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 درآمد چاپ دوم پیش
 

توان بر آنها  توان تجدید نظر کرد، اما می نمیمعموال در خاطرات 

انگیزه آن، . ام من نیز به چاپ دوم این کتاب، چیزهایی افزوده! افزود

تذکر برخی از دوستان بود که سالها پیش، چند خاطره از من را 

طور پراکنده در مطبوعات مختلف خوانده و از فقدان آنها در  هب

پاسخ به آن تذکر دوستانه، اینک در . کتاب، اظهار تاسف کرده بودند

ام که امیدوارم مورد توجه  دیگر به کتاب افزوده "اپیزود"شش 

 .خوانندگان واقع گردد

 .م. ا 
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 «به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید »  

 که مرده ایم ز حسرت برای آزادی   

 پیشگفتار
، وقتیی روشینفکران و فعیاالن اجتمیاعی،     در بسیاری از نقاط جهان 

زنند، معموال از تجارب علمی، پژوهشی،  دست به نگارش خاطرات می

در مورد . گویند گی های دیگر سخن می هنری، سیاحتی و یا آفرینند

آنهیا، ییا خیاطره    : اسیت  روشنفکران ایرانی اما وضع به گونه دیگیری 

اند، غالبا خاطرات زندان  هاند و یا اگر مجالی برای این کار یافت ننوشته

ظاهرا، این هم، به یکی از ویژگی های جامعیه میا   ! اند به قلم کشیده

 .بدل شده است

پیش از هر چیز، به . نویس به معنای کالسیک آن نیستم من، خاطره

اماَ از آنجاکیه در  . ام ای نبوده این دلیل ساده که هرگز در کشور کاره

ییی   هیا  این، چییز  ام، بنابر ی جامعه، فعال بوده ها ای از فراز وفرود برهه

ه بار هیم کیارم بی    در این رهگذر ، یک. ام ه ه و تجربه کرد دیده، شنید

از ایین دوران، کیه سیالهای    . زندان رژیم پهلیوی . است ه زندان کشید

جوانی و نشاط مرا در کام خود کشید، خاطراتی دارم که تا امروز نیه  

اند بلکه با سماجت همچنان برآن سینگینی   تنها از ذهنم دور نگشته

هایی خیا    های کوتاهی هستند که در لحظه اینها، رخداد. کنند می

هیایی کیه حیاوی     لحظیه . انید  ته و مرا متاثر کیرده بر من عارض گش

ها، هنوز در من اند  این لحظه. اند داری بوده ها و حوادث معنی صحنه

از این رو، ! زیند و ظاهراَ خیال ندارند گریبانم را رها کنند و با من می
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شیان   "شیر   "ام، با ریختن آنها بیه روی کاغیذ، از    بارها وسوسه شده

 .خال  شوم

بیه  . ام تا به آن مقال و قال بپیردازم  مجال و حال را یافته اینک، این

ود که برای دیگیران نییز جالیب     کی از قلم بترا امید اینکه، شاید چیز

. اند آلوده هایی مه آید یادمانده عه می شک، آنچه در این مجمو بی. باشد

این زمان نیه  . گذرد آنها می واندی سال بر آلود از این جهت که سی مه

های شگرف در جهان و نیز تحوالت  کوتاه، همراه با دگرگونی چندان

بسیار در زندگی خود من، گردی نسبتاَ غلیظ بیر حیوادث آن سیالها    

 .کند آلود می بیش مه شان را در ذهن کم و پاشیده که بازسازی

انگییز   آلوده بودن منظره، هرگز نتوانسیته غیم   امَا، باید بگویم که غبار

انگییز   راسیتی غیم   روزهیا، بیه   آن. احساسم بزداید ن را از فکر و بودنشا

افکندنید تیا    هایش به زنیدان میی   زیرا، انسان را به خاطر باور... بودند

و اگیر  . ن حیاکم نگویید   توبه کند و سخنی خالف مصلحت قدرتمندا

توبه نکرد،آنقدر رنج کشد تا شاید روزی به اصطالح از راه رفتیه بیاز   

 .گذارد ش  را وا گردد و عقاید

شد که زنیدان، محیلَ    در آن زمان، به طور رسمی و علنی گفته نمی

به بند زندانیان  "گاه اندرز"حداکثر نام . آموزی است بازآموزی یا دگر

و در زنیدان   "ضد امنیتی  "در زندان قصر، ما را . بودند سیاسی داده

موقیع، ارتیش بیه     آخیر، آن . نامیدند می "زندانیان ویژه  "یه،  جمشید

بعیدی   "تکامیل   "شیگفتا، در  . نیدگی شیهربانی نبیود    و درخشونت 

بیر   "دانشیگاه   "مان بود که در پیی انقیالب نیام     استبداد در میهن 

 .شرمی را به اوج خود رساندند زندان نهاده و بی
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 زندان در زندان
 

ایین،  . اسیت  سیخن رفتیه    "گانه  ت دو اسار "در عنوان این دفتر  از 

: ان، من، در آن واحد، اسیر دو زندان بیودم در آن زم. سبب نیست بی

از یکسو، اسیر دیوارهای بلند و . یک زندان مادی و یک زندان فکری

سیمانی  زندان یک رژییم مسیتبد بیودم و از سیوی دیگیر، زنیدانی       

 .بودیم های عجیب و غریبی که نامش را ایدئولوژی انقالبی نهاده باور
جیایی  . بود، جای غریبی بیود  زندان اوَل، که رژیم به ما تحمیل کرده

رژیمی که میدعی   ! داد که ما را هر چه بیشتر به زندان دوم سوق می

بود، دانشجویان و دیگر جوانان معتیرض بیه    "تمدن بزرگ  "برپایی 

خواندن رمانی . کرد رحمانه سرکوب می های اجتماعی را بی نابسامانی

. م شیوی گی، کافی بود تا بیه حیبس طیوالنی محکیو     از ماکسیم گور

  های دولتی را که خود از صافی چندین سانسور عبیور کیرده   روزنامه

کردندو به صورت صفحات مشبک  بودند، در زندان بازهم سانسور می

رژیم، نه اهل دیالوگ بود و نیه  . دادند داری تحویل زندانیان می خنده

حتی، کار را بیه  . اهل به  رسمیت شناختن چیزی به نام اپوزیسیون 

اندند که بگویند یا عضویت در حیزب رسیتاخیز و ییا رخیت     آنجا کش

ییا روسیری ییا     "رواییت دیگیری از شیعار    . کشیدن به دیاری دیگر

 !؟"سری  تو

راند کیه در   همین رفتار رژیم حاکم، ما را هرچه بیشتر به سمتی می

را  "دشمن  "سیاسی، بلکه چهره یک  "مخالف  "او، نه سیمای یک 

دانست و چنین بود که  ما را دشمن و برانداز می طبعاُ، او نیز . ببینیم

شیدند و از   هیا پیر میی    از سویی، زندان: روند خشونت اوج می گرفت
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بیه   -"اداره بیی تیابلو    "به تعبیر مردم تبرییز،  -سوی دیگر، ساواک،

ما، تروریسیم  . گردید یشاء در عرصه سیاسی کشور تبدیل می فعالَ ما

 "تاکتیک هم استراتژی، هم –مسلحانه مبارزه  "کننده  را زیر نام اغوا

بودیم و رژیم نیز، سرکوب مخالفان را هیم اسیتراتژی و    یزه کرده تئور

 .هم تاکتیک خویش قرار داده بود

اسیتبداد   ستم وضد در این تردیدی نیست که امثال من، جملگی ضد

و حاضیر بیودیم در   .دوست بودیم  دوست و مردم همگی مهین. بودند

. جان و مال، کمترین آنها بودند. چیز خود بگذریم همهراه مبارزه، از 

آورد، آش  هیایی کیه میا را بیه حرکیت و ایسیتادگی در میی        امَا، باور

در اینجیا،  . ها و مکاتب گونیاگون سیاسیی   جوشی بود از اندیشه هفت

کینم تیا بیرای خواننیده      ردییف میی   "ایسم  "ند یی را با پسو تا چند

 "رنگی بیود ایین    در عین حال بی روشن گردد چه دنیای رنگارنگ و

یسم،  ئیسم،کاستر مارکسیسم، لنینیسم، مائو: سیاسی ما "ایدئولوژی 

یوتیسم، ناسیونالیسم، تروریسم،  فیسم، رمانتیسم، پاتر میسم، صو اسال

 ....یسم و رشیسم، اگالیتار یسم، آنا آوانگارد

های فکری  لهما، از همه این نح. ام     می بینید که چندان مبالغه نکرده

هیای   خواستیم با این معجون غریب ، بیمیاری  کردیم و می تغذیه می

دانسیتیم ولیی خیلیی     خیود را روشینفکر میی   . جامعه را شفا بخشیم

تیرین وجیه روحییه و     گی، برجسیته  جویی و رزمند رزم. دانستیم نمی

بیا همیین عنصیر جیادویی بیود کیه دردهیا و        . رفتار سیاسی ما بیود 

 "کیردیم و همیان را تنهیا معییار حضیور در       یها را تحمل می  سختی

شکسیتیم و ییا ضیعف نشیان      اگیر روزی میی  . دانسیتیم  میی "سینگر  

. آمیدیم  دادیم، دیگر وجود نداشتیم و مرده سیاسی به حساب می می
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هیا،   توانند خوب درک کننید کیه در آن سیال    این چیزها را آنانی می

 .خود دستی بر آتش داشتند

 فقر سیاسی
انیه بیه میا تحمییل      فقط با حاالت روحی انقالبیگر ولیکن قفس دوم،

هیای تنیگ    دانش و معلومات ناچیز نیز ما را در میان دییوار . شد نمی

هیای   شیناختیم و نیه از  رونید    نه جامعه را خوب میی . فشرد خود می

در  این راستا . آوردیم اجتماعی کشور به درستی سر درمی –سیاسی 

در اوج قیدرت شیاه،   : کننده باشد تواند روشن آور می ، داستانی خنده

در روزنامیه رسیتاخیز، در بیاره     "مقیامی  هت  قائم فر "نام  شخصی به

در ستون مربوطه، . مارکس و مارکسیسم، مطالب انتقادی می نوشت

. شید  ای چیاپ میی   میارکس، درگوشیه    همیشه تصویری هم از کارل

لییت در  یه، یکی از زندانیان که به خاطر فعا روزی، در زندان جمشید

بود، با خواندن  گروه مارکسیستی، به حبس پانزده ساله محکوم شده

: مقاله و ضمن بحث با دیگران ، با اشاره به تصویر مارکس، گفت کیه 

آری، او خود را  "!ای دارد مقامی، عجب پشم وپیله هت قائم این فر... "

