای س قل در اخ یار آنان قرار داد کال های تفسیر قرآن "علو .دینی"
را برای آنان جاز ش رد ز ینۀ ناسبی برای صد ر نخس ین ف وا علیه ک ونیس ها
جاهدین از در ن زندان فراهم آ رد
در آن ر زها در تناقض یان تردیدهای فرهنای جذ ب ایثار رعوب
ادعاهای ه بندان جوان بودن از یکسو از سوی دیار پذیرش قالبی که از چهرها.
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یارهای ذهبی -سن ی شاکم بر زندان ه راه

ساخ ه شده بود با بسیاری ارزشها
ه ر ی شد.
درشصار تن زندان اناار هشدار پدر .را در ورد شجاب اش اری که در
عیوب شجاب از عشقی ایرج یرزا برای ان یخواند به کُلی از یاد برد.
اگر پیش از دس ایری ع ل انقالبی ارادهگرایی را براندیشه نظر ارجح
یدانس م در تنانای زندان ایثار شهادت برایم به ارزش االی سیاسی تبدیل شد
اس قالل نظر از عیوب ر شنفکری اگر کینه رزی را ناشایس یدانس م به تدریج از
فقدان نفرت در جود .شر نده بود .ش ی بار د ی که را به زندان ا ین ن قل
کردند در تنهایی سلول کوشید .در ورد کینه ش ری بسرایم که از یک بی فراتر
نرف  :درخ عشق را با کینه آبیاری یکنم
شخصی ا .را کم بیش شفظ کرده بود .با
اگر پیش از دس ایری فردی
"تک ر ی" از زندان آزاد شد .لذت بردن از هنر وسیقی
ناپسند دانس ن فردی
زیبایی ها توجه به خورد خوراک پوشش در ذهنم به ا ری ناشایس تبدیل شد
زهدگرایی تهی دس ی فقر به فضیل سرانجا .نسب به دس ا ردهای پرارزش
فرهنای عل ی شقوق دنی ه ر از ه ه شق برگهیدن عهل در ان خاباتی آزاد
در جوا سر ایهداری به شک تردید اف اد .گویی تحلیلها نااه سنجشار
ارکس در انیفس ک ونیس در ورد اه ی تاریخی د ران سر ایهداری که ارزش
خاصی برایم داش از ذهنم زد ده شد به جای آن تحلیلهای یک جانبه
سادهاناارانه نشس
اغلب ه بندانم نقد سنجیدۀ ارکس را فقط به تشدید اس ث ار در د ران
دی صرف با سر ایهداری تقلیل یدادند ن نیه اناار فرا وش
سر ایهداری
کرده بود .که ارکس د ران سر ایهداری را د ران گسس از کلیۀ ناسبات خشکیده
زن زدۀ د رانهای گذش ه یدانس د رانی که به دیدۀ ا با گسس از تقد
پر ری پندارهای ک هنۀ اخالقی این ا کان را برای بشری پدید آ رد تا به ناسبات
قابل خود در جا ه با اندیشۀ س قل هوشیاری بنارد در ر ندی تاریخی گذار
به جا های انسانیتر را ا کان پذیر کند
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در یک کال .ه چون ر زهایی که در الجهایر بود .بیان اق ی ها را قربانی
الشظات گر هی صلح سیاسی ر ز ترسی کرد .که از سوءاس فادۀ دش نان بر
جان ن ه بندانم ریشه د انده بود تنانای زندان ش ابهدگی سیاسی را بر این ه ه
افه د شداقل د راندیشی را هم از ن گرف

انقالب،
1057

17
چندی بود که شاه با ُلقب کردن خود به "آریا هر" سلسله راتب "خدا شاه
یهن" را تغییر داده بود دیار به "سایه خدا" بودن هم اک فا ن یکرد فرص طلبان
چاپلوسان لقب "خدایاان" را هم به فهرس لقبهای ا افه ده بودند با افهایش
بیسابقۀ بهای نف در 6902-09ز ینۀ تشدید اس بدادِ "آریا هری" ر اج فساد
ت لق بیش از پیش فراهم آ ده بود شاه در صاشبه با رسانههای غربی آشکارا خود را
"پدر ل ایران" یخواند به "دیدۀ پدری" د وکراسی را به "صالح ل خود"
ن یدانس ! (بی بی سی  22ژانویه )6314
از ا اخر سال  09با اتکا به دس ااه سا اک سیاس تشدید ت یق خفقان
سرکوب خالفان زندانیان سیاسی را به "صالح ل خود" در دس ور قرار داد! با
تشکیل شهب "رس اخیه" ش ی اشهاب رس ی "ایران نوین" " رد ".را نحل کرد
جا ۀ ایران رس اً تبدیل شد به جا های تک شهبی خالف سیاسی در چارچوب
قانونی نیه نوع شد ش ی طرفداران نظا .اجازۀ ابراز نظری خالف سیاس های
رس ی یا "رس اخیهی" نداش ند
 66اسفند  09برخالف ول در زندان قصر ناهبان به سئول داخل بند یا
"شهردار" بند تذکر داد که ه ه را برای دیدن اخبار در تلویهیون خبر کند به گ انم
از ا اسط  09بود که در پی بحث جدلهای فرا ان سرانجا .اکثری ه بندان با
خرید تلویهیون وافق کردند با این که ناهبان بارها در خا وش کردن برنا هها یا
فیلمها ی ورد عالقۀ ا داخله کرده بود ا ا آن شب نخس ین بار بود که در خبر
کردن بند برای دیدن اخبار هم داخله یکرد
هرچند اخباری در کار نبود از ا ل تا آخر شاه در خطابیهای تلویهیونی با
تکبر تبخ ری بیسابقه از اه ی ایجاد شهب رس اخیه گف سرآخر نیه اخطار داد؛
هرکس با سیاس های ا خالف اس پاسپورتش را بایرد بر د یا "دُ.اش را ثل

وش یگیر .بیر ن یانداز!".
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آن ه ه تکبر تبخ ر ه ۀ ا را به خشم آ رد در عین شال به خنده
انداخ ا ا هیچ کس آن اخطارها را به جد نارف در آن یان صدیقه از ه بندان
فدایی فریاد زد "پاسپورتم ر بدین بر .به ظفار!"
آخر شاه برای سرکوب بارزۀ سلحانه در ظفار با اعها .ارتش ایران به ی ن نقش
"ژاندار .نطقه" را هم به عهده گرف ه بود
ب د از چند ر ز شنیدیم که فقط یک نفر جر ت کرده خالف اش را ابراز کند
رس اَ قانوناَ به دیوانای هماش کردند به گ انم در اخبار تلویهیون د ل ی هم به
اطالع ع و .رساندند
در آن د ره هدی بازرگان رهبر جریان علنی قانونی "نهض آزادی" نیه
دس ایر شده بود ج لۀ ر ف ا در دفاعیهاش بیان اق ی فضای خفقانآ ر آن
سالهاس با این ض ون که با بس ن راه قانونی راه بارزۀ خفی سلحانه ه وار
یشود!
چند ر زی از خطابیۀ تلویهیونی شاه ناذش ه صدیقه شهین را به سلولهای
انفرادی ا ین ن قل کردند در القات آن هف ه از خانوادهها شنیدیم که شد د چهل
تن از زندانیان رد را نیه ه ه ان با آن د با اتوبو به ا ین ن قل کردهاند یک
آنها بیخبر اندیم ر ز  23فر ردین  6904ق ی ر زنا ه به بند رسید
اهی از
رد در صفحه ا ل کیهان
شش زده به خبر کش ه شدن  3زندانی سرشنا
اطالعات چشم د خ یم سکوتی سناین بر بند سایه انداخ ر زنا هها به سرع
دس به دس یگش صدای اع راض از گوشه کنار بند بلند شد که "در
اس " "کار خودشان اس "!
در خبر آ ده بود که نُه زندانی (بیژن جهنی شسن یاظریفی عبا سورکی
ح د چوپانزاده س ید کالن ری عهیه سر دی کاظم ذ النوار صطفی جوان
خوشدل اش د جلیل افشار) هناا .نقل ان قال قصد فرار داش ند در اثر شلیک
سربازان در تپههای ا ین کش ه شدند
خالفان بارزۀ سلحانه ق ل نُه زندانی را نشانۀ ان قا .جویی سا اک
یدانس ند در قابله با تر ر رئیس ک ی ۀ ش رک سرتیپ ر ا زندیپور توسط
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جاهدین در  23اسفند  09ا ا ا طرفداران بارزۀ سلحانه بر این با ر بودیم که
ق ل آنان به سبب تشدید سرکوب ارعاب خالفان رژیم انجا .گرف ه اس
دیری ناذش که بازتاب سیاس "رس اخیهی" خطابیۀ تند تیه شاه به
صورت تشدید فشار در زندانهای سیاسی نظا .ند شدن شکنجه باال رف ن یهان
حکو ی ها بر ز یاف اشکا .ابد اعدا .زندانیان زن برای نخس ین بار در تاریخ
اصر ایران به اجرا گذاش ه شد ش ی آزاد نکردن زندانیان ب د از پایان حکو ی هم
رس ی یاف
در آن فضای خفقانآ ر سیاسی تقابل بارزه علیه رژیم خودکا ۀ آریا هری
به خودی خود یک ارزش اج اعی شده بود در این تقابل جریانهای اپسارای
آزادیس یه زنس یه ر ز به ر ز گس ردهتر پرقدرتر یشدند ک ابها نوش ههای
علی شری ی جالل آلاش د در یان جوانان دانشااهی دبیرس انی دس به دس
یگش نظرات آنان پرخوانندهترین نظرات سیاسی بودند به خصوص که خالف
وجود جایی برای نقد آشکار ساخ ن تفا ت این دس نظرات اپسارا
آنان با
سن ی با گرایشهای آزادیخواه کثرتگرا باقی ن یگذاش
در بند سیاسی زنان نه تنها هیچااه نقدی در بارۀ نظرات جالل آلاش د
علی شری ی از کسی نشنید .بلکه بیش ر ه بندان کم بیش با عالقه تائید از
نوش ههای آنان صحب یکردند ب ضی نوش ههای آنان ش ی جه اتها ات برخی از
ه بندان بود
ا ا نقد یا تحلیلی نظیر نوش ۀ داریوش آشوری در ورد تناقض گوییها
سس ی بنیادین " فهو .غرب" در ک اب "غرب زدگی" جالل الاش د بازتاب چندانی
نداش یا سخنان علیاکبر اکبری در جه های به نا" .در بارۀ لو پنیسم" که د
نقیض گوییهای علی شری ی را در آ یخ ن افکار ذهبی با ارکسیس ی ن
درآ ردی به ر شنی نشان یداد چندان خوانندهای نداش
دی با جوا غربی ا پریالیسم آ ریکا چنان
خالف با رژیم شاه
جذابی ی داش که بر ح وای ارتجاعی این غربس یهی سایه یافکند فداییان
جاهدین سایر جریانهای "چپ" خالف بارزۀ سلحانه نیه از برنا ۀ اثباتی
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شخص ر شنی در ز ینههای خ لف سیاسی اج اعی برخوردار نبودند هر چند
"صداق انقالبی" جانفشانی فداییان جاهدین از اع باری اج اعی برخوردار بود
بسیاری از ا دعیان سوسیالیسم طرفداران اعضاء جریانهای سیاسی
"چپ" دس یابی به آگاهی "از طریق بارزۀ ر ز ره" در ر ند تاریخ این جوهرۀ
اندیشۀ سیاسی ارکس را به کلی نادیده یگرف یم ش ابهده بودیم ارادهگرا تنها با
اتکا به از جان گذش ایهای قهر انانۀ شخصی به سرناونی رژیم شاه یاندیشیدیم
دس ا ردهای جوا سر ایهداری پیشرف ه هم یکسره نفی یشد از این رهاذر
ه نظر ه ر ی با افکار سن ی ردساالر بارزۀ شقطلبانه برابرخواهانۀ زنان به
"آزادی اس ث ار نیر ی کار زنان" "کاال شدن زن در جوا سر ایهداری" تقلیل
ییاف
خفقانآ ر سیاسی اناار قادر نبودیم نقد آگاهانه را از نفی
در آن فضای تن
نابخردانه افکار اپسارا سن ی ت یه دهیم
***
زری طبایی در توصیف شال هوای ن هناا .انقالب آزادی از زندان ا ین
در ر ای اش در جلد  2ک اب دادِ بیداد ص  996یگوید:

" یدا! تا جایی که یاد .یآید تو جه کسانی بودی که خیال یکردی سا اک
قصد دارد با این شیوه آزاد کردن زندانیان به نف رژیم بهره برداری کند ثل
خیلیهای دیار هناا .آزادی به جای شادی زار زار یگریس ی
ا ر ز در شاف م چه طرز فکری باعث یشد که اق ی های جلو چشم ان را
نبینیم یا با ر نکنیم ش ی خود ان در ه بس ای با رد .چند ر زی اع صاب غذا
کرده بودیم ش ار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" از رای دیوارها به گوش ان
یرسید ا ا[ ]
این ندیدنها شاید ناشی از آن بود که ا قادر نبودیم با ر کنیم که در واردی
شرایطی خاص زندانی سیاسی یتواند بد ن نوش ن عفو بد ن شرط
در ی
شر ط پیشوند پسوند آزاد شود شاید به این خاطر که نهدیک شدن انقالب را
بد ن رهبری چپ با ر نداش یم ا در تئوریها با رهای خود چنان غرق بودیم که
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آنها را اق ی طلق یدانس یم با ر ن یکردیم که "تودههای خلق" بد ن "شهب
طراز نوین کارگر" به زعم ا پیر ان اندیشۀ ائوتسه د ن بد ن "رهبری گر ه
پیشر سلح" به زعم جریانهای چریکی ب وانند دس به انقالب بهنند ا به
اصطالح رهبران را آزاد کنند چنان در تار پود اندیشههای از پیش ساخ ۀ ذهن خود
گرف ار بودیم که قادر نبودیم عالیم شواهد را ببینیم پس ن یخواس یم آزاد شویم
[ ]