! بیود  دانست اما، حتی تصویر میارکس را هیم ندییده    مارکسیست می

سانسور، عمال مجالی : این امر بیانگر حقیقت دیگری هم هست البته،

های جستجوگر به منابع مورد عالقه خیویش دسیت    داد تا ذهن نمی

 .قدر تابو بود که تصویر مارکس و لنین عکس مصدق همان . یابند

اطالع بود، مین و همگنیان    اگر در آن مورد خا ، دوستم چنین بی

 .دانش بودیم  کمقدر  های دیگر همان نیز در عرصه

ایین را آوردم تیا   . وته ییک کربیاب بیودیم      اصال، من، او و همه، سر

بار تهی ، راهی میدان مبارزه سختی  بدانید ما چه بودیم وبا چه کوله

هیای   وقتیی بیه ایین چییز    . بودیم که البته به جایی هم نرسیید  شده
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 گویم، چقدر خوب شید کیه میا،    کنم، همواره می آمیز  فکر می فاجعه

از . دست نگیرفتیم  عنوان یک جریان سیاسی، قدرت را در کشور به به

باشد که انیدک بازمانیدگان کمییک آن    . این بابت باید شکرگزار بود

 .یشند تراژدی، نیز روزی به خود آیند و طور دیگری بیند

 آلود های تب سال
آلود  تب. آلود بودند هایی تب آلود، بخشی از سال و اماَ، آن روزهای غم

رژیم حاکم به برکت دالرهای نفتی، پول هنگفتیی  : از بسیاری لحاظ

شمار و مرسوم و به رغم  های بی رغم حیف و میل به. دراختیار داشت

شید   تی، باز هم، پول آنقدر زییاد بیود کیه میی     های تسلیحا ولخرجی

. هیای مختلیف بیه حرکیت در آورد     توسن رشد اقتصادی را در راستا

ومندی بود که خود را در توسعه صینایع،  نتیجه، جهش اقتصادی نیر

جامعه، . داد سازی، سد سازی و گسترش شهرها و غیره نشان می راه 

سویه نشسته بیود و رژییم حیاکم،     به تب نوعی توسعه اقتصادی یک

سرمست از این همه دارایی و توانایی، خواب تبدیل شیدن بیه ژاپین    

دیید و   نمیی  گرم چنین رونیدی ، کسیی   در گرما . منطقه را می دید

سییویه و یییا بهتییر بگییویم   دانسییت کییه اییین مدرنیسییم یییک   نمییی

دانسیت و   کسی نمی. مدرنیسم، چه خطراتی در خود نهفته دارد شبه

زهیری، چنانچیه    توانست بگویید کیه چنیین پیاد     دانست، نمی اگر می

. ی کشنده تبیدیل شیود   تواند به زهر سنجیده تجویز نشود، خود می

ای نامناسیب و   ل فرهنگی جامعه را به گونیه اینکه، سرانجام، تعاد کما

ریخییت و ملتییی را کییه در هییر حییال در قیییاب بییا  انفجییاری در هییم

بیه سیوی انقیالب     شابه، زندگی به مراتب بهتری داشت،کشورهای م

 !و چه انقالبی. سوق داد
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! بیود  تب آن رشد شبه مدرنیستی، تمام جامعه را به هذیان وا داشته

مئن از دالرهای نفتی خویشتن را نیاجی  رژیم، مغرور از قدرت و مط

خواست بیرای تمیامی جهیان نسیخه      پنداشت و حتی می جامعه  می

های ایین   قطب مقابل، یعنی آن نیرویی  که کژی. خوشبختی بپیچد

ای دیگییر  گونیه  دیید، نیییز بیه   کنکیی را کییم و بییش میی    توسیعه بیاد  

غریب های عجیب و  پیچی هذیان ایدئولوژیکی و نسخه: بود زده هذیان

آری ، همیه  . ای درمانده مییان سینت و تجیدد    های جامعه برای درد

غافل از اینکه، . فهمید گفتند و کسی، زبان دیگری را نمی  هذیان می

آرام پیکیر   کردند وآرام های دیگری رشد می در اعماق جامعه، میکرب

خطیر را بیه سیوی بیمیاری      آلودند و آن تب بالقوه کیم  جامعه را می

چیزی که چند سال بعد رخ داد و همیه دییدیم   . راندند گباری می مر

آن تب،نه به عرق بلکیه بیه خیون نشسیت و گروهیی از      . که چه شد

هییای اجتمیاعی، قیدرت را قبضییه    تیرین الییه   سینتی تیرین وقشییری  

 .آنچه که تا امروز ادامه دارد.کرد

 حق ال  زندانی سابق وتبعیدی                           

 بی ابراهیم محجو   

 کلن - 2111پائیز    
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 م کردند؟ چگونه دستگیر
 

ویکیم   سیی .گذشیت  درست یک ماه از نوروز میی . یک روز بهاری بود

آبیادتبریز، در   از توابع بستان " داش تیکمه "در روستای . ماه فروردین

روز  آن.بهداشت، مشغول انجیام خیدمت سیربازی بیودم     لباب سپاهی

روسیتای   " درمانگیاه سییار   "بایسیت در   میی داشیتم و   " دهگردشی"

 .چمن، بیماران را ببینم            نزدیک قره "                      الخلج" 

سپاهی دانش این روستا، دختری بود که در دبیرسیتان بیا خیواهرم    

کرد روزی خیواهرم   او همواره اظهار عالقه می. بهجت همکالسی بود

خواند به الخلج ببرم و ناهار میهمان  یرا که در دانشگاه تبریز درب م

فرصییت دهگردشییی در آخییرین روز فییروردین را مغتیینم  . او باشیییم

زمیان، مین و    درآن. شمرده، خواهرم را نیز با خیود بیه الخلیج بیردم    

هیای   سیازمان چرییک   "تبلیغی  -خواهرم، اعضای یک تیم سیاسی 

 .در تبریز بودیم "خلق ایران  فدائی

اه تمام شد، برای صرف ناهیار بیه خانیه دختیر     وقتی کارم در درمانگ

تازه سر سفره غذا نشسته بودم که چند ضیربه محکیم   . سپاهی رفتم

دختر سپاهی در را گشود و من از مییان پنجیره، چنید    . به در خورد

آنها با صدای بلند و . پوش را در شکاف در دیدم مرد نظامی وشخصی

ن را به محل یک سیانحه  گرفتند تا آنا با هیجان بسیار، سراغ مرا می

آنکیه کیاله    با عجله از سر سفره برخاستم وبی. اتومبیل همراهی کنم

 .ام را بر سر نهم، به مردان دم در پیوستم نظامی 
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چه صحنه را اندکی غیر عادی ییافتم، امیا بیه درسیتی           در کوچه، اگر

چنیدین میرد   . سازی صیرف در مییان اسیت    نفهمیدم که یک صحنه

راه با تعدادی ژاندارم  مسلح، در دو ردیف ایستاده شخصی پوش، هم

. مییری در انتهییای کوچییه ایسییتاده بییود بودنیید و یییک جییید  ژانییدار

گفت  پوش، با حالت داد زدن  می حال، یکی از مردان شخصی  دراین

زودتیر  ... انید  ای زخمیی شیده   تصادف شده و عده! دکتر عجله کنید"

مین بیه سیوی جیید      "...سوار جید شوید تا به محل حادثه بیرویم 

. بود در ردیف جلو،کنار راننده، یک ژاندارم شکم گنده نشسته. دویدم

آنکه از جای خود تکان بخورد ، با تیا کیردن صیندلی و بیدون      او بی

ام بیر او ارشیدیت    آخر من ستوان یکم بیودم و درجیه  )احترام نظامی

در قسمت پشتی جیید،  . مرا به عقب ماشین راهنمائی کرد!( داشت

در اینجا، احسیاب کیردم کیه قضییه     . مامور مسلح نشسته بودند دو

ای  اندکی غیرعادی  است و احتماال به جای حادثه ترافییک، حادثیه  

 !من در شرف وقوع است "ترافیک سیاسی  "برای 

ور بودم که شخصی پیوش دیگیری    در این فکر و خیال مبهم  غوطه

ز کوچیه دور  هنوز چند متری ا. وارد جید شد و در کنار من نشست

بییودیم کییه مین سییئوال کییردم حادثیه در کجییا و چگونییه رخ    نشیده 

آقای دکتیر   ": پوش ناگهان گفت بجای پاسخ، مردشخصی. است داده

خرابکاری هستم و شیما را بیه اتهیام     من افسر کمیته ضد! بی  محجو

حییال، دسییتبندی را بییا  ودرهمییین ".کیینم ی دسییتگیر مییی خرابکییار

زنیی غرییزی مین از     نجیا، دیگیر گمیان   در ای. هایم آشینا کیرد   دست

بود و من دیگر نه افسر سیپاهی   سازی، به حقیقت تبدیل شده صحنه
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داش، بلکه فردی بودم که به دلییل   بهداشت مسئول درمانگاه تیکمه

 .بودم فعالیت سیاسی علیه رژیم حاکم، به چنگ پلیس مخفی افتاده

خواست تیا   نمود، از راننده کاره می پوش دیگری که همه مرد شخصی

برای بازرسی محل کار و زندگی من، کلید . داش براند سوی تیکمه به

در ابتیدای   اتاق را از مین گرفتیه و میرا همیراه میاموران در دره ای     

 .داشتند روستا، در جید نگه

در این فرصت، کوشییدم  . کار مردان ساواک در روستا به درازا کشید

ت   هیا و توجیهیا   بهانه برخی از مطالب را در ذهن خود ردیف کرده و

الزم را برای برخی چیزها، از جمله اسناد سیاسی موجیود در اتیاقم،   

زییرا  . وجه قادر بیه تنظییم افکیار خیویش نبیودم      اما به هیچ. بتراشم

در ایین مییان،   . بود جودم مستولی شده هیجانی آمیخته به ترب بر و

ا ام ر سییرکار اسییتوار، گییاهی بییا سییئواالتی رشییته افکییار گسیییخته  

او از جمله پرسید چرا تا کنیون میرا در منطقیه    . کرد تر می گسیخته

البته پاسخ این پرسیش بیه   ! است اطالع بوده ندیده و از وجود من بی

بیط   خود او مربوط بود، اما جالب بود که جناب اسیتوار در مقیام ضیا   

بایسیت بیه    عنوان سیپاهی میی   قانون در منطقه، انتظار داشت من به

وار  خصوصییت نمونیه  ! کردم و خود را معرفی میرسیدم  خدمتش می

عیایی و فضیولی و    سیوادی آمیختیه بیه پرمید     بیی : اران آن دوره استو

پاییه   آنگونه که انگیار نیه انگیار ییک میامور دون     . آمیز رفتاری تحکم

 .دولتی، بلکه خود ، رئیس حکومت محلی هستند

ری سرپرست گروه، در حالیکه شما. سرانجام مردان ساواک برگشتند

داد، بیا تحکیم    های سازمانی کشف شده را به من نشان میی  از جزوه

گفت که ارتباط من با چریکها محرز است و بنیابراین میرا بیه تبرییز     

بیدین ترتییب،   . برد تا از آنجا با هواپیمیا بیه تهیران اعیزام نمایید      می
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ماشین به سمت تبریز به راه افتاد و مین بیار دیگیر در سییل افکیار      

 .ویش غرق شدمعجیب و غریب خ

درنگ و بیدون فیوت وقیت،     بی. ساعتی بعد به ساواک تبریز رسیدیم

کیاره کیه در مراحیل     مرا به اطاق شکنجه بردند و همان شخص همه

بعدی نیز بازجوی اصلی من بود، با شالق به جیانم افتیاد کیه خیود     

در اطیاق شیکنجه، متوجیه شیدم کیه      . حدیث دردناک دیگری است

آنهیا در پییش   . انید  کیرده و بیه آنجیا آورده   خواهرم را نیز دسیتگیر  

های شالق گرفته و سپس بیه جیای    چشمان من، او را نیز  زیر ضربه

 .دیگری بردند

 "!دکتر شما دختر بلند کرده "

در رابطه با داستان دستگیری بد نیست به نکته دیگیری هیم اشیاره    

بیشیتر آنیان   . زی داشت داش، مردم آگاه ومبار روستای تیکمه . کنم

رو،  از همیین . ها درگیری داشتند خالف رژیم بودند و غالبا با ژاندارمم

برد ، برخی از آنها نتوانسته بودنید   هنگامی که ساواک مرا با خود می

ایین امیر   . بودنید  دارند و به این عمل اعتراض کیرده  زبان خود را نگه

اپیا دروغ میاموران از آن هیم     گرچه خود جالب است، اما پاسیخ سیر  

بودنید کیه    ئییان، گفتیه   آنها برای مجاب کیردن روسیتا  . ستترا جالب

همیین خیاطر او را    دکتر شما از ده بغلیی دختیر بلنید کیرده و بیه     "

تیر از   اسیتفاده  رذیالنیه   ذیالنیه  و سیو   برخیوردی سیراپا ر   "!بریم می

سیتائیان   ها پدرم، به رواییت از رو  این را بعد. احساسات اخالقی مردم

داش رفته بود تا وسایل شخصی مرا  به تیکمهاو که . برایم تعریف کرد
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بیود کیه    وسیتائیان روبیرو شیده    آوری کند، با محبت بی دریغ ر جمع

آنها گفتند که دکتر دختر : ضمن تعریف ماجرا، در پایان گفته بودند

باز بلکه مخالف رژیم  دانستیم که دکتر نه دختر بلند کرده ولی ما می

 .است
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 !"یم شکنجه ندارما اتاق  "

 
ها را بر من در ساواک تبرییز و در اولیین سیاعات     بیشترین  شکنجه

بازیگر اصلی صحنه، همان کسی بود کیه از  . دستگیری اعمال کردند

همیین  . اسیت  "هیدایت   "ها فهمییدم نیامش    تهران آمده بود و بعد

 اید، وقتی  میرا   یادم می! مرا تا آخر ادامه داد "هدایت  "هدایت، کار 

وارد اتاق شکنجه کردند، هدایت دست پییش آورد و در حالیکیه بیا    

: کنید گفیت   های نظامی مرا از جا می حرکتی تند و وحشیانه ، درجه

ها را به تو داده، همان هم دستور داده ترا  همان کسی که این ستاره

ایین  . از مین آغیاز شید    "ائیی  پیذیر  "و بدین ترتییب، ! شکنجه کنیم

آلییود، سییاعتها ادامییه یافییت و آنگییاه مییرا  نپییذیرائی  نییامیمون وخییو

. سه روز در ساواک تبرییز بیودم  . والش در سلولی سرد انداختند آش

هییای یوسییف  پرونییده دیگییر بییه نییام سییپس میین، خییواهرم و دو هییم

فیرزاد  .زاده و فرزاد کریمی را با آمبیوالنس  بیه تهیران بردنید     کیشی

ی بیه  اسیالم  است ولی یوسیف بیه دسیت جمهیوری     خوشبختانه زنده

 .جوخه اعدام سپرده شد

در اتاق شکنجه، نخست ساعت مرا از دستم باز کرده و گوشه پنجره 

من به این سیاعت  . من باز نگرداندند ها، هرگز آن را به اما بعد. ند نهاد

هیای دوران دانشیجوئی    جیوئی   دلبستگی خاصی داشتم و بیا صیرفه  

ش آمید، از  بعدها، وقتی امکان مالقات با بسیتگان پیی  .بودمش خریده
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پدرم خواهش کردم به ساواک تبریز برود و جویای سیاعت محبیوب   

بیود کیه    مامور ساواک در برابر خواسیت پیدرم ، پرسییده   . من گردد

وقتی پاسخ شینیده بیود کیه در    . است ساعت کجا و چگونه جا مانده

میا اینجیا اتیاق     "بیود  ای عبوب و معترض گفته اتاق شکنجه، با قیافه

آنگاه دریچه کوچک آهنیی را محکیم بیه روی او     و "یم شکنجه ندار

 !بسته بود

از آنجا .های نخست زندان عمومی ساعت نداشتم بدین ترتیب، در ماه

. گرفتم، به سیاعت نییاز داشیتم    بندان بیمار را می که گاهی نبض هم

خود را بیه مین    "تیس  فور "روزی دوستی بنام رضا بدیعی ، ساعت 

ند روز بعد ما را از هم جدا کردند و میرا  چ. داد تا از آن استفاده کنم

موقع خداحافظی، خواستم ساعت را بیه  . به بند دیگری  انتقال دادند

بخشد و ضیمن آن   رضا برگردانم، اما او گفت آنرا به یادگار به من می

یییش کوشییا باشییم، چییون یادگییاری پییدر  خییواهش کییرد در نگهییدار

از کیار افتیاده، امیا     امروز، این ساعت پرماجرا اگر چه. حومش بود مر

 .همچنان پیش من و برایم عزیز است
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 دیدار غیر منتظره در سلول  

 
هیای شیب ،    نیمه. ندم گذرا دومین شب را در سلول ساواک تبریز می

او . در باز شد و یک سرهنگ ارتش با کیفی چرمی در دست وارد شد

سیی   دکتر سیلما او . جا شناخت درنگ بجا آوردم و او نیز مرا در را بی

میا درب داده   های آموزش نظامی حین تحصیل، بیه  بود و در کالب

 .بود

. هیا شید   بین ما فقط سالمی ردوبدل شد و او مشغول پانسمان زخم

ی من چنان متورم بود که بیشتر به متکا شبیه بود تا انیدامی از   پاها

ای هی  ئی که اینجا و آنجا ترکیده و کبود شده بود و دلمه متکا! انسان

من قادر نبودم روی پاهایم بایستم و حداکثر . خون برآن نشسته بود

دکتر سلماسی در حالیکه . یدن خود را جا بجا کنم توانستم با خز می

. کوشید نگاهش بیا نگیاه مین تالقیی نکنید      زخمها را می بست ، می

بود و سیکوتی سینگین بیر سیلول      اش سخت درهم رفته چهره پیرانه

ن نگفت، اما سکوتش آنقدر گویا بود کیه مین   او هیچ سخ. حاکم بود

او، ییک  ! بایست بگوید فهمییدم  توانست یا می همه آنچه را که او می

نظامی بود و از سوی سیاواک بیر بیالین ییک مخیالف رژیم،آنهیم از       

بنیابراین،  . بیود  فرا خوانده شده "چریک  "ین نوع آن یعنی یک  بدتر

او . ای باشد ان مخمصهتوانست تنها برخورد مناسب در چن سکوت می

رفت و پس از این دیدار غیر منتظره، بار دیگیر بیا دردی جانکیاه در    

 .های تیره خویش فرو رفتم اندیشه

هنوز خوابم نبرده بود که در آهنی سلول با شدت تمام باز و هیدایت  

ای بیه رنیگ قرمیز کیه      او با اشاره به جمله. شد   د شالق در دست وار
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جانم افتیاد کیه چیرا     گویان به بود، دشنام شده روی دیوار سلول نوشته

شیجاع   ":بیود  این جمله فقط از دو کلمه تشکیل شیده ! ام آنرا نوشته

بدیهی است آنرا من ننوشته بودم و هیچ زندانی دیگیر هیم   . "باشید 

توانست  این، می. توانست آنرا با آن خط خوش بر دیوار حک کند نمی

برای آزار  زندانی و  " اکتوئل "ای  انهتنها کار خود زندانبان باشد تا به

 .آن شب بر من بسیار بد گذشت. باشد فشار آوردن بر او داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