یدا! سالها ب د از خودت شنید .که آن شب أ ور سا اک از تو یپرسید
"آیا شخصی به نا .رکنی را یشناسی؟" چون رکنی از زندانیان سابق ر ف به
"گر ه فلسطین" بود که پیش از دس ایری چند بار گف اویی سیاسی با تو داش
اطالعاتی در بارۀ کنفدراسیون غیره از تو گرف ه بود شال تو یترسیدی نکند
یخواهند برای تو رکنی پر نده سازی کنند آنقدر آشنایی با ا را انکار کرده بودی
که باالخره أ ور سا اک گف ه بود "بر بیر ن تا خودش ر ببینی!" از در ا ین که
پای را بیر ن گذاش ه بودی رکنی را دیده بودی که پش در ن ظر اس تا تو را با
اشین به نهل در اُزگُل برساند "
شب سو .آبان با فره ند رکنی که به اُزگُل رسیدیم ح د شاد انه در با را
به ر ی ان بازکرد ا که رسیدگی به پدر .را به عهده داش اناار تنها کسی بود که از
آزاد شدن ن جا نخورد پدر .از خبر آزادی ن دچار چنان هیجانی شد که سط با
یف شده
ر ی ز ین نشس صدای هق هق گریۀ ا را هنوز یشنو .چقدر پیر
بود تنها انده بود کانون گر .خانواده به سهو یا به خطا از هم پاشیده بود خانه
ساک بود خاک گرف ه غ این خلوت ه ه چیه ه ه جا یادآ ر جای خالی
ادر .بود در نبود ا پدر .را ین سیا ش را فرس اده بود فرانسه پیش خواهر .پری
خواهر کوچکم اله هم دیر به دیر در خانه پیدایش یشد ع وی بهرگم شسین که
ب د از رم ادر .به اُزگل نقل کان کرده بود در اتاق خودش خواب بود رانندۀ پدر.
خسر ه سرش خدیجه دخ رشان ریم که پدر .ه چون فرزند عهیهشان
یداش شاال دیار خود را صاشبان اصلی خانه با یدانس ند از شضور
نا ن ظرۀ ن چندان خرسند به نظر ن یرسیدند دیری نپائید که ریم به شهبال
ک ی ۀ حل پیوس
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ن که به آزاد شدنم با شک نابا ری یناریس م جه به سرنوش ه بندانم
که در زندان انده بودند به چیه دیاری ن یاندیشید .ر ز ب د از آزادی هناا ی که
فهی ه از ه بندان سابقم در ت اسی تلفنی نظر .را در ورد آزادیا .پرسید بیاخ یار
گف م "د اه بیش ر به پایان حکو ی م ن انده بود!"
هنوز فکر ی کرد .سا اک قصد دارد از آزاد کردن ا زندانیانی که به پایان
حکو ی ان رسیدهایم سوءاس فاده کند ق ی ج لهای که به فهی ه گف م در
صفحۀ ا ل ر زنا ۀ کیهان یا اطالعات چاپ شد در شاف اند .تازه وجه شد .که
فهی ه به عنوان خبرناار از ن سئوال کرده اس با این ه ه ه چنان به انقالبی که
در راه بود با ر نداش م
این نابا ری نادیده گرف ن اق ی انقالبی که در پیش بود خ ص به ن
زندانیان زن نبود در زندان سیاسی ردان هم نابا ری نسب به انقالب ع و ی
داش بیتوجهی به نشانهها رخدادهای سیاسی فرهنای که یرف به اس بدادی
ذهبی دهها بار خشنتر از رژیم "آریا هری" بینجا د در یان جریانهای سیاسی
وجود بسیاری از ر شنفکران نیه چش ایر بود
شال آنکه از ا اسط سال  00نشانهها رخدادهای سیاسی بارزی جود داش
برای جلب توجه به تغییر توازن قوای سیاسی جا ه به نف جریانهای بنیادگرای
ذهبی:
از ا اسط سال  00در پی انش اب " جاهدین ارکسیس و لنینیس " شاهد
بهره بردار ی سا اک در جه صد ر ا لین ف وای نجس پاکی علیه ک ونیس ها
جاهدین توسط ن ظری ر شانیون در در ن زندان بودیم با این شال دی با
دی با دس ا ردهای
رژیم خودکا ه ابس ه به ا پریالیسم شاه از یک طرف
جوا غربی از طرف دیار ان از دیدن پیا دهای آن ف وا بود ش ی ا زندانیان
سیاسی نخس ین قربانیان آن ف وا نیه به فراهم آ دن ز ینههای رشد گس رش
بنیادگراهای اسال ی اس بداد ذهبی توجهی نداش یم
به اش ال زیاد دس ااه پر ط طراق سرکوبار سا اک هم با ر نداش که با
ه دس ی با ر شانیون در ن زندان تیشه به ریشۀ خود رژیم شا ی خود یزند
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ش ی برکنار شدن ا یر عبا هویدا توسط شاه ب د از چهارده سال در جایااه
نخس زیری ان صاب ج شید آ وزگار به جای ا در رداد اه  01نه تنها توجه ا
زندانیان بلکه توجه جریانهای سیاسی وجود بسیاری از ر شنفکران را نسب به
تغیی ر تحوالتی که در فضای سیاسی جا ه در شال تکوین بود برنینایخ دس
کم در در ن بیر ن از زندان هیچ تحلیل سیاسی در این ورد نخواند .نشنید.
دیدار ن ایندگان صلیب سرخ جهانی از زندانهای سیاسی نیه در ا اسط سال
 01از جانب اکثر ه بندان به زد بند سیاسی ه دس ی شاه با آ ریکا ت بیر
ی شد ساز ان صلیب سرخ جهانی هم به دیدۀ ه بندان عا ل کارگهار آ ریکا بود
غیر قابل اع اد هر چند در پی بحث جدلهای فرا ان سرانجا .گف او با "صلیب
سرخیها" از جانب اکثر ه بندان پذیرف ه شد ا ا از علل تن دادن شاه به دیدار آنان
از زندانها که نشانۀ بارزی بود از عقب نشینی در سرکوب شکس ه شدن فضای
خفقان سیاسی تحلیل شخص ر شنی جود نداش
هناا ی که در خرداد  01شاه ارتشبد نصیری را از ریاس سا اک برکنار کرد
سپهبد ناصر قد .را بجای ا برگهید ش ی ا زندانیان به عل سیاسی این جابجایی
توجهی نکردیم شال آنکه این جابجایی در پی تظاهرات گس ردهای انجا .گرف که به
ناسب بهرم داش شورش اپسارای  60خرداد  42در قم تهران برگهار شد شاه
ناچار از جایااه "پدر ل " فر د آ د برای جلب ر ای ر شانیون طرفدار خ ینی
سپهبد قد .را به ریاس سا اک برگهید
ر ف به "ک ربند سبه" د ل آ ریکا
بیگ ان توصیههای "سیا" سیاس
در جه تقوی گرایشهای ذهبی در خا ر یانه در آن جابجایی رخدادهای
سیاسی ب دی نقش ثری داش
در آن ز ان سو ین باری بود که ن به زندان ا ین ن قل شده بود.
بحثهای سیاسی در در ن بند ا بیش از هر چیه شول شوش درس ی یا نادرس ی
بارزۀ خفی چریکی د ر یزد در زندان ردان ت دادی از چریکهای فدایی جاهد
جریان ر ف به "فلسطین" در خالف با بارزۀ سلحانه پایهگذار گر هی شدند
که ب دها "ساز ان راه کارگر" نا .گرف بحثها نظرات آنها توسط پری در
القاتهای گاه به گاه با برادرش اصغر ایهدی در زندان ا ین به ا ن قل یشد
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ربه
در پی کش ه شدن ش ید اشرف رهبر بلندآ ازۀ چریکهای فدایی
خوردن تیمهای چریکی در خرداد  00رف ه رف ه نظریۀ بیژن جهنی بنی بر اه ی
بارزۀ سیاسی در قابله با دیک اتوری شاه در زندان ردان اشاعۀ بیش ری ییاف
جایاهین نظریۀ " بارزۀ سلحانه هم اس راتژی هم تاک یک" س ود اش دزاده
یشد
در بند سیاسی زنان نیه نظرات بیژن جهنی جس ه گریخ ه به گوش یرسید
به یژه ب د از به ق ل رسیدن ا توسط سا اک در تپههای ا ین
نظرات بیژن جهنی برای ن نیه جذابی بیش ری داش به خصوص که رف ه
رف ه به اه ی بارزۀ سیاسی ناه خوانی بارزۀ خفی چریکی در جا ۀ ایران که
هیچ ربطی به الاو فضای سیاسی جا ۀ کوبا نداش بیش ر پی برده بود.
ا ا سایل سیاسی در جا ه س قل از بحثهای در ن زندان ر ندی دیار
یپی ود چندی به پایان سیر ش ابان انقالب ن انده بود علل سیاسی زندانی شدن
ا یر عبا هویدا توسط شاه نیه نادیده گرف ه شد آنهم نخس زیری که طی چهارده
سال در پس خود باقی انده بود
جبهۀ لی نهض آزادی نیه تا ا ایل آبان  01ه چنان بر سر ایدۀ "شاه
سلطن کند نه شکو " پافشاری داش ند هدی بازرگان ش ی ز انی که خ ینی
در پی بازگش به ایران ا را به نخس زیری برگهید هنوز بر این با ر بود که خ ینی
در ا ور سیاسی دخال
براسا قولی که در پاریس داده بود به قم خواهد رف
نخواهد کرد پس از نخس زیر شدن س أصل از ا اع بهم ریخ ه آشکارا یگف