25 

 گر و اطاق کارش حسینی شکنجه
 

! گرمیی از مین کردنید    "پذیرائی "ان کمیته، همان شب اول،در زند

گیر معیروف آن زمیان     بازجو، مرا مستقیما به اطاق حسینی، شکنجه

گفتنید،   میی . فرستاد و او کار تخصصی خود را روی مین آغیاز کیرد   

او اطاق کیاری  .نی است اش حسین شعبا استوار بازنشسته و نام اصلی

وسیایل الکترونیکیی   )داشت که به انواع وسایل مکانیکی و الکتریکی 

اش سخت  قیافه. شکنجه مجهز بود!( موقع هنوز به بازار نیامده بود آن

های عضالنی مداوم در ناحیه گونه و چانیه،   پرش کریه و زشت بود و

 "فلکه "اطاق حسینی در طبقه دوم . کرد آن زشتی را دو چندان می

گییاهی او . فنییاک قییی بییود تاریییک وخییو  اطییا. کمیتییه قییرار داشییت

دقت و عالقیه تمیام    عرق را با بندهای کثیف و آغشته به خون و چشم

. تیا خشیک شیوند    آویخت های مقابل اطاقش می شست و از نرده می

انگیز خیود، پیونیدی عمییق برقیرار      این موجود غریب، با کار وحشت

 !بود  کرده

توانست سیاعتها زنیدانیان را    ها  بود و می حسینی دست راست بازجو

شیان بییرون    فشیرده  آزار دهد تا باالخره چیزی از میان دندانهای بهم

آمییز   در اطاق، دستگاهی وجود داشت که زندانیان نیام کناییه  ! اود تر

این دستگاه، یک صیندلی آهنیی بیود کیه     . بودند به آن داده "آپولو"

نشاندند، آنگاه یک کالهک سنگین فلزی روی سر  ن میقربانی را برآ

گرفت و دستها و پاها روی قطعات خاصی کیه چسیبیده بیه     قرار می
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در . شونده نتوانید حرکیت کنید    شد تا شکنجه می "پیچ"صندلی بود 

جیان فیرد    ضیعتی، حسینی با شالق و یا شوک الکتریکی بیه  چنین و

هیا عالقیه    جیا بیه کیف پیا    او بیشتر از همه . افتاد  شونده می شکنجه

او مورد  "خالق"اما هر جای دیگر بدن می توانست برای کار . داشت

شوک الکتریکی  را به صیورت، سیینه، رانهیا و از    . استفاده قرار گیرد

این آخری بویژه دردناک و آزار . کرد تناسلی وارد می همه بدتر به آلت

 .دهنده بود

ود را به پیشگاه من وصل  خواست الکتر بار در حالیکه حسینی می یک

دانم اندام تناسلی من در چیه وضیعیتی    نمی. کند، اتفاق جالبی افتاد

هیای   های برق ، در حالیکه فحش  قرار داشت که او ضمن وصل سیم

ت کیج   ن  شیده، چیرا کییر    فالن  فیال .... ":م  میکرد گفت رکیک نثار

حک این حرف آنقدر به نظرم مض "!..است؟ مگر این هم حزب است؟

هایی  های درد و ناله و زوزه ، در درون خود، رگه آمد که در آن لحظه

. ضیحش داد توان به درستی تو اقعا نمی احساسی که و. از خنده یافتم

باری، اطاق کار حسینی، قلب سیاه زندان کمیتیه و خیود حسیینی،    

گیرم انقیالب،    در گرما. روزی آن موسسه وحشتناک بود ساکن شبانه

ینکه به چنگ مردم نیفتد، با شلیک گلوله، خیود بیه   حسینی برای ا

 .آور خویش خاتمه داد زندگی سیاه و شرم

با این کار، او اسرار زییادی را نییز در رابطیه بیا شیکنجه مبیارزان و       

 .م برخی از آنان به گور برد سرنوشت نامعلو
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 بهایی که نگهبان رئوف و جسور پرداخت

 
در . گذرانیدم  زندان کمیته را می نخستین روزهای اقامت اجباری در

یکیی از میدارب   این میان، ساواک، خیواهر دیگیرم عفیت را کیه در     

البید  . آنجیا آورده بیود   آموزگار بود، دستگیر کرده و بیه مشکین شهر 

از سرنوشیت خیواهران هییچ خبیری     . خواست مین تنهیا نباشیم    می

 .ندبر دانستم که در همان بند، در سلولی به سر می فقط می. نداشتم

: حالتی مهربیان پرسیید   روزی نگهبان بند، در سلول مرا باز کرد و با

هایت را ببینی؟ پرسش چنان غیر منتظیره و بیاور    خواهی خواهر می

مگر چنین . بینم نکردنی بود که در لحظه اول خیال کردم خواب می

چیزی ممکن است؟ اما خواب و خیالی در کار نبیود و قضییه کیامال    

وقتی پاسخ مثبت و توام  با دستپاچگی مرا شنید، نگهبان . جدی بود

سییده و زخمیی    راه رفتن با پاهیای آمیا  . کمک کرد تا همراه او بروم

اما خوشیبختانه تیا سیلول خواهرهیا چنیدان      . خود یک شکنجه بود

دانسیتم گرییه    نمیی . تمام معنا غریب  دیداری  بود به. ای نبود فاصله

شیییدیم و لحظییاتی در همییدیگر را در آغییوش ک. کیینم یییا بخنییدم 

حرف بیرای گفیتن   . کرده یکدیگر دقیق شدیم پریده و ورم رنگ چهره

مان آنقدر زیاد بیود   تر هیجان اما فرصت تنگ و از آن مهم. بسیار بود

ایین دییدار را هرگیز فرامیوش     . داد که مجالی برای حرف زدن نمیی 

ه ای بود ک نیرویی که از آن گرفتم شبیه حالت انسان تشنه. کنم نمی

 !انی آب خنک بدان دست یابد کشیدن لیو از سر
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خاصیت مهم این دیدار آن بیود کیه بیه مشیغله چنید روزه مین در       

سازی آن در ذهین،، بارهیا لیذت     تنهائی سلول تبدیل گردید و از باز

 .بردم

اما آن نگهبان رئوف و جسور ، بهای کار غیر عیادی خیود را چنیدان    

نرفتن چیزها بسیار  احتمال لودر یک محیط پلیسی . داخت ارزان نپر

انتظامیات  . بود پاک نخورده، او را لو داده دانم کدام شیر نمی. کم است

. بیود  ش را هیم تراشییده   زندان، او را نوزده روز بازداشت کیرده وسیر  

وقتی دوباره به بند بازگشت، نگاهش همچنیان صیمیمی و عیاری از    

دانم کجاست و  وز نمیهرگز نام و نشان او را ندانستم و امر. بود شکوه

 .کنم اما چهره خندان و آرامش را هرگز فراموش نمی. کند چه می

میا در  ! پدیده غریبیی اسیت ایین زنیدگی اجتمیاعی و متعلقیات آن      

بردیم و در همان جا،  های جسمی و روحی رنج می گاه از درد شکنجه

ند، اما  شد یافت  که مشغول انجام وظیفه شغلی بود هایی را می انسان

رسیید   اینان اگر دستشیان میی  . بردند ای دیگر رنج می آنان نیز بگونه

نگهبان شجاع گمنام میا،  . های ما نهند همی  بر زخم کوشیدند مر می

 .یکی از آنها بود
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 "!فشار، قیچی، تمام یه "
 

ئیی   بار بیه توالیت و دستشیو    ی کمیته، زندانیان را روزی سه در بندها

ارزش بود کیه کسیی    برای زندانیان چنان با "حادثه  "این . بردند می

عالوه بر امکان  تخلیه  مثانه و روده که !حاضر نبود آنرا از دست دهد

هیای   ولیو بیا پیا   )رفیتن   هیایی چنید راه   بوند، گام بشدت تحریک شده

متیری سیلول     از طیول دو   فتیی  بیشیتر   و مسیا ( کرده و دردناک ورم

. موهبیت و تفریحیی بیزرگ بیود    راسیتی ییک    لعنتی را پیمودن، بیه 

سرنوشت و یا شینیدن   های هم عالوه، در توالت امکان دیدن انسان به

از آن . شید  آنها، زیاد بود و این نیز موجب گشایش روحی می صدای 

یی که سیگاری نبودند، جیره روزانه  خویش  ها ها و پسر تر، دختر مهم

آوردنید تیا    میی بیش نبیود، بیه توالیت     "زر  "را که یک دانه سیگار 

میتوان تصیور کیرد کیه ییک فیرد      . زندانیان سیگاری آنها را بردارند

سیگاری در آن شرایط، با دیدن چند دانه سیگار، چه شادی بزرگی، 

 .کرد در خود احساب می

بودنید  . توالت رفتن امیا همیشیه بیا تفیریح و آسیایش همیراه نبیود       

مثال نگهبیانی  ! ردندک می "زهر مار  "نی که آنرا  برای زندانی  نگهبانا

فرسیتاد، چنید دقیقیه     ئی می بود که هر وقت  زندانیان را به دستشو

یه ":زد ها می کوبید و فریاد می اش محکم به در توالت بعد، با فانوسقه

بیرد و تیوجهی بیه     او از این کار خود لیذت میی  ! "فشار، قیچی، تمام

ل بند، بی با تعویض پست و آمدن او به داخ. های زندانی نداشت نیاز

 .بست در ذهن آدم نقش می "قیچی  "و  "فشار  "اختیار دو مقوله 
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بار زندانیان را  ای یک هفته. اما بدتر از همه حمام کردن زندانیان بود

این، حداقل چیزی بود که در زندان رژیمی که در . بردند به حمام می

 اگرچیه حمیام  ! باشد بایست  وجود داشته بود، می "تمدن بزرگ"راه 

آمد، امیا   حساب می رفتن، تنوع بزرگی در زندگی یکنواخت سلول به

شیستی  خود، آن را در کام زندانی به زهر تبدیل  ان با رفتار فا مامور

 .کردند می

ریختنید و بیا تکیان دادن     معلق به داخل بنید میی   ناگهان چون اجل

ه زندانیان، آنان را به صف کرد ح سقه و نواختن آن بر پیکر مجرو وفان

 .بردند با چشمان بسته بسوی حمام می

زده و شیرهای آب  ها زنگ لوله! ای تاریخی بود حمام، برای خود موزه

پاش دوش غالبا غاییب بیود و اگیر آدم شیانس      آب.غالبا خراب بودند

آبی از آن سرازیر   گرفت که هنوز باریکه ای قرار می آورد ، زیر لوله می

سوت میاموران، در چنید حرکیت ،     زندانیان مجبور بودند  با. شد می

این کار چنان باعجله ! چاپلین ، خود را بشویند های چارلی نظیر فیلم

رفیت  و بیا ییک     فراتیر نمیی    "گربه شوری  "گرفت که از  انجام می

هیای خییس    سوت ممتد ماموران و در میان های و هوی  آنها، با تن

کشییدیم و در   بیوی زنیدان را بسیر میی     خورده، بلوز بد صابون  ونیمه

گاه به  هر! شدیم چکید راهی سلول می جایمان می حالیکه آب از همه

هیای   یی که از بازداشتگاه ها اختیار ، فیلم اندیشم، بی ها می این صحنه

با همیه  . شود ام در پیش چشمانم مجسم می یها در تلویزیون دیده ناز

، روزی چراکه آن  روز . این احوال، آن حمام کذائی را دوست داشتم

 !از روزهای دیگر بود غیر
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 "تو اینجا بنشینی و من در جای تو شاید  روزی "

 
وقتی وارد اتاق شدم، تعدادی . جوئی فرا خواندند یک شب ، مرا به باز

برخی را . خوردند دوی تازه می تاگوش نشسته و گر از بازجویان گوش

امیا  ... و می، تهرانیی ، اردالن، هیدایت   شناختم از جمله هوشنگ فها

هیا را   فرد دیگری در راب همه نشسته بود و با قبضه تپانچیه، گیردو  

دیگیران بیا احترامیی    . کیرد  شکست وزیر چشمی مرا برانیداز میی   می

ی  دکتر عضد"وقتی او را با نام . کردند آمیخته به ترب با او رفتار می

از  "ی عضید ". اسیت  من معرفی کردند، فهمیدم چرا چنین بیوده  به "

 گان عملیات سرکوب جنیبش  های ساواک و یکی از گردانند "کله"

خطییاب  "دکتییر"هییا ، همییدیگر را  همانگونییه کییه بییازجو. چیید بییود

هرگز برایم معلیوم  . کشید را یدک می "دکتر"ز لقب کردند، او نی می

ای بودند و در کجیا   همه آدم، دکتر چه چیزی و چه رشته نشد، این 

 !دبودن تحصیالت خود را به پایان برده

هیای   االت ریز و درشت خود کیه بیا اسیتهزا و خنیده     ها با سئو بازجو

مین  . بودنید  ام کیرده  مندانه آمیخته بود، حسابی کالفه دار پیروز نیش

ضیعت جسمی  و روحی خوبی نداشتم و از حضیور اجبیاری در آن    و

ی، با یک پرسش،  عضد. بود هایم دو چندان شده ه، رنج دهند جمع آزار

شکنجه کشاند و پرسید مین چیه تصیوری از شیکنجه     موضوع را به 

آنگاه یکیی  . دانم چه گفتم هایی در پاسخ گفتم اما نمی چیز. ام داشته

هایی کیه   آب و تاب شکنجه دو نفر را از سلولها آوردند تا با تعریف پر

رییزی   برنامیه ! بودند، مرا از ابعاد کار خالق ساواک آگاه گردانند دیده

 .یه و ایجاد ترب و وحشتآشکار برای تخریب روح
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هیا در اتیاق ، چیه حیالتی بیر سییمای        دانم از دیدن این صحنه نمی

بییود کییه ناگهییان هییدایت برگشییت و   دردمنیید میین مسییتولی شییده

امروز تیو در برابیر ایین مییز در     ! ای؟ دکتر، چرا اینقدر گرفته":گفت

ش، شیاید   زیاد ناراحت نبیا . ای و من در پشت میز جای متهم نشسته

مگیر  . چییز ممکین اسیت    همه! و اینجا بنشینی و من جای توروزی ت

 "!...نه؟

خواسیت   این سخنان هدایت البته بیشتر حالت استهزا داشیت و میی  

قدر قدرتی  ساواک و بیچارگی  و بیهودگی فعالییت امثیال میرا بیه     

بیود کیه فقیط     اما، هدایت بیه موضیوعی اشیاره کیرده    . ذهن القا کند

مین  ! ویی درست به حقیقت پیوستسال بعد، بصورت یک پیشگ پنج

، امیا دیگرانیی جیای او را    (خوشیبختانه )البته در جیای او ننشسیتم   

تاریخ، ! بودم گرفتند و امثال هدایت در جائی نشستند که من نشسته

 !یی دارد عجب بازی ها
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 !جویانه اظهار لحیه  باز

 
ی  و دراز واالت دور  روزی در اتاق هدایت، مشغول پاسخگوئی به سئو

تنی چند از متهمان نیز حضور داشتند و هر کسیی بیا پرونیده    . بودم

گونیه میوارد، وقتیی هیدایت دل و دمیاغ       در این. بود " گالویز "خود 

 .زد پرداخت و حرفهای گنده می می " سخنرانی "داشت، به 

هیای  کیار    روزی او ضمن صحبت از مسائل مبارزه سیاسی  و شییوه 

نهایی مثل  جوا "ون، بحث را به اینجا کشانید که زیسی سازمانهای اپو

اند و غالبیا انسیانهایی بیا اسیتعداد و      دوست شما، اصوال افرادی مهین

است کیه راه غلطیی را    اما اشکال کار در این.... ند الیق و به درد بخور

آنگاه با اشاره به پرونده من و در حالیکیه   "....اند برای مبارزه برگزیده

مثال ...  "گرفت ، گفت  می ناقص خود را به سوی  من انگشت سبابه 

او و امثیال او بایید در ایین    ... بی را در نظر بگیرید همین دکتر محجو

مملکت وزیر بهداری شوند نه آقای پرفسور انوشیروان پویان کیه تیا   

 (.آن روزها، پویان، وزیر بهداری بود)  "...!دیروز در شیراز کون میداد

خیود   ، همه حاضران، به خنده افتادند و تکانی بیه از این سخن بازجو

بینیی ییک    من آن سخنان را نه جدی گرفتم و نه نشانه واقیع . دادند

از . بینی  و تفیرعن بیود   به نظرم، بیشتر عالمت خود. جوی ساواک باز

سخنان او این نتیجه را گرفتم که قدرت واقعی ساواک تا کجاست و 

گردانید تیا    دستگاه را مجاز میی  این قدرت جهنمی، چگونه افراد این

بییراه بگوینید و بیه کسیی هیم       پشت سر مقامات حکومتی هیم بیدو  

 -هیای اجتمیاعی   راستی بایید دیید در کیدام رونید    . پاسخگو نباشند

های هار پرورش یافته و سرنوشت صغیر و کبیر  سیاسی،اینگونه سگ
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نظر من، ایین موضیوع، دسیتکم     به. سازند مملکت را بازیچه خود می

ای یافتن راه رهایی دائمی و مطمئن جامعه از این پدیده دوزخی، بر

 .همیشه ارزش تحقیق و بررسی دارد
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 !"بازجوی عزیز"من و

 
بازجوی مستقیم من شخصی بود . زندان کمیته مشترک ،29سال 

او در عملیات دستگیری و انتقال من به  تهران شخصا  .ام هدایتن به

و چه  !چه فنی)مراحل مختلف بازجوئی پس، آن حضور داشت و از 

هایش در  به گفته خودش، برای تالش. را نیز برعهده داشت( اداری

آن را هم سند  ن پاداش گرفته بود واصدهزار توم ،کشف تیم ما

 .لآدمی بود پرگو و اهل جد. شان دادمن ن به  روزی

ی که از هائ ها و جزوه بکتا اش  از حد مطالعه ته  دانش سیاسیالب

اما چنین . رفت نمیآورد، فراتر  دست می مخالف رژیم به های گروه

متهمین را با بحث و دلیل  تواند داند ومی کرد که بسیار می وانمود می

 .کرسی محکومیت بنشاند بر

ها و آزارهای جسمی و  بخوان شکنجه) مراحل حاد و اولیه بازجوئی

های زخمی و چرکی،  ا پابایست ب میبود و من  به پایان رسیده( روحی

 _های سیاسی ها در اتاق او بنشینم و به پرسش روز ساعت هر

پرونده  ین ترتیبه تفصیل پاسخ دهم تا بدایدئولوژیک او ب

او در مقام یک فرد قادر  در چنین جلساتی، .شود "پسند محکمه"