"در پی باران بودیم ا ا سیل سرازیر شد!"
شهب توده در پی بازگش از هاجرت  20سالۀ سیاسی یراناریها به آتش
کشیدن غازههای شر ب فر شی کابارهها سین اها بانکها را صرانه به سا اک
نسب یداد ه چنان که در  22رداد ز انی که بنیادگرایان اسال ی سین ا رِکس
آبادان را به آتش کشیدند بیش از  900ت اشاگر در آتش سوخ ند از یان رف ند
بسیاری از ر شنفکران فداییان جاهدین سایر جریانهای سیاسی ا زندانیان این
جنای هولناک را صرانه به سا اک نسب دادیم
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سبُ ی ِ شهبال خطر کشانده شدن جا ه به اع اق
اناار اق ی خشون
تاریخ به ع د یا به سهو نادیده گرف ه یشد
بخش ه ی از اعضاء کادرهای ساز ان چریکهای فدایی خلق نیه تا به ن
 01ه چنان در خفیااه بسر یبردند خانههای خفی "تی ی" را رها نکرده بودند
ز انی که در ا ایل آبان از زندان آزاد شد .علی ر ا اکبری شاندیه از
چریکهای فدایی ر ف به جواد را در "قرارهای خفی" یدید .هنوز در خانۀ
خفی "تی ی" زندگی یکرد در آن "قرارها" هیچااه تحلیلی شخص در ورد سیر
رخدادهای ش ابان آن ر زها از ا نشنید .بیش ر از ک بود ا کانات نیازهای الی
در پی ج آ ری ک کهای الی بود از جواد شنید .که
ساز ان فداییان یگف
صد ر اعال یهای از جانب یکی از سئوالن ساز ان با عنوان "قیا .را با ر کنیم" با
اع راض بخشی از اعضاء ر بر شده سکوت انده اس گویی ه ۀ آن رخدادهای
سیاسی تظاهرات خیابانی ش ی در شد یک"قیا ".هم پذیرف نی نبود تا چه رسد به
انقالب در یان بخشی از چریکهای فدایی هنوز این با ر جود داش که با ع لیات
پراکنده نه ی چریکی یشود "رهبری جنبش تودهها" را به دس گرف ا ا برای
رسیدن به چه سر نهلی؟
ب ب گذاری در کالن ری تهران توسط چریکهای فدایی در  64آذر اه تر ر
سرگرد جید جیدی رئیس کالن ری تبریه در  20دی اه ی نی یک اه انده به
اس قرار ج هوری اسال ی با ه ین طرز فکر سیاسی انجا .گرف ش ی اشغال
گر گانگیری کار ندان سفارت آ ریکا نیه نخس ین بار در  0دی اه سپس در 20
به ن  01توسط چریکهای فدایی انجا .گرف ا ا با خالف قدرت داران جدید
ناگهیر به عقبنشینی شدند تا باالخره در  69آبان  02اشغال سفارت آ ریکا توسط
"دانشجویان خط ا ا ".فرص ناسبی برای خ ینی فراهم آ رد برای تحکیم قدرت
وق ی بال نازع خود برکناری هدی بازرگان از نخس زیری د ل به
ر شانی
اصطالح "لیبرال" ا
چند سال ب د جواد نیه چون بسیاری دیار از "فداییان اکثری " به رغم
ه کاری با ج هوری اسال ی توسط أ وران پاسداران دس ایر شکنجه در سال
 14اعدا .شد
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با ه ین نادیده گرف ن اق ی رخدادهای سیاسی بود که اغلب جریانهای
"چپ" ش ی ب د از اس قرار ج هوری اسال ی این انقالب اپسارای تاریخی را "قیا".
ینا یدیم ش ی پارهای حفلهای "چپ" تا به ا ر ز هم این انقالب را "قیا".
ینا ند ه چنان به این خیال که در ایران انقالبی رخ نداده اس دلخوش به این که
گویا نفسِ انقالب له اً به نی پیشرف اس یا بر اسا نظریۀ لنین "قرار اس "
انقالبهای د ران اصر ه واره "انقالبهای سوسیالیس ی" از آب درآیند
این ه ه در شالی بود که از ا ایل آبان اه خ ینی با اتکا به طلبههای قم
ر شانیون بنیادگرا الیههای تح انی شاشیه نشینان شهری کسبه داللهای بازار
به بدیل بال نازع سیاسی در برابر شاه تبدیل شده بود در تالش برای فر غلطاندن
جا ه به اع اق تاریخ
***
تا دتی ب د از آزادی چهرۀ شهر گویی غریب ناآشنا بود ه ه چیه برایم
تازگی داش اناار به شهری غریب ناشناخ ه پا گذاش ها .صبحها با اتو بیل ژیان از
اُزگل که راه یاف اد .در سیر .به تهران تا جلوی دانشااه چندین بار گم یشد.
جادهها شاهراههای نوساز را ن یشناخ م اناار ه ه ساکنان شهر توی خیابانها
یپلکند هیجانی آ یخ ه به نارانی در فضا وج یزد رد .با شوقی تو  .با جدی
تازهترین خبرها را رد بدل یکردند از زندانیان سیاسی با شر ی خاص شرف
یزدند ش ار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" ه ه گیر بود در دس ههای کوچک
گریه در برابر شلیک سربازان ا ری ر ز ره
بهرم تظاهرات به راه ی انداخ ند جن
بود :ش ار " رم بر شاه" " شدت کل ه" بر سر زبانها بود دیوارها پر از ش ار
شبها ب د از شکو نظا ی صدای شلیک تک تیرها فریاد الاکبر از پش با.ها
ه بس ای ه صدایی ساکنان شهر را یادآ ر یشد ا ا ه بس ای با چه کسانی؟
در راه چه آیندهای؟
شور شوقی ه راه با تردید دلهره آرا .قرار از ن گرف ه بود دائم از این
خیابان به آن خیابان در شرک بود .نه یتوانس م به فکرهای پرتناقضا .سر سا ان
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بدهم نه یخواس م قصد نهایی سیر پرش اب رخدادها را با ر کنم چیهی در شال
تکوین بود که ن یدانس م یا ن یخواس م بدانم چاونه چیهیس !
از سخنرانیهای پُرشنوندۀ عصرها در "چ ن دانشااه" چیه درخور توجهی
دس ایر .ن یشد بیش ر سخنرانیها از جانب اس ادان دانشجویان چپ ساز اندهی
یشد سخنرانان نیه غالباً از گرایشهای چپ بودند سخنرانیهایی که یشنید.
نقدهای تند تیهی بود به رژیم شاه بی آنکه لو .شود به دنبال چه هس یم با چه
برنا های؟ قصد نهایی کجاس ؟ پرسشهایی که ه واره سکوت ی اند ن هم
چندان شرفی برای گف ن نداش م به رغم دعوت صرانه چندین باره برای سخنرانی
در "چ ن دانشااه" از سخنرانی پرهیه داش م به شکل دردناکی ن یدانس م از چه
باویم! گف ن از گذش ه زندان به نظر .شرفی بیهوده بود کل ایران را زندانی بهرم
یدانس م در ورد آینده هم ایدۀ ر شنی نداش م ن یدانس م قصد .کجاس ! اناار
غافلایر شده بود .سردرگُم
از ا اخر آبان اه د س انم در " وسسۀ تحقیقات" ساز ان برنا ه در اع صاب
بودند در بیش ر ادارات کارخانهها "شورا"های نوپایی شکل گرف ه بود که
ساز اندهی اع صابها را به عهده داش ند دیری نپائید که اع صابها تظاهرات
خیابانی با ش ابی نا ن ظره ه ه گیر سراسری شد
خ ینی ش ی از قرش در پاریس کارگران نف را به ادا ۀ اع صاب تشویق
یکرد از سربازان یخواس پادگانهای نظا ی را ترک کنند
آخرین تالشهای شاه برای جلب ر ای ر شانیون ش ی در ان صاب شریف
ا ا ی به نخس زیری دیار تأثیری بر ر ند انقالبی نداش که به رهبری خ ینی در
شال تکوین بود
نخس ین شخصی ِ "سیاسیو لی" که رهبری خ ینی را آشکارا به رس ی
شناخ کریم سنجابی از رهبران سرشنا جبهۀ لی بود که در  62آبان برای
القات با خ ینی به پاریس رف در بازگش به ایران توافق شورای جبهۀ لی را هم
در لحق شدن به خ ینی جلب کرد شال آنکه جبهۀ لی که خود را جریانی لی
ارث صدق یدانس تا آن ز ان با ش ار "شاه سلطن کند نه شکو " شا ی
قانون اساسی شر طه بود
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ز انی که خ ینی با ش ای رئیس ج هور فرانسه ژیسکار دِس َن به پاریس
رف ابوالحسن بنیصدر صادق قطبزاده ابراهیم یهدی ن ایندۀ "نهض آزادی" در
خارج از کشور نقش شا ر ا را به عهده گرف ند در یاری رساندن به ا در ایجاد
ر ابط جهانی برگهاری صاشبههای طبوعاتی نقش ف الی داش ند بسیاری از ف االن
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی اعضاء گر های سیاسی خارج از کشور در دیدار
ش ای ف ال از خ ینی رقاب یکردند از د س ان خواهر .شنیدها .که پری از نادر
ف االن سیاسی خارج از کشور بود که هیچااه ش ای از خ ینی را برن اف آنهم در
فضایی که نه تنها شهب ک ونیس فرانسه بلکه پارهای ر شنفکران فرانسوی از ج له
فیلسوف سرشناسی چون یشل فوکو نیه در ش ای از خ ینی تبلیغ به نف ا
دریغی نکردند
خ ینی در سخنان صاشبههایش در پاریس ه واره به آزادی عقیده تحهب
ش ی آزادی شجاب اشاره داش ا ا از ه ان آغاز ر د به ایران به هیچ یک از
قولهایش فا نکرد در پی سلطۀ کا ل بر جا ه به عنوان " لی فقیه" ش ی بیش ر
شا یان ه کاران سیاسی "غیرخودی" را که هر یک به نوعی در جا انداخ ن قدرت
بال نازع ا نقش ثری داش ند یکی از پس دیاری از صحنۀ سیاسی بیر ن راند در
صورت له  .زندانی شکنجه اعدا .کرد
اق ی این بود که خ ینی پیر انش تنها جریان سیاسی بودند که از دتها
پیش با اتکا به الیههای تح انی جا ه وعظههای شبانۀ ساجد برای دگرگونیهای
آینده ز ینه چینی یکردند بجای نظا .شاهنشاهی "خدا شاه یهن" نقشۀ اس قرار
"خدا -الی طلقۀ فقیه -ا اسال ".را در سر یپر راندند در راه رسیدن به هدف
خود نیه از هیچ ته یر در ابایی نداش ند از هر سیله آد ی اس فاده یکردند
ه چنان که ب د از اس قرار ج هوری اسال ی در سو .خرداد  16خ ینی آشکارا اعال.
کرد " ا این طور نیس که هرجا یک کل های گف یم دیدیم صالح اسال.

اینجوری نیس باوییم سر اش باه خود هس یم ا دنبال صالح هس یم بنابراین
سأله نیس که آقایان به ا باویند ش ا آنر ز اینجوری گف ید"!
از ه ان شورش  60خرداد  42خ ینی توانس در خالف با اصالشات ار ی
دی با شق ر ی زنان الیحۀ ش ای از خانواده ن ایندگی الیههای تح انی
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بخش سن ی -ذهبی طبقۀ وسط کسبۀ بازار دهقانان شاشیه نشین شهری را به
دس بایرد به گف ۀ خودش در سخنرانی  22اسفند  01در قم "نهض ی" که در
خرداد  42شر ع شد به انقالب انجا ید؛ "نهض ی بود اسال ی نه د وکراتیک بود

نه لی"!
ا ا چه شد که بسیاری از ر شنفکران جریانهای سیاسی ش ی کار ندان
عالی رتبۀ د ل ی تکنوکراتها را هم دنبال این "نهض " ارتجاعی کشید؟
هناا ی که شاه تنها راه نجات خود را در ان صاب ارتشبد ازهاری به
نخس زیری یاف سقوط رژیم قط ی بود ش ای آ ریکا را هم از دس داده بود
سرانجا .شاه در آخرین سخنرانی خود در  61آبان اه ناگهیر با فر تنی صدایی
لرزان اع راف کرد که " ن نیه پیا .انقالب ش ا ل ایران را شنید"!.
ز انی که در بیس م آذر اه ه راه د س م علی برادر جوان یکی از ه بندانم
در تظاهرات عاشورا شرک کردیم از آنچه در برابر چش انم یدید .در شاف بود.
از ت ا ی کوچههایی که به خیابان شاهر ا صل یشد ج ی ی بهم فشرده به صف
تظاهرات یپیوس ه چون ر دی عظیم از پیچ ش یران تا یدان "شهیاد"
یجوشید ی خر شید ا ا نظم به سا ان به اب کار به دعوت آی ال طالقانی
طالقانی تازه از زندان آزاد شده بود از حبوبی یژۀ ا در یان رد .غافل نبود .با
آن ج ی بهم فشرده سیَّال شورانایه بود نا ن ظره ا ا از شضور
اینکه عظ
ساز انیاف ۀ "شهبال" با ش ارهای از پیش ت یین شده غافلایر شده بود .نخس ین
بار بود که ش ار "شهب فقط شهبال رهبر فقط ر حال"را یشنید .که تنها بر زبان
اقلی ی جاری بود ا ا از تحکم لحن قاط ی ی خشن در خطوط چهرۀ آن اقلی دلم
فر ریخ چندان راهی در رده های آخر صف طی نکرده بودیم که گس اخی آنان در
اهان به گرایشهای غیر ذهبی زنان بیشجاب غافلایر کننده بود
چهرۀ خشن لحن اهان بار آن ردی را به یاد آ رد .که در خرداد  42با
ردانی بیر ن انداخ که در بازار
چش ان بس ه اشارۀ اناش ان را از یان ج
شغول خواندن اطالعیۀ خ ینی بودند
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تنها فکری که در آن لحظات به ذهن ن د س م علی رسید اه ی جود
رسانه ارگانی سیاسی غیر ذهبی س قل بود برای قابله با آن اهان ها
خشون ها فردای آن ر ز در نا ۀ کوتاهی خطاب به رهبران ساز ان فداییان نظرشان
را در ورد ارگانی س قل جویا شد .سرانجا .شد د یک اه پس از سلطۀ ج هوری
اسال ی "شهبال" بر جا ه نخس ین ش ارۀ کار ارگان ساز ان فداییان خلق
ایران در  63اسفند ن شر شد تا خرداد  02که س اد فداییان توسط شهبال
اشغال شد کم بیش در تهیه ان شار آن نشریه شرک داش م
ا ا آن ر ز هیچ یک از ا به قط نا های که از جانب ساز اندهندگان تظاهرات
خوانده شد توجهی نکردیم ض ون آن قط نا ه خواس نظا .ج هوری اسال ی به
جای نظا .شاهنشاهی بود گویی تنها کسی که به ح وای آن قط نا ه خاطرات
صطفی رشی ی بود ش ی از
ناشی از آن توجه کرد ر شنفکر نویسندۀ سرشنا
نا ۀ سرگشادۀ ا به خ ینی نیه دتها ب د از اس قرار ج هوری اسال ی با خبر شد.
شال آنکه ا پیش از ر د خ ینی به ایران در نا های سرگشاده با عنوان "چرا با
ج هوری اسال ی خالفم؟" در  60دی  6901هشدار داده بود:

" شکل هناا ی آغاز شد که برخی از طرفداران سئلۀ ج هوری اسال ی را به
عنوان خواس کلیۀ رد .این لک طرح کردند " در ادا ه به صراش نوش ه
بود" :سالهاس به این ن یجه رسیدها .که راه رهایی بشر تلفیق د اندیشه اس :
د وکراسی سوسیالیسم که هر د ظاهراَ از غرب آ دهاند ا ا ناًَ ه ۀ ل ها ه ۀ
فرهن ها در تکوین آن هر د سهم داش هاند "
ا ا هشدار ا در فضای سیاسی آن ر زها ک رین بازتابی نیاف
هناا ی که شاه در  3دی اه ناچار برای اگذاری قا .نخس زیری به شاپور
بخ یار وسل شد دیار ر ند سقوط رژیم به نقطۀ پایان رسیده بود شاپور بخ یار از
رهبران سرشنا جبهۀ لی بود در طول زندگی سیاسی خود ه واره برای به اجرا در
آ دن قانون اساسی شر طی بارزه کرده بود بنی بر آن که "شاه سلطن کند
نه شکو " "قوای لک ناشی از ل " باشد به خاطر ه ین خواس قانونی
چندین بار به زندان اف اده بود
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سالها ب د دانس م که بخ یار ش ی یک سال پیش از انقالب در  22خرداد
 01ه راه کریم سنجابی داریوش فر هر در نا های سرگشاده به شاه هشدار داده بود
ایجاد تناناهای سیاسی
که به خاطر داخالت شخصی در ت ا ی ا ور لک
اج اعی اق صادی جا ۀ ایران را به لبۀ پرتااه کشانده اس نا ه با این خواس
اس بدادی ت کین طلق به اصول
پایان یاف ه بود که شاه با "ترک شکو