برحق بودن رژیم  کوشید و می .پرداخت می "سخنرانی"مطلق به

خور وضع خودم،  نیز به فرامن  درنتیجه،. ثابت کند ق بودن ما راوناح

یک آمد که به  و حالتی پیش می شدم پاسخگوئی می غالبا ناگزیر از

هم در  ، آنل بازجوئیچیزی که در مراح .شد گد سیاسی تبدیل می

ای  چندان فاصله با بساط شکنجه آقای حسینی معروف اتاقی که

 .نمود نداشت، تا حدی غریب می



36 

روز او را سخت غمگین و  یک متهم، -فضائی از رابطه بازجودر چنین 

سخت پاسخ داد که یگانه فرزندش . سیدمسبب را پر. افسرده دیدم

گفت  می. اند دن تب او درماندهبیمار است و پزشکان در پایین آور

همچنان در  کودک به چندین پزشک مراجعه کرده ولی همسرش

در . من می توانم کاری بکنم یانه ، آیاآنگاه پرسید. سوزد تب می

گرفته بود، گفتم اینکه ممکن فراا حالی که حیرت سراسر وجودم ر

و  تلفنی صحبت کنی توانی با همسر من گفت چرا، تو می. نیست

موافقت . درباره بیماری کودک بپرسی، شاید چیزی بنظرت برسد

د خود را ابراز کردم و او بالفاصله به همسرش زنگ زدو پس از ر

ضمن مکالمه تلفنی ، . وبدل کردن چند کلمه، گوشی را به من داد

حدب . های بیماری را جویا شدم چند سئوال مطرح کردم و نشانه

البته تشخیص این  .دک به بیماری مخملک دچار شده استزدم کو

اما گاهی یک بیماری  یماری برای هیچ پزشکی دشوار نیست،ب

وی تابل"یش از تکمیل شدن عفونی به ویژه در مراحل اولیه و پ

و شاید به همین دلیل، پزشکان  باشد،کننده  تواند گمراه می "بالینی

منظورم اینست که . به تشخیص صحیح برسند بودند دیگر نتوانسته

شق "به هیچ رو ( دکه بعدا معلوم ش)اگر تشخیص من درست بود 

ن که مرحله خا  بیماری و شاید دقت بیشتر من اینبود، بل "القمر

حق به جانب من  "طبابت تلفنی"بود که در  امکان را به وجودآورده

 .باشد

به هر حال پس از گفتگو با همسر بازجو، به او گفتم که باید 

سیلین تزریق  درنگ درمان را شروع کرد و به کودک آمپول پنی بی

اعتمادی به من  های کاونده و آمیخته به بی او در حالیکه با نگاه. نمود

تواند مطمئن باشد که من سبب مرگ  بود، گفت آیا میزل زده 
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این پرسش او برای من هم طبیعی بود و هم . فرزندش نخواهم شد

گر من بود و طبعا انتظار  طبیعی، زیرا او بازجو و شکنجه. تصورناپذیر

 .کرد که بایستی از او انتقام بگیرم کمک از من نداشت و فکر می

ر آن لحظه خود را فقط یک ه من دتصورناپذیر به این سبب ک

دیدم و به چیزی جز وظیفه  شده می پزشک ونه یک چریک شکنجه

که این  در حالی. اندیشیدم ای خود و سوگندنامه بقراط نمی حرفه

انجام ( برای هر دو)دهنده  گفتگوها در فضایی سنگین و آزار

ویسم و به راضی شد که من نسخه مربوطه را بن گرفت، باالخره او می

این کار را کردم و او با حالتی تردیدآمیز، نسخه را در . ش بدهمدست

دو روز بعد دوباره مرا به بازجوئی . جیبش نهاد و مرا به سلول فرستاد

مقدمه گفت که حال  بی. این بار شاداب و سرحال بود. خواست

آنگاه به دو متهم . است  کودک رو به بهبود نهاده و تب قطع شده

بودند رو کرد و گفت این دکتر جوان فرزند  ستهدیگر که در اتاق نش

. است و طبعا چند کلمه تمجیدآمیز هم نثار من کرد مرا نجات داده

ها، نگران آن  بودم و با توجه به فضای آن روز زندان من سکوت کرده

من  "همکاری"بودم که مبادا متهمان حاضر در اتاق، این امر را به 

های  عه دهان به دهان به زندانبا ساواک و بازجو حمل کنند وشای

 !باقلی بار کن و دیگر برسد و حاال خر بیار

هدایت به  .بودم بودند و من تنها مانده ساعتی بعد متهمان دیگر رفته

روکرد به  زنش زنگ زدو درحالی که هنوز گوشی  را در دست داشت

موضوع چیست؟ زنم میخواهد دسته  دانی می"من و آهسته گفت

و به همین دلیل دارد د و به رسم تشکر به دیدنت بیاید گلی تهیه کن

داری   پوزخند معنی در پی این گفته، "...پرسد آدرب ترا از من می

یست، اما این کار ممکن ن... "زد و در گوشی  تلفن به زنش گفت
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و بعد با صورتی   "!مطب این آقای دکتر در زندان است دانی چرا؟ می

ا گذاشت و خود را روی صندلی گوشی ر یده و متاثردرهم کش

 .چرخان رها کرد

دانستم چه بگویم و چه واکنشی   نمی .ای به سکوت گذشت لحظه

ام  حتی در  بودم که توانستهیک طرف خوشحال   از .نشان بدهم

خوردم چرا باید  می افسوب و از طرف دیگر فید باشم،زندان م گوشه

 .خویش بپردازموانم مثل گذشته به حرفه محبوب تناسیر باشم و 

امروز خسته "در همین خیاالت بودم که بازجو آهی کشید و گفت

نگهبان را صدا زد و او مرا با  "...ات بروی شدی، بهتر است به سلول

 .چشمان بسته به سوی بند برد

-ها تعریف کردم بندی بعدها در زندان عمومی، داستان را برای هم

برایشان تصور . ضم کننده آن را بفهمندو یا توانستند بسیاری نمی

کسی را درمان کنم که با  این امر مشکل بود که من فرزند

آخر در فضای تفکر . هایش دمار از روزگارم درآورده بود هشکنج

، افق دید بیشتر  زندانیان چنان تنگ  و محدود چریکی  آن دوران

توضیح  "آگاهی و نفرت طبقاتی"بود که همه چیز  را فقط باتئوری

 .دادند می

خوانی به دادگاه نظامی رفته بودم،  ای پروندهبر جالب است که وقتی

نا و تعین کننده این گزارش، مب. ارسالی بازجو را دیدم "ش کارگزار"

اراده و  افسر خوش پوش  اما بی حکم دادگاهی بود که از مشتی

نتیجه گرفته  "کار شگزار"بازجو در. شد گوش به فرمان تشکیل می

و به همین ت خود ایستاده اسنان بر سر عقاید همچبود که متهم 

کرده ( سال زندان در مورد من ده) "اشد مجازات"جهت تقاضای 

به فکر  ای خواندم، لحظه ساواک را می "گزارش کار"وقتی . بود
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مجموعه حوادث بازجوئی  در برابر چشمانم ظاهر شد از . رفتم فرو

ه خود عمل کرده هردو به وظیف.جمله داستان معالجه فرزند بازجو

 !بودیم
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 گفت؟ ضارب خسرو روزبه چه می

 
ئی، اردالن، همکار هدایت،  پیرمردی را به مین   روز در اتاق بازجو یک

رکشته ساواک بیود   او سرهنگ زمانی و ظاهرا از افراد کا. معرفی کرد

زییرا از  . کردنید  ها را عمدتا به او محول میی  و بررسی پرونده توده ای

دیرباز با این جریان سروکار داشته است و نشان به این نشان کیه او  

کننده خسرو روزبه بود و طبعا از این سابقه به خود  ضارب و دستگیر

در همیان  . تعرییف  سرهنگ زمانی ،مردی بود پرگو و خوش. بالید می

ام جویا شد، موضیوع   دیدار، در حالیکه اندکی از چند و چون  پرونده

بار سخنانی  دستگیری  روزبه کشاند و من برای اولین  را به چگونگی

 .دست اول  در این زمینه شنیدم

کیه میا دنبیال روزبیه      هنگیامی ": سرهنگ زمانی چنین تعریف کیرد 

سرانجام، روزی ردپیای  او را  . بودیم، من درجه ستوان یکمی داشتم

جسیت و   در حالیکه او از بامی به بیامی دیگیر میی   . به دست آوردیم

او قلیب میرا هیدف    . رار داشت، تیری بسوی من شیلیک کیرد  قصد ف

بییود، امییا در لحظییه اصییابت گلولییه، قلییب میین در حالییت     گرفتییه

بود و در نتیجه، گلوله درست از کنار قلیب عبیور   ( سیستول)انقباض

آری، او بیه  ... کرد و من اگر چه زخمی شدم، اما بالفاصیله نیفتیادم   

پای او را هدف گیرفتم کیه    من... قلب من تیر زد، اما من چه کردم؟

. بیدین ترتییب او را گیرفتیم   ... هم زنده بماند و هم نتواند فرار کنید 

خواهیید   حاال شما چهار تا بچه میی . ایم ببینید ما این چیزها را دیده

او  "...چه خیال خامی!آورید و یک رژیم را ساقط کنید ادای مبارزه در

 .رش را چندین بار تکان داده  خندید و س قا  ها قاه در پایان این گفته
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روزی . از این داستان سرهنگ زمیانی، ییاد موضیوع دیگیری افتیادم     

ا بیرده بودنید تیا     ماموران ساواک، مرا در لباب شخصیی بیه شیهرآر   

ای را که زمانی خانه تیمی بود و من چنید روزی بیا دوسیت از     خانه

البته  .کنند "شناسائی  "ام، ام مرضیه اسکوئی در آنجا بوده رفته دست

ولیی  . دانسیتم  بیود  و مین ایین را میی     خانه مدتها پیش تخلیه شیده 

 .پای بیشتری بود بردار نبود و در جستجوی رد بهرحال ساواک دست

امیا  . توانسیتم درسیت راه بیروم    از آنجا که پاهایم زخمی بیود، نمیی   

خواستند کیه معمیولی و بیدون      تحکم از من می انه و با ماموران مصر

کاری که سرپیچی از آن مشکل بود و تحمل دردش . ملنگش راه برو

 .تر از آن مشکل

های معیروف سیاواک    که باز ازچهره "جوان  "شخصی با نام مستعار 

برورو  باال، خوش او، مردی بود بلند. عهده داشت بود، رهبری تیم را بر

آرا  در شیهر  "گل پونیه  "در حالیکه در خیابان . گندمی های جو وبامو

رفیت، آرام در گوشیم    شانه من راه میی  به ظهری گرم، شانهدر بعد از 

اگیر بخیواهی خرییت    . ی هستم انداز  ماهر ببین دکتر، من تیر":گفت

فهمی یا  می. کنم ات می کشمت بلکه ناقص بکنی، این را بدان که نمی

 "!نه؟

اندیشید، امیا در آن حیال و     اگر چه یک زندانی همیشه به فرار میی  

. دانسیتم  اجوئی داشتم و نه آنرا سیودمند میی   وضعیت، نه قصد ماجر

ریخیتم و بیا دنیدانهای فشیرده از درد زخیم شیالق        فقط عیرق میی  

 .رفتم نوشت پیش می وسر
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 چندان ماهرانه صحنه سازی نه 