شر طی اشیا شقوق ل
را از طرف ل بپذیرد"

اس قرار شکو ی کی بر اکثری ن ایندگان ن خب

شال که شاه ن وانس ه بود به رغم ه ۀ ا یازها ر ای پیر ان خ ینی را جلب
کند در آخرین لحظات سقوط به یاد طالبات قانونی "جبهۀ لی" بخ یار اف اده بود
ا ا دیار کار از کار گذش ه بود شاپور بخ یار را هم با طناب خود به پرتااه کشاند
پذیرش نخس زیری از جانب شاپور بخ یار را دل پر کین خ ینی هرگه
نبخشید هرچند در ز ان شیات خ ینی تالش در جه تر ر بخ یار توسط انیس
نقاش به ن یجه نرسید ا ا سرانجا .در  2اه ا ت  6910 /6336أ وران ج هوری
نشیاش
اسال ی توانس ند در شهرک سُورن در شو ۀ پاریس شاپور بخ یار
سر ش ک یبه را با کارد آشپهخانه با شقا ت سالخی کنند
در آخرین جلسۀ دادگاه سه تن از قاتالن بخ یار در پاریس هناا ی که قا ی
شکم تبرئه سرشدی یکی از قاتالن را صادر کرد چنان شیرت کرده بود .که نابا رانه از
اطرافیانم یپرسید" .قا ی چی گف ؟"
ش ی ق ی در راهر ساخ ان قدی ی پُراُبه دادگس ری ه سر جوانِ
بخ یار بیتاب پریشان در قابل د ربین خبرنااران اعال .کرد "ا شب ج هوری
اسال ی به ریش دادگس ری فرانسه یخندد" بازهم شکم دادگاه را با ر نکرد .غافل
از اینکه د ل فرانسه به ا ید اهی ایجاد ناسبات د س انه با ج هوری اسال ی در
ه ان شب نیه سیلۀ بازگرداندن سرشدی قاتل را به
شکم دادگاه داخله کرده اس
ج هوری اسال ی فراهم آ رده اس گویا سرشدی از بس اان هاش ی رفسنجانی
ق لهای
اس در آن د ره رفسنجانی اق دار بر بیایی در ج هوری اسال ی داش
زنجیرهای داخل خارج کشور را به ا نسب یدادند
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چند سال ب د داریوش فر هر زیر کار در د ل هدی بازرگان ه سر
جسور بارزش پرا انۀ اسکندری نیه در پی ر ی گرداندن از ج هوری اسال ی در
 22نوا بر  /6332آذر  6911توسط أ وران رژیم با شقا تی بیسابقه در نهلشان
سالخی شدند
پر انۀ اسکندری را در ا ایل سال  00در " وسسۀ تحقیقات علو .اج اعی"
شناخ م ز انی که ه سرش داریوش فر هر در زندان رژیم شاه بود در گف اوی کوتاه
آن ر ز آشنایی ب د آن ه واره سر در گریبان این پرسش بود که "راه برداش سلطۀ
اس بداد از فراز سرز ین ایران کدا .اس ؟" آن ر زها بار سناین گرداندن هدای
بارسناین یش
شهب ل ایران را که ه سرش پایهگذار آن بود بر د ش داش
د فرزندش را با شقوق ناچیه دبیری دبیرس انهای تهران با عهت نفس
شاف انایهی خانه خانواده را اداره یکرد به ف الی های شهبیاش ادا ه یداد
با این ه ه ه واره تبس ی بر چهرۀ خس هاش جاری بود تبس ی که دردی نهف ه
آ یخ ه به ا ید عه ی راسخ را به بیننده ن قل یکرد
***
بود .که شاه ایران را ترک
ر ز  21دی  01نهل د س انم هری سیر
کرد شوق زده خود ان را به خیابان رساندیم ج ی زیادی در خیابانها جشن
گرف ه بودند با ص ی ی ی بیسابقه به ه دیار تبریک یگف ند ب ضیها شیرینی
پخش یکردند برخی صفحۀ ا ل کیهان اطالعات را با عنوان درش "شاه رف " به
دیاران نشان یدادند ب ضی اسکنا هایی را باال برده بودند که جای تصویر شاه
سوراخ بود
اناار فضای شهر یکباره سبک هربان شده بود؛ نوید دهندۀ "بهار آزادی"!
برای نخس ین بار شس خوشایند آزادی را با ت ا .جود ل س یکرد .جسم جانم
ز رگویی از د شم برداش ه شده
سبک شده بود شس یکرد .بار سناین اهان
دلهره خالی شده اس شک تردیدهایم یکباره از یان رف ه بود
دلم از تر
ذ قزده سبکبال بود .آزاد
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از آن پس به رغم تدا  .شکو نظا ی چهرۀ شهر عوض شده بود ک ابهای
" اله" با جلد سفید از "بساط" دس فر شهای جوان جلو دانشااه سر درآ رده بودند
هر ر ز ت دادشان بیش ر بیش ر یشد آزادی قلم ر زنا هها را پُراع بار
پرخواننده کرده بود  23دی اه آخرین زندانیان سیاسی با ارج قربی خاص آزاد
شدند جس ههای شاه یکی در پی دیاری توسط رد .فر غلطیدند
هر کسی به طور خودانایخ ه اب کار نوینی از خود بر ز یداد ب ضی با
کیسههای شن ر ی پش با.ها سناربندی یکردند برخی نظم رانندگی در چهار
راهها را به عهده گرف ه بودند تا ا اخر به ن در بیش ر حلهها ک ی ههای
خودانایخ های برای شفظ نظم به جود آ ده بود برادر .کا ران با اینکه اهل سیاس
نبود به هیچ گر هی ت لق نداش هر شب تفن به دس با شوری بیسابقه راهی
ک ی ۀ تخ ج شید یشد
ن در لحظات کوتاه شادیآ ر آن بهار
سدهای خفقان فر ریخ ه بود
آزادی غوطه ر بود .چش م را بر خشون ها فر یبس م رف ارهای کینهتوزانه تن
نظرانه را نادیده ی گرف م از کنار جه .اندیشانی که در ه ه جا شضور داش ند به
آسانی یگذش م
کریم سنجابی اعضاء شو رای جبهۀ لی که به خ ینی لحق شده بودند
شاپور بخ یار را از جبهۀ لی اخراج کردند
شهب توده براسا سیاس خارجی شور ی هنوز پای خ ینی به ایران نرسیده
ایرج اسکندری را در  24دی از دبیرکلی شهب برکنار کرد تا نورالدین کیانوری
شهب در راه " بارزۀ علیه ا پریالیسم" رس اً از رهبری "ا ا.
ب واند در ر
خ ینی" ش ای کند
بخش ع دهای از گرایشهای پیر چین اندیشۀ ائو تسهد ن نیه در داخل
خارج از کشور با نا.های تقریباً یکسان با ض ون "اتحاد بارزه در راه ایجاد شهب
طبقۀ کارگر" ش ای از خ ینی را در پیش گرف ند ب د از دتی به هم پیوس ند
"شهب رنجبران" را تشکیل دادند بر اسا سیاس خارجی چین نظریۀ ر ف به
"ته سه جهان" ا ا .خ ینی را س بول بارزۀ ه ه ان با "سوسیال ا پریالیسم"
شور ی ا پریالیسم آ ریکا یدانس ند خ ینی که برای رسیدن به قدرت از هر
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سیلهای برای جلب ش ای قدرت داران آ ریکا ار پا اس فاده کرده بود ب د از
رسیدن به قدرت به "س بول بارزۀ ضد ا پریالیس ی" تبديل شد .به دیدۀ بیش ر
جریانهای سیاسی پیر چین شور ی ه چنان که به دیدۀ لیگراها جاهدین
اسال.گرایان تجدد س یه دی با ا پریالیسم " شدت کال "ِ.ه اانی بود
در چنین فضای سیاسی بود که ش ار "بخ یار نوکر بیاخ یار" بر سراسر جا ه
طنین افکند
برنا ۀ فوری د ل بخ یار در  61اده با تأکید بر "تأ ین آزادی فردی آزادی
عقیده آزادی بیان آزادی قلم" که در ر زنا ۀ اطالعات به چاپ رسید ک رین
بازتاب اج اعی ن یاف ش ی صاشبۀ طبوعاتی ا با ر زنا ۀ آیندگان در  60به ن
 01با تأکید بر اینکه آن برنا ه "یک برنا ۀ فوری کوتاه دت بود برای ان قال یک
رژیم دیک اتوری به یک رژیم سوسیال د وکرات" هیچ توجهی را جلب نکرد
آیا بخ یار یتوانس بجای پذیرش نخس زیری راهی دیار برگهیند از آن
وق ی برای ارائۀ برنا های س قل اس فاده کند؟
هر چه بود با گذش سی سال از انقالب هنوز رد .ایران به رغم ه ۀ
تالشها جانفشانیها شکنجه اعدا .ن وانس هاند ش ی به یک اده از آن برنا ۀ
"کوتاه دت فوری" بخ یار دس یابند
در فضای سیاسی آن ر زها خواس "اس قالل" رهایی از رژیم دیک اتوری
شاه ابس ه به آ ریکا چنان فراگیر بود که توجه به آن برنا ۀ "کوتاه دت" بخ یار
ز ینها ی اج اعی نداش نقدی هم بر آن نوش ه نشد ش ی پیشنهاد برنا های دیار
یا سیر سیاس ی فا ت از جانب کسی یا شهب ساز انی ابراز نشد آن ت داد
ک ی هم که در چند تظاهرات کوچک پراکنده در ش ای از بخ یار شرک کردند به
"طاغوتی" هم شدند اژها ی ذهبی که از آن پس در ادبیات سیاسی اشاعه یاف
در عرض د سه اه ه ه چیه رن ذهبی به خود گرف
ک ر کسی به پیا دهای اس قرار اس بداد ذهبی یاندیشید گویی خواس
آزادی بیان عقیده شق ان خاب شقوق دنی هنوز در جا ۀ ایران ریشه ندا نده
بود تبلور خود را بر یک پایااه اج اعی سیاسی نسجم آشکار نساخ ه بود!
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شاید سی سال سلطۀ اس بداد فاسد ذهبی برجا ۀ ایران ناگهیری تاریخ بود
برای آزاد شدن برخی نیر های اج اعی از تناناهای فرهنای ایدئولوژیک! تا
ر رتی
سرانجا .ا ر ز قولۀ بنیادین شق آزادی بیان آزادی ان خاب را به خواس
اج اعی فراگیر تبدیل کند جنبشی به پا خیهد که دیار گریهی از آزادی شق
ان خاب شق شاک ی ل بر سرنوش خویش نباشد
هرچند در ا ایل انقالب پارهایی قابلهها با انحصارگری ج هوری اسال ی
آزادی دنی شکل گرف خ ینی ش ی هناا ی که برای نخس ین
سرکوب فردی
بار در ا اسط اسفند شجاب اجباری را طرح کرد جبور شد در برابر قا
اع راض گس ردۀ زنان عقب نشینی کند در آن ز ان ساز ان فداییان نه تنها
پش یبانی ساز انیاف ه از آن تظاهرات را پیش گرف بلکه در نشریۀ کار نیه خشون
شهبال را در آن تظاهرات حکو .کرد هنوز فکر ش ای از ج هوری اسال ی بر
ساز انی که خود را لق به آن یدانس م شاکم نشده بود
در آن ر زها چند ر شنفکر نویسنده نیه از تالشهایی در جه هشدار به
جا ه کوتاهی نکردند از ج له شاهرخ سکوب که در  90فر ردین  02در قالهای
در آیندگان زیر عنوان " ار کن نیس ا ا .اش باه کند؟" هشدار داد:

"جا ها ی آزاد اس که در آن اقلی
باوید این شرف زدن به اجازۀ اکثری نباشد "
کو دارند
ا بر این نک ه نیه تأکید کرد که "قدرت تح ل اکثراًَ نسب
قدرت اشخاص که زیاد شود تح ل آنها کم یشود " در کال ی فشرده اق ی ی را
بیان کرد که در این سی ساله بارها بارها تجربه کردهایم" :در اس بداد لجا .گسیخ ه
هیچکس شق ندارد صاشب نظر باشد" [ ]
فار از تر