 
. رودباری با من سیخن گفیت   روزی، هدایت، درباره عباب جمشیدی

ح  مجروهای فدائی بود که در درگیری خیابانی  عباب، یکی از چریک

هیای   بدین ترتییب، سیازمان چرییک   . و سپس کشته اعالم شده بود

امیا هیدایت   . آورد فدائی، او را در زمره شهیدان خویش به شمار میی 

او . ئی در باره او گفت که همچون شوک، وجود مرا تکیان داد  چیزها 

گفت عباب زنده است و در زندان تغییر مرام و رویه داده و اینک بیا  

خیاطر سیاواک از اعیدام او     و بیه همیین  . کنید  میی  ساواک همکیاری 

 .است صرفنظر کرده

کنجکاوانیه پرسییدم، اگیر    . آمید  این حرفها مانند پتک بر مغزم فرود

هم برای اطمینان یافتن از صحت . خواهم او را ببینم ممکن است می

هدایت موافقت کرد و قرار شد او را . مسئله و هم دیدن وضعیت وی

پیش، هدایت اشاره کیرد کیه چیون او گلولیه      شاپی. پیش من بیاورند

هرحیال، بیا    بیه . تواند درست حرف بزند لنگد و نمی خورده، کمی می

 .دهنده منتظر ماندم تا او را آوردند اشتیاقی آزار

وپهین بیا شیکم       شخصی که در برابر خود یافتم، میردی بیود  پیت    

هیایش   مو. وضعی بسیار مرتب داشت خورده که سر و  آمده و خوش بر

او . خورده بود و جای زخمی بر صورتش هویدا بیود  بسیار منظم شانه

است آن  این ":هدایت ضمن معرفی او گفت. رفت لنگان راه می لنگان

میردی کیه بنیام عبیاب      "!ایید   ش قهرمان ساخته عباسی که شما از

از میدتی   بیود روبیرویم نشسیت و پیس     من معرفی شده جمشیدی به

منظیورش حمیید   ) "کنید؟  حمید چه می ":سکوت ،بی مقدمه گفت



43 

بیانش جیاری    بیا لکنیت بیرز    سپس چند جمله دیگر کیه (. اشرف بود

او  پشیت سیر  . خاست و رفت شد، با هدایت ردوبدل کرد و از جا بر می 

آری، قهرمان خلیق بیا    ":آمیز گفت حالتی تمسخر هدایت  بار دیگر با

 "...!خودت با  چشمانت  دیدی که. کند ما همکاری می

دانستم قضیه را  نمی. بود گشتم، سرم به  دوار افتاده تی به سلول بازوق

از یکسو خشمگین بودم که عباب چنان شیده و  . چگونه تحلیل کنم

وییژه،   به. نمود از سوی دیگر، مجموعه داستان برایم اندکی غریب می

ییزی میرا    حرکات و وجنات شخص یاد شده، طوری بود که از نظرغر

موقع، ایین فقیط    درآن . او را یک چریک سابق بدانمکرد تا  ضا نمی ار

 .یک احساب بود ولی حوادث بعدی، درستی آنرا ثابت کرد

ییاوری،   امکانی و بی من کمک کرد تا در اوج بی دو حادثه تصادفی به

بود که روزی در  نخستین حادثه این. ببرم سازی ساواک پی به صحنه 

ناگهیان دییدم،   . اه بیودم اطاق افسر نگهبان، منتظیر اعیزام بیه دادگی    

بیود، از در وارد   من معرفیی شیده   شخصی که قبال به عنوان عباب به

ی مخصیو  گذاشیت و در حالیکیه     اش را درکشو شد، سالح کمری

داد، راه خیروج از اطیاق را در پییش     خنده کوتاهی تحویل مین میی  

او، وی  یزی بیه در همین لحظه، افسر نگهبان، ضمن گفتن چ. گرفت

ناگهیان برقیی در ذهینم جهیید و     ! خطاب کرد "نوچهریم"را آقای 

های سرشناب ساواک  یاد آوردم که منوچهری نامی، یکی از بازجو به

شیدت  مجیروح     است که مدتی پییش در ییک سیانحه اتومبییل بیه     

 .بود شده

درستی ادعاهای هدایت تقویت  های من نسبت به این گذشت و تردید

لیم  آمید تیا میرا بیه        دنبیا       تا اینکه، شبی، ناگهان، نگهبیانی بیه  . شد

درآنجا . شناختم مرا به ساختمان دیگری بردند که نمی. جوئی ببرد باز
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اغهیا چشیمانم را    وبرقی شدم و در حالیکه نیور چیر   وارد اطاق پرزرق

بود، در پشت میز ، همان شخص  کرد و عرق بر تنم نشسته خیره می

او چییون مییرا در برابییر خییود دییید، بییا  . یعنییی منییوچهری را دیییدم

دستپاچگی تمام به نگهبان نهیب زد که متهم را عوضی آورده و بیه  

وقت منوچهری میرا در   از آن پس، هر. گرداند سرعت مرا به سلول باز

 .شد دزدید و ناپدید می می سرعت چشم دید، به محوطه زندان می

رودباری بلکیه بیا منیوچهری     بودم که نه با عباب  دیگر مطمئن شده

سازی برای تضیعیف   ام و همه قضیه، یک صحنه بازجو سروکار داشته

بعیدها، وقتیی در سیلول عمیومی کمیتیه، بیا       . اسیت  روحیه من بوده

دیگران در ایین میورد صیحبت کیردم، معلیوم شید کیه منیوچهری         

ونیز معلیوم  . کند مختلف نقش هنرپیشه ساواک را بازی می اشکال به

شد که عباب جمشیدی واقعی به اعدام محکوم شیده و در سیلولی،   

انیدکی بعید، در زنیدان    . تنها و خاموش در انتظار اجرای حکم است

یه، از زندانیان سیاسی شنیدم که آنهیا از حضیور عبیاب در     جمشید

او . بودند دی زندان خبردار شده، در سلول انفرا29شب دوم مردادماه 

 .بودند تا به جوخه اعدام بسپارند را به آنجا آورده
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 "ادهز دکتر حسین "دیدار اجباری با 

 
روزی، هیدایت بیه   . پایان رسییده بیود   جوئی تقریبا به مراحل حاد باز

خواهد مرا  می "کمیته  "سراغم آمد و گفت که یکی از مقامات مهم 

لحظیاتی دم  . مرا با چشمان بسته به ساختمان دیگری بردنید . ببیند

تیو نیام دکتیر     ": در این فاصیله ، هیدایت گفیت    . در منتظر ماندیم

مواظب حرفها . رویم پیش او اکنون می. ای زاده را حتما شنیده حسین

اتاق بزرگیی  .باالخره در باز شد و ما داخل شدیم "!و رفتار خود باش

در . هیای کتیاب بیود    پوشییده از قفسیه   بود که سراسیر دیوارهیایش  

ای، پشت میزی بیزرگ ، میردی رییز نقیش بیا کلیه طیاب و         گوشه

از رفتار بسیار مودبانیه و تیوام   . چشمان ریز موذی و نافذ نشسته بود

راسیتی مهیره    زاده به با احتیاط و هراب هدایت ، فهمیدم که حسین

بیودم و   هالبته من نیام او را شینید  . مهمی در تشکیالت ساواک است

های خود، به کیرات از ایین موجیود     سازمانهای سیاسی در افشاگری

زاده ابتیدا لحظیاتی چنید در     حسین. بردند پرده نام می مرموز و پشت

بهتر است بگویم، در چشمانم زل زد . صورت پف کرده من دقیق شد

ای که  از مقدمه سخن در آمد و پس آنگاه به. رانداز کرد و سراپای مرا و

کننده ییک پروفسیور دانشیگاه  شیباهت      دادن خسته به درب بیشتر

شناسیی،   از تیاریخ ، فلسیفه، جامعیه   . داشت، سیئواالتی از مین کیرد   

مربیوط بیه    "فنیی "اما هیچ سئوال . سیاست و مسائل نظری پرسید

 "حمیید اشیرف  "آور بیود کیه در بیاره     به ویژه تعجیب . پرونده نکرد

آمد،  ابوب به شمار میمسئول تشکیالتی من، که برای ساواک یک ک

ها، من کم کم، محییط   در ضمن سئوال و جواب. هیچ پرسشی نکرد
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هیای بلنید، واکینش     را خسته کننده یافتم و چندین با ر با خمییازه  

زاده خوش نیامید   ظاهرا این رفتار به مذاق جناب حسین. نشان دادم

 ":آمییز دسیت، خطیاب بیه هیدایت گفیت        و با تکیان دادن تیوهین  

 " !یدش ببر

کنم، هدف از این دیدار،  فکر می. از آن پس ، دیگر هرگز او را ندیدم

 !مال بود " به دندان زدن "نوعی 

تیر از آن، قیرار مالقیاتی بیا      بیش حساب بود و مهیم  و پرونده من کم

داشتم که ساواک برای دسیت ییافتن بیه میرده ییا       "حمید اشرف"

حیدب زد کیه   تیوان   بنیابراین، میی  . کیرد  ی میی  اش، روزشیمار  زنده

نخیی   توانسیت سیر   خواست با ارزیابی متهمی که میی  زاده می حسین

ای حمید اشرف باشد، کار کارشناسی کرده  برای یافتن چریک افسانه

زاده در ذهن من بیاقی مانید چنیین     اما تصویری که از حسین. باشد

فردی هوشمند و زیرک بیا آمییزه غلیظیی از تبختیر، تفیرعن و      : بود

له کارگردانیان عملییاتی سیاواک بیود کیه پیس از       او ازجم. بیرحمی

انقالب، ناگهان آب شد و به زمین رفت و کسی ندانست به کجا رفته 

 .کند و چه می
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 بود انبانی که خود به زندان افتاده زند