تهدید سخن خود را

ا ا دیار کار از کار گذش ه بود جایااه بال نازع خ ینی در انقالب قابله با
سیاس های ا را بیاثر کرده بود هشدار شاهرخ سکوب در ورد قدرت اس بداد
لجا .گسیخ ه ز دتر از تصور به اق ی پیوس سلطۀ انحصاری اس بداد ذهبی از
ه ان فر ردین اه در پی به تصویب رسیدن ه ه پرسی "ج هوری اسال ی آری یا
نه" بر جا ه شاکم شد سرکوب دگراندیشان به راه اف اد در عرض چند اه
کانونها ج ی های نوپای دنی شقوق بشری کارشان به ت طیلی توقیف
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کشید سرکوب اقلی های ذهبی قو ی در دس ور قرار گرف تب یضهای جنسی
خالفان
شجاب اسال ی اجباری شد داخله به ا ور خصوصی رس ی یاف
ر انی که به رد .هشدار داده بودند تح ت قیب قرار گرف ند
در  26رداد  02خ ینی اعال .کرد که ر زنا ۀ آیندگان را ن یخواند ه ین
گف ه برای توقیف این ر زنا ه که بازتاب دهندۀ نظرات اقلی ی رض بود کفای
کرد دس ور هجو .به بسیاری ر زنا هها صادر شد ه ه ان با توقیف آیندگان ر زنا ۀ
ندای آزادی پیغا .ا ر ز ر زنا ۀ فکاهی چلنار نیه کارشان به ت طیلی کشید بار
دیار سانسور د ل ی بر طبوعات از ج له بر کیهان اطالعات شاکم شد
تظاهرات یلیونی در ش ای از ر زنا ۀ آیندگان از جانب چ اقداران
"شهبال" به خاک خون کشیده شد صدها زخ ی برجای گذاش
در آن تظاهرات که توسط "جبهۀ د وکراتیک لی" برگهار شد ه راه را ین
سیا ش ا سوالد که برای یکی د هف ه به ایران آ ده بود شرک داش م هر چند
رهبران فداییان شرک اعضاء ساز ان را در آن تظاهرات ن کرده بودند
شکرال پاکنژاد پایهگذار اصلی "جبهۀ د وکراتیک لی" با آرا ش لبخند
ه یشایاش جلو صف تظاهر کنندگان پیش یرف ناگهان چ اقداران شهبال با
آجر پاره ش له کردند سر صورت دهها نفر را شکاف ند
پرتاب سن
ا سوالد که از آن ه ه خشون نا ن ظره یکه خورده بود یک بند یپرسید

"پس برای چی انقالب کردید؟"
تا آخر شب که برای پیدا کردن را ین سیا ش به این بی ارس ان آن
تا ز انی که ایران را
بی ارس ان سرک کشیدیم از تکرار آن پرسش دس برنداش
ترک کرد ه چنان از ش ای ر شنفکران جریانهای "چپ" از آن انقالب سردر
نیا رد
انقالبی که سرانجا .در  26آذر  02توسط جلس خبرگان یژۀ تصویب قانون
اساسی قدرت انحصاری بال نازع " الی فقیه" را بر جا ه شاکم کرد
اس قبال ه اانی از ر د خ ینی به ایران با
از ه ان  62به ن اه عظ
شرک ا فداییان جاهدین سایر جریانهای "چپ" "راس " سیاسی نشانۀ
بارزی بود در شکس ایدۀ دس یابی به شق ان خاب شاک ی رد .آزادی سیاسی
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آزادی بیان شقوق دنی شکس در دعوایی که ر شنفکران آزاداندیش د ران
شر عه" آغاز کرده بودند طی یک قرن
انقالب شر طه در قابله با "شکو
هرچند به صورتی سر د .بریده در جا ۀ جاری بود
یاری رساندن دانس ه یا ندانس ه به پیر زی ج هوری اسال ی چیهی جه از
دس دادن دس ا ردهای یک قرن بارزه از دس دادن شداقلهای شقوق دنی
رس ی یاف ن تب یضهای جنسی سرکوب اقلی ها دگراندیشان تصفیه اس ادان
آنهم به توصیۀ برخی اس ادان دعی سوسیالیسم بس ه شدن دانشااهها
ک ابسوزیهای خشون بار در الء عا .هش سال جن فرس ادن کودکان به ر ی
ین کش ارهای ج ی ق ل عا .زندانیان سیاسی یرانی سرکوب به بار ننشاند
شاصل آن بیاع باری بیاع ادی به ر شنفکران ساز انهای سیاسی در
جا ه ایران بود تجربۀ تلخی که ا ر ز جا ۀ ایران را به تالشی سرسخ انه برای گذار
از اس بداد شکو ی به فضای آزاد سیاسی د وکراتیک شق شاک ی رد .در
سرنوش خویش اداش ه اس
با این ه ه در یان پارهای جریانهای سیاسی حافل ایرانی خارجی در
سایر نقاط جهان ه چنان این درک از تاریخ به شیات سیاسی خود ادا ه یدهد این
درک که گویا تنها با دس یابی به "اس قالل" از طریق بارزه علیه ا پریالیسم یتوان
به جا های عادالنه دس یاف اناار بد ن دس یابی به آزادی سیاسی آزادی بیان
شق شاک ی رد .بر سرنوش خویش یشود از جا های سن ی پیشا درن
یکسره به "سوسیالیسم" پرید آنهم به رغم جهانی شدن "بازار" سر ایۀ الی
شور ی سابق در این سلطۀ جهانی سر ایه با
تولیدی نقش ف ال چینِ ک ونیس
این شال این درک از تاریخ ه چنان بسیاری را تح عنوان " بارزه علیه
د درنی نظیر
ا پریالیسم" به ش ای از گرایشهای عقب اندۀ انحصارطلب
ج هوری اسال ی در ایران رژیم ب ث سوریه عراق شهبال لبنان جریان ش ا در
فلسطین کشانده اس
چندی پس از اس قرار ج هوری اسال ی رهبران ساز ان فداییان تح تأثیر
ه ین درک کاذب از تاریخ ر ف به تئوری "راه رشد غیر سر ایهداری" ارثیۀ نظریه
پردازان "سوسیالیسم واقعا ً موجود" ،رف ه رف ه به توجیه سرکوبها تب یضها در
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ج هوری اسال ی پرداخ ند بخشی از اعضاء را هم اندک اندک به دنبال خود کشیدند
سرانجا .نیه با نهدیک شدن به شهب توده آشکارا سیاس ه کاری ه دس ی با
ج هوری اسال ی را در پیش گرف ند ا ری که به انش اب "اقلی " سپس انش اب ا
با نا" .جناح چپ" انجا ید
***
 61هر اه  02پدر .نیه در پی سک های قلبی در آغوش پسر .جان سپرد ا
آن شرایط خشون بار سرکوبها اعدا.های بد ن حاک ه نطق فشارهای ر انی
فرار به خطر اف ادن جان خویشان بس اان نهدیکش را تاب نیا رد تنها در کنار
پسر .اشسا آرا ش یکرد که با رها کردن تحصیالتش در رش ۀ پهشکی به ایران
بازگش ه بود پیش از پدر .چند اهی از انقالب ناذش ه ع ویم شسین تص یم گرف
در آن شرایط به زندگیاش پایان دهد تص یماش را نیه از دتی پیش به ر شنی
درک ال خونسردی ان با ه ۀ ا در یان گذاش ه بود
با خودکشی ع ویم از دس دادن پدر .اهالی اُزگُل که هناا .آزادی به
اس قبالم آ ده بودند شاال ر ی از ن بر یتاف ند برخی از آنان هر شب ر ی دیوار
با ینوش ند "گ شو ک ونیس !"
ناچار به ک ک برادر .کا ران با اُزگل را به قی ناچیه یک یلیون تو ان به
یک شاجی بازاری فر خ یم خانواده بس اان ا نیه ثل بسیاری از خانوادهها ازهم
پاشید در چهار گوشۀ دنیا پراکنده شد ر زی که شاجی بازاری ه راه زنان ددِ
" حجبه" چندین فرزند ریه درش ارد با شدند د س دیرینها .فریده با طنه
ولاش ت ظیم غرایی کرد به صدایی بلند " ر د خرده بورژ ازی خر ج
اریس وکراسی" را با اشارۀ دس اعال .کرد ر به ن به تلخی گف "تا به ا ر ز

جابجایی قدرت را این قدر ل و شس نکرده بود !.بازاریها کسبۀ ذهبی تازه به
قدرت رسیدۀ ساکنان جنوب شهر یکباره به حلههای ش ال ر ی آ ردهاند!"
از آن پس ه چون بسیاری از ف االن زندانیان سیاسی سابق ناگهیر ه راه
پسر .ش یده ه بند جوانم با اس فاده از شناسنا ۀ خواهر .پری به زندگی خفی
ر آ رد .نا .ش یده را به عنوان دخ ر .ناشیانه در آن شناسنا ۀ ج ل کرد .در
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اق ی هم ش یده را ه چون فرزند عهیه یداش م ا در پی خفی شدن خواهر
برادر جاهدش دیار ن یتوانس به خانهشان که زیر نظر بود پا باذارد
پس از دتی در به دری از این خفیااه به آن خفیااه زندگی د س ان را به
خطر انداخ ن سرانجا .با سه ی که به ن رسیده بود آپارت انی در دَر خرید .که
س ش به گس ردگی شاخ برم درخ پربار شاه توت با اُزگل نبود
لیکن کان ا نی بود برای زندگی ا برگهاری جلسات سه نفرۀ اجرایی حفل
"جناح چپ" که در شهریور  6903شکل گرف ه بود به رغم شرایط نا ا ن خاطره
انایه آن ر زها شضور د رفیق ص ی ی پرصفایم رتضی ُحبی تابان رتضی
کری ی آرا ش ا نی ار غان یآ رد ش ی گاه سپیده فرزند نوزاد اله را هم در
شاشیۀ آن جلسات ناهداری یکردیم خواهرکم اله از نظر ر شی در رنج بود
ر زهایی که پسر .فرص ناهداری از نوزاد ا را نداش شسن ه سر پُر سئولی
پُر هر اله پیش از رف نِ سرِکار سپیده را به ا تحویل یداد
با این شال دائم از رتضی تابان یخواس م یک کپسول سیانور برایم تهیه
کند ا که سئولی رسیدگی به نیازهای اعضاء حفل"جناح چپ" را در ا ور
پنهانکاری یاف ن پناهااه غیره با دل جان به عهده گرف ه بود خالف خودکشی
اس فاده از سیانور بود ا ا ن که شکنجه را در زندان شاه از سرگذارنده بود .اس فاده
از سیانور را ر ری یدانس م با کلنجار بحثهای فرا ان سرانجا .شا ر شد یک
کپسول شیشها ی سیانور برایم تهیه کند کپسول برای دهانم بهرم بود چش ایر به
خیابان که پا ی گذاش م ناگهیر دائم آن را با زبانم این ر آن ر یبرد .تا بلکه آن را
از دیدۀ گش یهای ک ی ه پاسداران پنهان ناهدار .هرچند ط ئن نبود .اگر گیر
بیف م جر ت جویدن آن را داش ه باشم
چندین اه ب د ز انی که رتضی ُحبی دس ایر شد شکنجههای سخ ی را
از سرگذراند در القات با ادرش سال .یژهای برای ن فرس اد ا ا ندانس م آیا
"سالم" ا اشارهای بود به ر رت یا عد .ر رتِ اس فاده از سیانور؟
با آغاز جن ایرانو عراق در شهریور  03سرکوب خالفان اقلی ها اب ادی
بی سابقه یاف ک رین ابراز خالف با رژیم به دس ایری شکنجه اعدا.
یانجا ید داخلۀ اس بداد ذهبی در ا ور شخصی دنی به ا ری فراگیر رس ی
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تبدیل شد دیار جای هیچ نوع توجیه سیاسی در ش ای از ج هوری اسال ی باقی
ن انده بود لیکن نشریۀ کار ارگان ساز ان فداییان بیش از پیش در ش ای از
ج هوری اسال ی پافشاری داش
شال آنکه در نخس ین ش ارههای نشریۀ کار که ز انی در تهیۀ آن شرک
داش م ش ای از خواس های دنی از ج له ش ای از اع راض زنان به شجاب
اجباری بارز بود ش ی ز انی که ا اسط سال  02در س اد هاباد در کردس ان
سئولی شوزۀ جوانان را به عهده داش م قابله با انحصارگری خشون های نظا.
نوپای ج هوری اسال ی در سیاس های ساز ان فداییان بارز بود ا ا رف ه رف ه
نشانههای بدفه ی کجفکری نسب به اق ی اپسارای اس بداد ذهبی در پارهای
تص یمهای رهبری ساز ان ظاهر شد هرچند به صورتی پوشیده تنها در پی نهدیک
شدن به شهب توده پذیرش سیاس های شور ی از جانب رهبران بود که راه
ه کاری ه دس ی با ج هوری اسال ی به ر ی ساز ان فداییان گشوده شد
در اق شور ی سابق در رقاب با کشورهای سر ایهداری ناسبات سیاسی
اق صادی خود را با کشورهای اس بدادی تجدد س یه یا به اصطالح " دا پریالیس "
جهان سو .از ج له ج هوری اسال ی تح عنوان نظریۀ "راه رشد غیر سر ایهداری"
توجیه یکرد با این اس دالل که گویا در "د ران کنونی" رژیمهای اس بدادی
اپسارای اقبل سر ایهداری که از خصوصی " د ا پریالیس ی" برخوردارند در
پناه ش ای شور ی قادر خواهند بود بد ن گذار از نظا .سر ایهداری رف ه رف ه به
نظا ی سوسیالیس ی گا .بردارند اشهاب ک ونیس پیر شور ی چین با
س
اتکا به این نظریه ش ای از رژیمهای به اصطالح " د ا پریالیس ِ" خودکا ه تجدد
س یه را نظیر ج هوری اسال ی ش ا یا رژیم ب ث عراق سوریه ظیفۀ اصلی
خود یدانس ند
رهبران ساز ان فداییان نیه با پذیرش این نظریه در ش ای از ج هوری
اسال ی تا بدانجا پیش رف ند که ش ی ُبلِغ اجباری شدن شجاب اسال ی شدند در
 62تیر  03در نشریۀ کار نوش ند " ا از ه ۀ زنان ردان بارزان آگاه یخواهیم

که [ ] اجازه ندهند جبهۀ سر ایهداری ابس ه ایادی ا پریالیسم آ ریکا به سود
خود از طرح اجباری کردن شجاب اسال ی بهره برداری کنند "
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سرانجا .نشریۀ کار را آشکارا با ش ار "پاسداران را به سالح سناین جهه
کنید" هیّن ساخ ند ه ۀ خالفان ج هوری اسال ی را " د انقالب" نا یدند راه
لو دادن "رفقای سابق" را نیه به ر ی اعضاء خود گشودند
این تغییر در سیاس ها ی ساز ان تدریجی پوشیده بود به طوری که بخش
زیادی از اعضاء را هم کم کم به دنبال خود کشیدند تنها ز انی که در ا اخر  02در
پی یورش پاسداران به کردس ان به تهران بازگش م وجه این تغییر شد .ز انی که
در تهران سئولی ج آ ری تنظیم گهارشهای داخلی سئوالن شاخههای
خ لف ساز ان در شهرس انها را برای پخش در یان اعضاء به عهده داش م در
آپارت انی که جلسات "هیئ سیاسی" نوپای ساز ان برگهار یشد اتاقی هم برای
تنظیم جه ۀ یژۀ آن گهارشها اخ صاص داش خواه ناخواه هر ر ز از نهدیک در
جریان بحثها سیاس هایی قرار یگرف م که از جانب "هیئ سیاسی" ساز ان
اتخاذ یشد هر ر ز که یگذش تناقض گوییها توجیههای سیاسی رهبران
ساز ان در ش ای از نظا .اس بدادی ج هوری اسال ی تح عنوان بارزۀ " د
ا پریالیس ی" برایم شخصتر ل و تر یشد
در خرداد  03بخشی از اعضاء با نا" .چریکهای فدایی -اقلی " از ساز ان
فداییان انش اب کردند لیکن ت دادی از اعضاء از ج له ن با سیاس ها
تحلیلهای "اقلی " ه نظر نبودیم آنها از یک سو نظا .ج هوری اسال ی را
سر ایهداری ابس ه یدانس ند در شالی که به دیدۀ ا نظا .ج هوری اسال ی بر پایۀ
بخشی از خردهبورژ ازی اپسارا تجدد س یه اس وار بود از
شکو ر شانی
سوی دیار رهبران "اقلی " بر این با ر بودند که با ساز اندهی "جوخههای رز ی"
قادر خواهند بود تودۀ رد .را علیه ج هوری اسال ی به قیا .بکشانند شال آنکه به
با ر ا تحلیلهای "اقلی " از وضعیت جامعه غیر اق ی ن درآری بود آنهم
بد ن برنا های شخص "اکثری " به سمت همکاری با جمهوری اسالمی گام بر
میداشت از این ر در پی انش اب "اقلی " ا نیه شساب خود را از "اکثری " جدا
کردیم با برگهاری جلسات بحث تبادل نظر به یاری ه کاری د رفیقی که از
آ ریکا آ ده بودند نقدی در ورد اهی ج هوری اسال ی در سه جه ه تهیه کردیم
توجیههای تئوریکو سیاسی در ش ای از ج هوری اسال ی را که به تدریج داش بر
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سیاس های ساز ان غالب یشد در آن سه جه ه نقد افشا کردیم نخس ین جه ه
به نا" .خش این از ا پریالیسم ترسان از انقالب" تحلیلی بود در ورد اهی
اپسارا اس بدادی نظا .ج هوری اسال ی جه ۀ د  .تحلیلی بود در ورد جن
ایران -عراق پیا دهای یرانار آن سو ین جه ه در نقد ه ان نظریۀ کذایی "راه
رشد غیر سر ایهداری" بود که به دیدۀ ا توجیه نظری کاذبی بود در ش ای از رژیم
اپسارا ذهبی تجددس یه زنس یهی نظیر ج هوری اسال ی
برای تد ین آن سه جه ه از ج له بحثها طال اتی انجا .دادیم شول
شوش سئلۀ بنیادینِ نادیده گرف ن شق شاک ی رد .آزادی سیاسی به بهانۀ
" بارزۀ د ا پریالیس ی"
ا ا سالها پس از انقالب در پی بازناری به تاریخ سیاسی اصر ایران برای
نخس ین بار وجه شد .که خواس "اس قالل" از نی ۀ د  .سلطن ر ا شاه تا به
ا ر ز ه واره بر فضای سیاسی اپوزیسیون چیره بوده اس شال آنکه خواس
"د وکراسی آزادی سیاسی شقوق دنی" ،به ويژه حق "برابری زنان" همواره
امری ثانوی تلقی شده است .با دس یابی به د سند از د ران انقالب شر طه
ریشههای این نظریه در فضای سیاسی جا ۀ ایران برایم شخصتر ر شنتر شد
دانس م که اتکا به این نارش از جانب جریانهای سیاسی پیر "ارد گاه
سوسیالیس ی" در تاریخ سیاسی اصر ا ه واره به ه سویی ش ی ش ای از
ر شانیون انجا یده اس در ع لِ سیاسی به نای ش ای از خصوصیات فرهنایو
سیاسی اقبل سر ایهدار ی اس که در آن با رهای عقب اف اده تجدد س یه چیرگی
دارند
نخس ین سند را در ک اب "هدفها بارزۀ زن ایرانی از انقالب شر طی تا
سلطن پهلوی" نوش ۀ ح د شسین خسر پناه یاف م د ین سند را در جلۀ
جنس د  .ش ارۀ  0ز س ان :6912
چنان که در  6230نشریۀ ایران نو ارگان "فرقۀ د وکرات عا یون" در
گهارش از ذاکرات د رۀ د  .جلس شورای لی در ش ای از افکار زن س یه
تجدد س یه ر شانی چون سید شسن در ینویسد:

"در شرط ا ل از ادۀ  4آقای در

تو یح فیدی دادند "
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تو یح فید در از نظر ک ونیس های آن د ران این بود که "خدا ند
به زنان قابلی نداده که لیاق ان خاب را داش ه باشند در دین اسال .زنها تح
قی و ی رجال هس ند دیاران باید شفظ شقوق زنها را بکنند "
ه ین درک از شقوق دنی خواس شق ر ی برای زنان در  6904در
ش ارۀ  9نشریۀ شرق قادینی (زنان شرق) بارز اس ج فر پیشه ری ( .ج جواد
زاده) از نخس ین داف ان سرشنا سوسیالیسم در ورد ف الی زنان در شرایط
خفقانآ ر فرهن زنس یه آن ر زگار به صراش ینویسد:

" جنبش کنونی زنان ایران ت ا اٌ اهی ی بورژ ایی دارد اگر هم در این
جنبش سویهای انقالبی شاهده یشود چیهی به غیر از شذف شجاب از خانه بیر ن
آ د به راکه تئاتر دس یابی به شقوق سیاسی نیس [ ] با توجه
رف ن رف
به ه ین نظرات اس که ن یتوان به جنبش کنونی زنان ایرانی گرایش پیدا کرد "
الی آخر
***
ز انی که در ا اخر  6903آن سه جه ه را به قصد دا ن زدن به بحث گف او
در یان اعضاء به رهبران ساز ان فداییان ارائه دادیم اقدا .ا به اتها.
"فراکسیونیسم" به اخراج ن د عضو دیار صطفی دنی ش ید ن ی ی از
ساز ان انجا ید این نخس ین سرخوردگیم از ت لق به گر هی سیاسی با یأ
حفلی به
اش ریهان پایان یاف ا ا دیری ناذش که در اسفند  03ه راه با ج
نا" .جناح چپ" از "ساز ان فداییان خلق -اکثری " انش اب کردیم لیکن در ا اخر
سال  10یک سال از انش اب ناذش ه "جناح چپ" زیر فشار سرکوب خفقان
ه چون سایر جریانهای سیاسی خالف ع ال از هم پاشید یکی از رفقای "اجرایی"
رتضی تابان ُحبّی در ه ان سال دس ایر شد د س ص ی ی خس ای ناپذیری
که برای سا ان دادن خفی کردن شفظ ا نی رفقای "جناح چپ" لحظهای آرا.
نداش گویا ر زی که از خس ای در اتوبو به خواب رف ه بود به دا .پاسداران اف اد
چند سال زیر شکنجه فشارهای زندان تاب آ رد لی در  29دی  6919د ر ز
انده به سالارد تولدش در سن  92سالای ا را اعدا .کردند
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را هم از تر در ه سایه به ناچار فر خ م در نقش بیوۀ
آپارت ان دَر
یک شاجی بازاری ه راه پسر .ش یده به اجاره نشینی در خفیااهی دلهره انایه
ر ی آ رد .ر زها را زیر نااه کنجکا زن ه سایه که جاسوسی لو دادن را به دس ور
با چادر سیاه در چاردیواری خانه
خ ینی "تکلیف شرعی" خود یدانس
یگذراند .از آن پس پسر .که از کودکی را یدا ینا ید ناگهیر شد را "خانم
ننه" بنا د نا ی که تا به ا ر ز نیه در ذهن ا برجای انده اس
از ا ل صبح در ان ظار بازگش را ین ش یده از تولیدی پوشاک لحظه
ش اری یکرد .پریشان ناران از شناسایی آنها توسط گش یهای ک ی ه یکبند
د ر اتاقها یچرخید.
شبها اخبار تلویهیون ن ایشی بود از انسانهای تکیده درهم شکس ۀ به
اصطالح "ناد ی" که به خیان جاسوسی فاششای اع راف یکردند ش ی آنهایی
که سابقۀ قا شان در زندانهای رژیم شاه زبان زد بود شکنجههای ج هوری
اسال ی را تاب ن یآ ردند به رغم "ندا " دس ه دس ه یا تک تک به پیشواز رم
یرف ند ادری که پسرش را لو داده بود در دیداری ن ایشی با غیض خشون
دس عطوف پسرش ح ود طریق االسال .از اعضاء "ساز ان راه کارگر" را کنار
یزد یغرید شکم اعدا .پسرش را آرز یکرد تا از طرف خ ینی به اف خار
" ادر ن ونه" نائل آید
ههاران ههار نوجوان کودک با دس ار سبهِ آراس ه به ُهر الُاکبر بر پیشانی
"کلید بهش " در دس راهی جن بودند به جای "ف ح قد " سر از شجلههایی در
گُلهای صنوعی در گذرگاههای شهر
یآ ردند که با ال پهای رناین
"شهادتشان" را با "تبریک" به ن ایش یگذاش ند
صاعقۀ جهل رم از اع اق قر ن سوزان خر شان ه ه چیه را در سیر
خود خاکس ر نیس یکرد شهر در نظارتی دائم با زنانی سیاهپوش پوشیده در
شجابی اجباری در ق ر اه های خوفناک در ظل " صلح نظا " ".الی فقیه"
فر رف ه بود اژههای " حارب" " فسد فیاالرض" رد ان را به ن ایش شو .ر ز
حشر فرا یخواند در تجسم دادگاه خدایی قهار رعشهای خا وش را در تن ر ح
آد ی بر یانایخ

111

17
سرگردان در به در آن خفیااه دلهرهانایه را هم ناچار در پی طرح الک
دا ی بود که
س أجر رها کردیم غافل از اینکه آن طرح بیش ر جنبۀ ن ایشی داش
اسدال الجوردی رئیس زندانها به قصد ایجاد رعب دس ایری گس ردۀ خالفان به
اجرا گذاش ه بود ر د خر ج از شهر تهران تح نظر ک ی هها پاسداران قرار
گرف ه بود اشینهای اسباب کشی در خیابانها بازرسی یشدند
اگر چه جان سالم از آن اسباب کشی به در بردیم لی بازهم جه پناه بردن
د باره به خانۀ د س ان به خطر انداخ ن جان آنان چارۀ دیاری نداش یم
یکی از ر زهایی که در خانۀ د س ص ی ی ه دلم فریده به سر ییرد .ا
با کارد تیه بهرم آشپهخانه در دس ارد اتاق شد با لحنی ضطرب گف "اگر

غافلایر بشیم با ه ین کارد یکش

!"

رناش پریده بود دس ش یلرزید به خنده گف م "با این دس لرزان؟"
 آره! ت ا .شب راههای فرار ر د باره سنجید .تص ی م ر گرف م نبایدزنده به دس شان بیف ی!
دیار به یاف ن راهی برای فرار ن با ر نداش شبها با هر صدایی یا نور
چراغی درکوچه از جا یجهیدیم انواع راههای فرار از پش با .از دیوار بلند ه سایه
پنهان شدن در صند قخانه پش بوتهها یا بر فراز شاخههای کهنسال رین درخ ِ با
را به عبث ا حان کرده بودیم
به عید نور ز سال  16که نهدیک شدیم فریده ه ۀ توان تالش خود را برای
اهان
برپایی نور زی خوشایند در خانهاش به کار گرف اناار در قابله با خشون
تر تنها راه را در برپایی جشن نور ز یجس یم یک اه پیش از عید هریک از ا
ناگف ه پوشیده در فراهم آ ردن فضایی خوشایند در جشن نور ز اب کارهای جدیدی
به کار یگرف یم خانه را سراپا یرُف یم پردهها را یشس یم شیشۀ پنجرهها را
برق یانداخ یم لبا نو برای خود ان دیاران یخریدیم هدیهها را به د ر از
چشم هم در کاغذهای رناین یپیچیدیم اینجا آنجا پنهان یکردیم هر چه به
عید نهدیک ر یشدیم هف سین ر ی یه یه انخانه رناینتر زیباتر یشد اناار
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اهیها هم در تن بلور سرزندهتر پرتحرکتر شده بودند ر زی که قرار بود ساع
هش یا نُه شب تحویل شود فریده از صبح سحر در آشپهخانه در شال تهیۀ د نوع
اهی سبهی پلو کوکو بود ن پسر .شغول آخرین ت یهکاریها جابجا کردن
بلها گلدانها چیدن هدایا ر ی یهی جداگانه بودیم ساع شش یا هف بود
که برادرزادۀ فریده سراسی ه از لناۀ در جلو ایوان سرش را آ رد تو با صدایی کلف
هراسناک پرسید "اخبار رادیو را شنیدین؟ تلویهیون را نااه کردین؟" فریده
تلویهیون نداش شوصلۀ رادیو را هم نداش یم ب د از کثی طوالنی ا را از دس ایری
ت داد زیادی از "فداییان اقلی " با خبر کرد در سکوتی سناین چشم به دهان ا
د خ ه بودیم کثی کرد سرش را پایین انداخ گف " یدا به گ انم از تو هم نا.

بردند!"
صح گُ ان ا هر چند تردید برانایه بود ن عضو "اقلی " نبود .ا ا خبر
ه چون آ اری بر سر ان فر ریخ فریده بیاخ یار سرش را یان د دس گرف
ن را ین هاج اج انده بودیم یدانس یم د نفر از رفقای تشکیالت
نشس
خانۀ فریده را یشناسند ن با از هم پاشیدن "جناح چپ" ردشان را گم کرده
بود .باید هر چه ز دتر آن خانه را ترک یکردیم ا ا به کجا بر یم؟ دیار جایی برای
شر ع کرد به
رف ن ن انده بود فریده از جا برخاس گوشی تلفن را برداش
جس جو سرانجا .د س عهیهی را یاف که پیش از تحویل عید سر کلهاش با
اتو بیل پیدا شد ش ابان ن را ین را به آپارت انی رساند که خالی از سکنه بود از
تر در ه سایه لرزان ناران در تاریکی سکوت طلق تحویل عید د ر ز
د شب دیار را در آن آپارت ان از سرگذراندیم
آن خویشا ند اگر شرایط را ناسب
از آن پس با سرزدن به این د س
ییاف یم چند ر زی در خانۀ این یا آن یگذراندیم ر زی که به خانۀ ساسان
کاظ ی پسر دایی د س داش نی هربانم سرزدیم پذیرایی پُر هر ین ه یشای
ا با ا طرابی پنهان در جودش آ یخ ه بود با ر شیۀ خوددار شکیبای ا در برابر
نا الی ات آشنا بود .با شسی ناشناخ ه ناران ا را ترک کرد.
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در آخرین هف ههای پیش از ترک ایران زری ه سر یکی از د س ان واری
سرشناسم ناگهیر را در "پوشش خد کار" در خانۀ پُر خاطرهاش با ه اننوازی
پناه داده بود شبی که زیر کرسی ه راه ا ن ایش هولناک اند هبار "ندا " خسر
قشقایی را در تلویهیون دیدیم که با آن چهرۀ تکیده ش ی خود را جاسو یخواند
آشف ه ناران بیاخ یار به ساسان یاندیشید .یدانس م که ساسان با یکی از
آ د دارد ا ا ن یدانس م
با ا رف
جوانان خویشا ند نهدیک قشقایی د س اس
که ساسان هم دس ایر شده اس چندی پس از ر ی آ ردن به وق ی پناهندگی
سیاسی در فرانسه خبر اعدا .ا را در زندان عادل آباد شیراز در  61آبان 6912
شنید .ب دها از خواهرش بی ا نیه شنید .که درس ه ه ان با اعدا .ساسان در
بی ارس انی در آ ریکا دخ ری به نا .نیال به دنیا آ رده بود پهشکان نهدیکانش
خیال یکردند دیوانه شده اس چون به جای شاد انی در نارانی پریشانی
فریاد یزد نه! نه! در ه ان
خا وشی نسب به سرنوش ساسان زار یگریس
لحظاتی که ساسان را در پی شکنجههایی سبُ انه تیرباران کردند! تنها به خاطر یاری
رساندن به د س ش پنهان کردن چند اعال یه سند در باغچۀ خانهاش هناا.
دس ایری ساسان ادر بهرم ادریم زیور نیه از هولِ تهاجم ک ی هچیها سک ه کرده
پای آنان جان سپرده بود!
زیر دس
***
پسر .را با تقبل ه ۀ
سرانجا .در آذر  16با پول فر ش آپارت ان در
خطرات به ف رانسه فرس اد .دتی ب د به ک ک یک قاچاقچی عضو شهب د وکرات
ش یده ن با چادر سیاه که دائم از سر .سُر یخورد آن کپسول شیشهایِ
سیانور در دهان به ر ائیه رسیدیم
دتی بود که با از دس دادن ه ۀ ا کانات زندگی خفی در تدارک فرار بود.
ا ا پیدا کردن قاچاقچی قابل اط ینان کار آسانی نبود باالخره د س ی سئول
پُر ِهر ا را به یک قاچاقچی طرفدار شهب د وکرات کردس ان رفی کرد آد ی قابل
اط ینان که گویا دهها چهرۀ سرشنا سیاسی را از رز ش ال کردس ان به ترکیه
رسانده بود ا ا اط ینان چه دردی د ا یکرد اگر گیر پاسدارها یاف ادیم؟
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اتوبو که به س ر ائیه راه اف اد از سوز سر ا یا از تر یلرزید .یک
بند به جاده نااه کرد .چادر سیاهم را با یک دس حکم جلو دهانم چسبیده بود.
که از سر .سُر نخورد دس دیار .را بیاخ یار گذاش ه بود .ر ی جیب شلواری که
زیر دا نم پوشیده بود .شناسنا ۀ خواهر .پری اناار توی جیبم سناینی یکرد
پاسپورت قدی ی خود .پاسپورت ج لی ش یده را هم توی جورابهایم پنهان کرده
درخود فر رف ه بود
بود .ش یده ساک
شب را خفیانه در خانۀ د س م گذرانده بودیم دلشوره راش م ن یگذاش
لحظهای نخوابیده بود .داس انی را که شب با ش یده برای توجیه سفر ان سرهم
کرده بودیم رتب در ذهنم باال پایین یکرد .عیب نقصهایش را برطرف
یکرد .آهس ه با ش یده در یان یگذاش م ا ا ته دلم یدانس م که اگر گیر
بیف یم این توجیهها هیچ دردی از ا د ا ن یکند بخ با ا بود که در توقف
کن رل چندین بارۀ سافرها پاسدارها پرسشی از ا نکردند
در ر ائیه ه ه جا صحب از پیش رگههای شهب د وکرات کو هله بود
پیش رگههای سلحی که هر از چند گاه از ر س اهای کُردنشین شاشیۀ شهر ارد
یشدند علیه پاسداران یجنایدند تنها سیله اع ال قدرت رژیم در ر س اهای
کردنشین حاصرۀ اق صادی ر س اییان فقرزده اس فاده از خبرچینهای ر ف به
"جاش" بود که به خاطر اندکی پول با رژیم ه کاری یکردند
ب د از چند ر ز که راهی کوهس انهای ش ال کردس ان شدیم ه ه جا از برف
پوشیده بود ناچار پای پیاده از کوره راههای الر خود ان را از این ر س ا به آن
ر س ا یرساندیم هیچ اسب قاطری قادر نبود از آن راههای پوشیده از برف یخ
گذر کند ارتباط بین ر س اها قط شده بود هر چه از جادۀ اصلی د رتر یشدیم فقر
شدیدتر ا کانات شداقل رفاهی ک ر به چشم یخورد نه برق جود داش نه
جاده نه درسه نه چاه آب نه ش ی س راح تا چه رسد به د ا در انااه کودکان
زنان با لبا های ژنده پای برهنه ناچار بودند از ر دخانههایی به فاصلۀ چند صد
ر آب بردارند آنهم ر زی چند بار در آن سر ای شدید در حاصرۀ اق صادی نه
نف پیدا یشد نه نان فقر بیداد یکرد
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ب د از یک اه خردهای پیاده ر ی در آن کوههای پوشیده از برف گذر از
این ر س ا به آن ر س ا سرانجا .به رز ترکیه رسیدیم ژ لیده پراز شپش با ههار
خفی کاری خود ان را به آنکارا رساندیم چند ر زی در یک ه ل اندیم
فکر پناهندگی سیاسی چنان غریب د ر از ذهنم بود که ق ی پسر .در
ت اسی تلفنی ر رت در خواس پناهندگی را پیش کشید د ر ز تب کرد.
سرانجا .ب د از یک اه سکون در نهل د س انی از اعضاء راه کارگر با تالشهای
پسر .در فرانسه توانس یم یها بایریم خود ان را به پاریس برسانیم
هنوز عرق راه بر تنم خشک نشده خبر کش ه شدن سو ین سئول "اجرایی
جناح چپ" رفیق بیباک پُر سئولی ا .رتضی کری ی را زیر شکنجه شنید .چند
اه آخری که در ایران بود .هیچ ارتباطی با رفقای تشکیالت نداش م جه با رتضی
کری ی گاه با اش د ر ا ش اعی رتضی کری ی در زندان رژیم شاه شکنجههای
سخ ی را از سر گذرانده حکو .به ابد شده بود رفیقی بود سئول در یاری رساندن
به رفقایش بیپر ا بود از جان گذش ه ش ی در آن فضای خوفناک از سر سئولی
ارتباط با ن برخی دیار از رفقای تشکیالت ه شهریان جهر یاش را
ص ی
شفظ کرده بود یگف "تو بر ! ن ب د از سر سا ان دادن به زندگی رفقایم

یتونم بیا .خارج!"
آخر هم در شال ک ک رساندن به نقل ان قال سائل خفی برخی از رفقای
تشکیالت بود که دس ایر در ا اخر سال  16زیر شکنجه کش ه شد دیری ناذش
که اش د ر ا ش اعی سئول بخش حلههای جنوب تهران رفیق پُر ِهر شساسم را
هم اعدا .کردند ا نیه در زندان شاه شکنجههای سخ ی را از سرگذرانده حکو .به
هف سال زندان شده بود توانایی غریبی داش در ایجاد ر ابط ص ی ی د س انه از
ه ان لحظۀ آشنایی
به رغم تشدید شکنجه ق ل پذیرش شکس برایم دشوار بود ش ی پس از
پناهندگی سیاسی نیه با این خیال به سر یبرد .که به دی با انقالبی دیار به یهنا.
باز خواهم گش
تازه به فکر سر سا ان دادن کارهای اداری پناهندگی سیاسی بود .که در یکی
از نشریات طرفداران بخ یار از دیدن عکس برادر .سوار بر اسب شیرت کرد .تا دتی
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ن ی توانس م ش ی عنوان ربوط به آن را بخوانم چندین سال بود که از قهر ان
بیخبر انده بود .باالخره با َل شر ع کرد .به خواندن عنوان خبر" :یک قهر ان
ایرانی با اسب از لو آنجلس به تهران یر د" در زیر عنوان نوش ه بود؛ "قهر ان
شاجبی تبریهی ی خواهد عشق به یهن ر شیۀ رزشکاری را به رد ان سه قاره
ثاب ن اید"
ن با این رفی شر ع یشد که "یکی از ایرانیان آ اره قیم آ ریکا دیر
فنی سابق هواپی ایی لی ایران ر ز یکشنبه هف م نوا بر [ ]6322از لو آنجلس به
سوی تهران شرک خواهد کرد "
اثبات عشق به یهن به آن شیوۀ عجیب بیسابقه ن یجهاش این شد که
قهر ان اجازۀ ر د به ایران را به دس آ رد ایران به ر زی اف اده بود که بسیاری
ن یتوانس ند از راههای ارف به آن ارد شوند یا از آن خارج
ب دها از ا شنید .گذر از صحرا بیابان گس ردۀ آریه نا سرشار از هیجان
شاف ی بود ه راه با خاطراتی ناشناخ ه در برخی از شهرها ناگهیر شب را در
بیر ن از شهر در کنار اسب اش گذرانده بود در برخی دیار ر د به شهر با اس قبال
پُ رهیاهوی رد .ه راه بود لیکن ه ه از شهردار گرف ه تا خبرنااران س قبالن ا
را از ادا ۀ آن راه طوالنی پرخطر برشذر یداش ند در یکی از ر زنا ههای حلی از
ا به عنوان "نخس ین ایرانی که در ز ان جن ایرانو عراق پرچم صلح آش ی
برافراش " یاد کرده بودند
خواهر .ه سرش قا ی که ب د از انقالب بیش از چند اه آن شرایط
خشون بار را د ا .نیا ردند د باره به زندگی در پاریس ر ی آ رده بودند به خصوص
که پری در اثر تصادفی شکوک سقوط از د چرخه دچار تر اتیه .غهی شده بود
سخ بی ار به گف ۀ خودش تصادف در پی ت قیب أ وران سا اک رخ داده بود
کوچک سیا ش به زش
ن را ین ش یده به ناچار در اتاق تن
خود ان را جا داده بودیم ههار فرانک پول باقی انده از فر ش آپارت ان دَر را هم
که به ک ر دا نا .د خ ه بود .در گذر از کوهس انهای کردس ان اقا در ترکیه
از خود .جدا نکرده بود .در ر های پاریس به سرق رف اندیم بیهیچ درآ دی
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باالخره ب د از دتی به یاری د س
ن را ین به عنوان پیشخد در رس وران تئاتر ر فِ نان ر اس خدا .شدیم
ش یده نخس ین بار بود که به خارج آ ده بود نه زبان بلد بود نه راه چاه زندگی
در خارج را یشناخ چندی ب د به یاری یکی از د س ان یوگسال برای یک
رس وران نهدیک یدان شاتله شیرینی یپخ م پسر .د یا سه شب ناهبان شبانه در
یک ه ل بود یک بار در هف ه نیه نظاف راه پلۀ یک ساخ ان را به عهده گرف که
ش یده هم گاه ا را ه راهی یکرد
سرانجا .از طریق د س دیرینۀ ارتینیکیا .سی ون درآ د ناسب
اهیانهای برای را ین جور شد تا در رش ۀ کا پیوتر به تحصیل بپردازد این بار نیه
عد .ا کان تأ ین ههینۀ تحصیل در رش ۀ پهشکی را که ورد عالقهاش بود با
شکیبایی پذیرا شد در عوض برای ش یده که آن ز ان با را ین ازد اج کرده بود
فرص ی فراهم آ د تا ب واند در رش ۀ آز ایشااهی به تحصیل بپردازد فرص ی هم برای
ن تا ب وانم ه راه د تن از د س انم جلهای فرهنایو سیاسی به نا" .آغازی نو" را با
ه کاری د س انی در آ ریکا ن شر کنیم ن با نا .تبریهی د س انم با نا .س ار
س ید ناصر هاجر گردانندگان اصلی آن نشریه بودیم
چند سالی ه چنان گرف ار " الشظات صلح های سیاسی" باقی اند .در
"سرسخن" نخس ین ش ارۀ جلۀ "آغازی نو" در  6320/6914نه تنها "شورای لی
قا " را به عنوان آل رناتیوی د وکراتیک پذیرف م بلکه بر سوسیالیس بودن نظا.
شور ی نیه به رغم ه ۀ ان قادهایم صحه گذاش م این در شالی بود که در پی
آزادی از زندان در گهارش چند تن از ه بندانم به سئوالن ساز ان فداییان به
رفی شده بود .تنها به این دلیل که در زندان در کال های
عنوان تر تسکیس
تاریخ از اس الین ر شهای اس بدادی ا ان قاد کرده بود .به خصوص این که گف ه
بود .اس الی ن در راسم بهرگداش پایان جن جهانی د  .در "یال ا" لیوان
شر با ش را به سال ی صلح باال برد یکی از رفقای جوان در آن کال با لحنی
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"رفیق چرا دروغ می گی و اس الین را به خوردن شر ب هم

تند خشن گف
یکنی!؟" چرا که به دیده ا شر ب خوردن ع لی غیر اخالقی تلقی یشد!
در ادا ۀ ان قاد به اس الین نا های از لوکاچ را با نا" .نقدی بر د لوژی
اس الین" در ش ارۀ  4 9جلۀ "آغازی نو" ترج ه کرد.
از ه ان نخس ین ش ارۀ "آغازی نو" توجیههای چند د س قدی یِ عضو
"شورای لی قا " در ورد انحصارطلبیهای جاهدین طرح "ج هوری
د وکراتیک اسال ی" در برنا ۀ آن "شورا" برایم ناپذیرف نی بود شیرتآ ر
یدانس م ایدۀ "شورا" یا ائ الفی سیاسی یان جریانهای خالف ج هوری
اسال ی نخس ین بار از جانب شکرال پاکنژاد طرح شده بود ا از نادر شخصی های
سیاسی چپ بود که در زندان رژیم شاه نیه به اه ی ایجاد جبهه ائ الفی سیاسی
پی برده بود در پی آزادی نیه "جبهۀ د وکراتیک لی ایران" را پایهگذاری کرد به
گ انم ا اخر سال  10بود که به قصد ایجاد "شورا"یی د وکراتیک پلورالیس با
جریانها حافل سیاسی خالف ج هوری اسال ی از ج له از طریق ن با "جناح
چپ" ت ا گرف ه چنین قالهای به نا" .شورا" در نشریۀ جاهد ارگان ساز ان
جاهدین ن شر کرد در آن ز ان در دیدارها صحب های ان تأکید یژهای داش
ناسباتی
بر ر رت تکثر نظرات سیاسی در "ائ الفی شورایی" با ساخ ار
د وکراتیک
شال یدید .در پی فاج ۀ دس ایری شکنجه اعدا .پاکنژاد در سال 16
د س ان نهدیکا .نه تنها به قدرت انحصاری جاهدین در "شورای لی قا " تن
دادهاند بلکه برنا ۀ "شورایی" را پذیرف هاند که ایدهآلش ج هوری اسال ی دیاری
اس با پسوند د وکراتیک
ریم عضدانلو یا به اصطالح خود
لیکن در پی ازد اج س ود رجوی
جاهدین "انقالب ایدئولوژیک" ش ی ش ای ه کارانم از "شورای لی قا " در
"آغازی نو" نیه برایم تح ل ناپذیر شده بود به رغم پافشاری د ه کار .شا ر نشد.
ه راه آنان در یهگردی شرک کنم که به قصد توجیه "انقالب ایدئولوژیک" ازد اج
س ود ریم ترتیب داده بودند یک ر شانی نهدیک به جاهدین به نا .گنجی
ساز اندهی آن یهگرد را به عهده داش ه کارانم با ه ان نا .س ار س ید ناصر
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در کنار نوچهر ههارخانی جید شریف در آن یه گرد شرک کردند که شر ح
آن در نشریهای به نا" .داد" ن شر شد ناصر ب د از هاجرت جاهدین به عراق نیه
به نوش ن قاله در نشریۀ "شورا" ادامه داد.
رف ه رف ه در پی تدا  .اخ الف نظرهای ا جلۀ "آغازی نو" نیه در 6339
دچار بحران شد کارش به ت طیلی کشید ن نیه برای نخس ین بار در زندگیم دچار
چنان بحران افسردگی شد .که ناگهیر به دار های آرا بخش سوزندر انی ر ی
آ رد .در آخرین جلسۀ ج ی برخوردهای جانبدارانۀ برخی از ه کاران در آ ریکا
نسب به توجیهها شرفهای کاذب غیر نصفانۀ ناصر نهدیک رین د س م در آن
د ران در ورد طرزکار ن در گرداندن جله برایم با ر کردنی نبود آنهم بد ن
کوچک رین اشارهای به اخ الفهای سیاسی یان ا د سالی سرخورده افسرده از
کار زندگی اف اد .تا اندک اندک نااه با فاصله شکیبای پسر .را به بازاندیشی
نسب به خود .فکرهایم کشاند هر بار که با پسر .دردل یکرد .با شکیبایی
یپرسید "پس خودت چی؟" تا سرانجا .پرسشها د دلیهایم نسب به جه.
اندیشیها صلح های سیاسی الاو برداریها بیتوجهی به اس قالل اندیشه شق
شاک ی انسانها به سرنوش خویش در ذهنم شکل شخصتر نسجمتری یاف
نادرس ی بسیاری از توهمها پندارهای گذش ه برایم شخص شد به فکر بازناری
به ر ندهای سیاسی گذش ه اف اد .شر ع کرد .به یادداش برداری از تجربههای
از ارزیابی
شخصیا .پرداخ ن به تجربههای زندان ا ا هنوز از ر بر شدن با اق ی
سئولی خود .در سیری که پی وده بود .پر ا داش م
رم نا ن ظره ه ه ان خواهر .پری د س هنر ند بسیار نهدیک
ص ی یا .دانکا در ژ ئن  6333ربهای بود جبران ناپذیر ه ه انی رم د عهیه
سناینی بار ناتوانی در برابر رم آنان را در جود .شس یکرد.
ک اب "پری در خاطرۀ د س انش" تنها کاری بود که برای زنده ناهداش ن یاد
ا از دس م بر یآ د انسان آزاد اندیش از خود گذش ه پر حب ی که اناار تنها با
رم خاطرهاش زنده شده بود گرچه در آن سالهایی که ن در زندان بود .زیر
فشار جدلها درگیریهای سیاسی رفقای سابقش نه ی شده بود تحریم سیاسیِ
نار ای رفقای سابقش را نسب به خودش ه سرش ش ی اخراجشان را از

111انقالب 0191...

"کنفدراسیون دانشجویان" تح ل کرده بود
عضدی به قاش یگف "چنان باليی سر خواهرت بیارم که تا عمر دارين
پشیمان بمونین"! مگر نه آنکه خود پری هم میگفت ،دوچرخهاش را سه نفر از
پشت هول داده و موجب آن تصادف شدند؟ همان تصادفی که در اثر تروماتیسم
مغزی او را عمری بیمار کرد .بیش ر سالهای آخر زندگیاش را در بس ر بی اری
در تنهایی گذراند نهدیکترین رفقای سیاسی سابق د س انش ا را به فرا وشی
سپرده بودند
هنوز ک اب "پری در خاطرۀ د س انش" را به پایان نبرده بود .که با آغاز
 2006برادر کوچک ر هربانم کا ران را هم که سالها از دیدنش حر  .انده بود.
از دس داد .یکی د سال بود که جایهۀ "کشا رز ن ونه" در پر رش نهال زی ون را
دریاف کرده بود قرار بود یک نهال زی ون هم برای ن بفرس د کا ران از کودکی
هربان بود خجال ی د س داش نی عهیهترین فرزند ادر .بود ز انی که کال
سو .یا چهار .دبس ان ِهر بود .خود .را شا ی ا یدانس م که تازه ارد کال ا ل
شده بود ب د از آن که تحصیالتش را در رش ۀ کشا رزی در آ ریکا به پایان برد به
ایران بازگش در یاری رساندن به خانواده نهدیکانش از هیچ تالشی دریغ نداش
در کار کشا رزی یار یا ر پدر .بود
این در شالی بود که در زندان بازجویم

چندین سال بود که به عنوان پناهندۀ سیاسی در پاریس زندگی یکرد .ا ا
اناار فضای سیاسی وجود در یان ایرانیان خارج از کشور تغییر ناپذیر بود ته
زدنهای سیاسی شخصی پراکندگی انش ابهای کرر ناشی از عد .تح ل نظر
خالف را دیار چون گذش ه تاب ن یآ رد .به دشواری یتوانس م توجیهها
توهمهای سیاسی د س ان حافل اپوزیسیون خارج از کشور را تح ل کنم ا واج
بحرانی فکری نظری سراسر زندگیا .را در خود گرف ه بود
با آغاز سالِ  2002یالدی اناار گر ای شضور صو انۀ نوها .افشین زندگی
نوینی را برای ن به ار غان آ رد کنجکا ی شوق دا  .ا برای زیس ن تالش در
کشف کردن شناخ ن فه یدن با آنچه ر بر یشد درهای نوینی را بر ن گشود
گر ای ا ید به آینده را د باره بر ن د ید.
دیار قادر نبود .با الشظات یا صلح سیاسی تر از بیان اق ی ها با
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ر یاهای گذش ه کنار بیایم طرز فکر تحلیلها خیالبافیهایم از ناسبات گر هیو
شهبی رخدادهای سیاسی گذش ه شال دیار برایم قابل توجیه نبود هیچ ت لقی
اق ی خود.
گر هی یا هوی "سیاسیو ج ی" دیار را از دیدن سئولی
اق ی آنچه زیس ه بود .باز ن یداش انایهۀ بازناری به تاریخ اصر یهنا .به
سیر زندگی سیاسی ناسبات گر هی طرز فکر سیاسی خود .آرا م ن یگذاش
ر ری تبدیل شد
نااهی نقادانه به گذش ه در ذهنم به ا ری پراه ی
بازناری به گذش ه برایم نه فقط به نای ر ر خاطرات بلکه به نای
بازاندیشیِ تاریخ سیاسی فرا رف ن از صلح اندیشی نسخههای از پیش آ اده بود
به نای تالشی بود در جه تفکیک انحصارطلبی فرقهگرایی سیاسی از اق ی
رخدادهای اج اعی تشخیص اف راها ته ها به د ر از صلح اندیشیهای
گر هی به نای نااهی سنجشار بازاندیشی آزادانه بیپر ا در فهم تاریخ ان
آنچه زیس ها .در آن سهیم بودها.
تد ین ک اب دادِ بیداد /نخس ین زندان سیاسی زنان گا ی بود هرچند کوچک
حد د که در این راه برداش م
پسر .پس از خواندن آن ک اب با آرا ش ه یشایاش گف " یدا! ق ی از

زندان آزاد شدی فرهنا خیلی عوض شده بود!"
شاف زده پرسید" .چرا پس از  20سال این ر به ن یای؟"
گف "آخه خودت که به این سئله نرسیده بودی!"
ن در سایۀ نااه شکیبای پسر .به نای رسیدن یاندیشم
یپرسم آیا به این سئله رسیدها .یا هنوز در راهم؟

از خود