 
های مربوطه، میرا بیه زنیدان     "پذیرائی  "جوئی  و  از مراحل باز  بعد

بودم و آنجا ییک زنیدان ارتشیی     زیرا نظامی. یه انتقال دادند جمشید

. ندم قطعی در آنجا  ما "درجه خلع"تا قطعی شدن حکم دادگاه و. بود

 "یه، شمار اندکی زندانی سیاسی داشت کیه بیه آنهیا     زندان جمشید

. بودند "طی  باانض "بخش اعظم زندانیان،. گفتند یم "زندانیان ویژه 

انیی   از همیافر ! "خور تانک"از سرباز فراری گرفته تا سرهنگ و ژنرال 

ط  باانی کیه انضی   ن آورده بودند تا افسرایرا یکائی  با خود به که زن امر

تماب ما با زندانیان عادی، رسما ممنیوع  . بودند نظامی را زیر پا نهاده

بود، اما در میان بخشی از آنان عالقه خاصی وجود داشیت تیا بیا میا     

 .قاطی شوند و هم صحبت گردند

ه، از فضای سرکوب و ارعاب خبری نبود و شرایط ی در زندان جمشید

 "بیی   ستوان یکم دکتیر محجیو   "هنوز رسما . نسبتا باز و خوب بود

بییودم و همییه زنییدانیان از مالقییات حضییوری  و اتاقهییای روشیین و   

 "افسیری "زندانیان سیاسی، جملگی جییره  . بهداشتی برخودار بودند

 .کردند دریافت می

سیاسی  داشت، جا   افسری را که اتهام غیر  در اتاق بغلی ما، استثنائا،

فکیر  . ئیی بیود   کان نام داشیت  و افسیر قضیا    او سرگرد نیا. بودند داده

آدمی بود که . اش  اختالب و یا چیزی مشابه آن بود کنم پرونده می

زندان کشیدن برایش سخت بود و بیشتر دنبال آرامش بود تا اعصاب 

 .اش را تسکین دهد ضعیف
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سرگرد نیاکان که در یک اتیاق  . ای رخ داد مترقبه ثه غیرروز، حاد یک

او نییز سیرگرد   ! اتاقی شد کرد، صاحب هم شش نفره تنها زندگی می

جیوادی نیام داشیت و انیدکی      سیید  او حاج . بود، اما سرگرد شهربانی

ایین زنیدانبان ،   . پیشتر، رئیس بند سیاسی زنان در زندان قصر بیود 

ن ییک چرییک زن معیروف یعنیی     بیود، چیو   کارش به زندان کشیده

توانسته بود از چنگال ماموران زیر فرمان او بگرییزد  "اشرف دهقانی"

جنجیال سیاسیی بیه     این حادثه که در آن زمان  ییک . و ناپدید شود

آمد، در محافیل اپوزیسییون، شیور و غوغیایی برانگیخیت       حساب می

 .بانی را سخت خشمگین و زخم خورده کرد مات ساواک وشهر ومقا

جوادی، خود به زندان افتاده بود و در انتظیار   ی، سرگرد حاج سیدآر

اما زنیدان کشییدن بیرای    . کرد شماری می معلوم خود روز سرنوشت نا

او سیخت  . ای روزمره بود حق، شکنجه این زندانبان سابق و زندانی ال

میا،  ! ائت قیرآن بیود   نمودو مدام در حال نماز خواندن وقر افسرده می

. دییدیم  به دیوار بودیم و روزی چند بار همدیگر را میهمسایه دیوار 

اختیار و شاید به عمد، سرش را  بی. کوشید نگاهش را از ما بدزدد می

میا کیه بسییار سیرحال و     . شد انداخت و از کنارمان رد می پائین می

ذیانیه  از   مسیلکانه و شیادی  میو    فعال بودیم، با نوعی  برخورد کلبی

کردیم تیا حیدودی مراعیات     ، سعی میدیدن وی در همسایگی خود

فقط یک ییا دوبیار   .گفت او خیلی کم با ما سخن می. حالش را بکنیم

ایین   در. بیود  ای به فیرار اشیرف کیرده    های کوتاهی، اشاره در صحبت

اش  بار چهره برد و هر را به کار می "آن زنک  "ها، همواره لفظ  اشاره

دتی، میرا بیه زنیدان    از م بعد. رفت و آهی عمیق می کشید می در هم

قصر منتقل کردند و دیگر نفهمیدم چه بر سر این سیرگرد زنیدانبان   

 .آمد
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 !فرار "آمیز  نبوغ "نقشه 

 
یه، مالقات حضوری فرصت خوبی بود برای تسکین  در زندان جمشید

. انتر  خانواده افراد جو حال تبلیغ سیاسی روی  آالم  عاطفی و در عین

ایین شییوه   . ار ویژه چریکیی آمیختیه بیود   ها، با شور و شع این تبلیغ

داد تا با بستگان دیگر زندانیان نیز آشنا شده  ما امکان می مالقات، به

 .نیم های دوستانه بز و گد

صیمیمیت  . شک بیود  حال دامپز ان و درعین اطاقی داشتم که سرو هم

اسیت کیه از ییاران     " اهتیی  حمزه فیر  "او،. نمان  برقرار بود زیادی میا

نگیی بیود و در ارتبیاط بیا میرگ وی هیم،        بهیر  فقید صیمد  نویسنده

هرحال،  به. های کمی از جانب دوست و دشمن متحمل نشد دشواری

المی  داشتیم و ساعات خوشی را باهم در گوشه زنیدان   یکدیگر عو با

 .گذراندیم می

ش برنامه مالقیات داشیتیم، صیبح زود حمیزه      از ظهر روز که بعد یک

خواهد مرا از زنیدان فیرار    ای جدی گفت که می پیشم آمد و با قیافه

پرسیدم، مگیر چنیین کیاری ممکین اسیت و اصیوال برنامیه او        ! دهد

میادرم را کیه    ": ای که در او سراغ دارم، گفت امش ویژه  ر آ  با. چیست

تیو هیم کیه    . های درشتی دارد وچله است و ران او چاق . شناسی می

های او قایم کیرد و بیدین    اشود ترا میان پ پس می. میزه هستی  ریزه

رویت را خوب  و فقط الزم است سر!... ترتیب به خارج از زندان فرستاد

در ایین   "!بتراشی و تنت  را خوب چرب کنی که حسابی لییز باشید  

. ائید و هر دو زدییم زییر خنیده    اش به خنده گر لحظه سیمای جدی
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دار  خبیر وقتی دیگران نیز از این نقشیه بیدیع   .! حاال نخند ،کی بخند

 .شدند، موجی از خنده در اتاق پیچید

ظهر، در جریان مالقات، حمزه داستان را برای مادرش تعرییف    بعداز

ای زنانیه بیا دسیت     پیرزن ساده و مهربان، در حالیکه به شییوه . کرد

حمزه، چیه   "خراشید، با خنده گفت  صورتش را به نشانه حیرت می

 "....!آید کارهایی که از تو برنمی

ای مشکالت تشریحی هرگز عملی نشید،   دلیل پاره ه فرار البته بهنقش

 .است اش و صدای قهقهه دوستان همچنان در من زنده  اما خاطره
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 "زنم؟  ستبند می ببین به  کی د "

 
. خوانی به دادگاه نظامی اعزام شده بودم از زندان کمیته، برای پرونده

همراهیی میرا داشیت ، پاسیبانی بیود بیه نیام        ماموری که مسئولیت 

قیبال   . او اهل زنجان بود و آدمی  بسییار مهربیان و میودب    . کریمی 

در طول راه، . بودم امش را با زندانیان دیده بارها رفتار آمیخته به احتر

آمییز    کرد و هیچ اثیری از برخیورد تیوهین    با محبت و ادب رفتار می

خیوانی تمیام شید، او     تی کار پرونیده وق. یک مامور کمیته در او نبود

ستبند را بیه   دوباره مرا تحویل گرفت و در حالیکه در وسط راهرو، د

ئید و آنگاه بیا لحنیی    افش را پا ای اطر د لحظه کر یم نزدیک می دستها

سیتبند   ببین به کی د...  مرا ببخشید ": آمیز  در گوشم گفت  پوزش

ای ، گرمیایی تنید، سراسیر     از این حیرف میامور، لحظیه     "...زنم؟ می

. دید و خود را بسیار مغرور و نیرومند احساب کردم جودم را در نور و

نظرم آمد، حتیی   به. بود او را در آغوش کشم و چیزی بگویم مانده کم

شیوند کیه    هایی یافیت میی   در قلب زندان و دستگاه فشار نیز، انسان

دم را از خیس و  توانند گن تپد و می های دیگر می قلبشان برای انسان

نییروی ایسیتادگی   . داد مین نییرو میی    و این بیه . خاشاک تمیز دهند

 .ها تر سختی بیشتر و تحمل راحت

دیگیری را   "اپییزود   "اندکی قبل از ایین صیحنه فرامیوش نشیدنی،    

. بودم و در نتیجه قلبم ماالمال از امید و خوشبختی  بود تجربه کرده

لهجیه  . "پور  حسن "بود بنام  انی نشسته خوانی ، سرو در اتاق پرونده

اولین کارش این بود . نمود شیرین گیلکی داشت  و بسیار مهربان می

، (ای دیگیر  پرونده من، خواهرم بهجت و دو هم) که به محض ورود ما
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من و خیواهرم را در اتیاقش   . ها را باز کنند به نگهبانان گفت دستبند

توانیید   اینجیا میی   ": آمیز  گفت با لحنی محبت. نشاند و در را بست

کسیی میزاحم   . نیید  دقایقی باهم و در کنار هم باشید و با هم گد بز

 !".شد شما نخواهد

کردم  در حالیکه از او تشکر می. بودم غرق در شادی شده!  چه انسانی

مانند را چون  های  بی  خواهر نازنینم را در آغوش کشیدم و آن لحظه

پورهیا   هیا و حسین   یا کریمیی آ! جودم کردم ای  و خوراکی لذیذ، گوار

سیازی   ها را برای خیود بیاز   اند؟ آیا آنها نیز چون من، این صحنه زنده

ام و  اموششیان نکیرده   دانم که فر اما می. دانم کنند؟ نمی گوئی می وباز

 !است یادشان، در من همیشه زنده. اموششان کنم توانم هم فر نمی
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 !است "اهلل آفت "این 

 
او صدایی . های معروف کمیته، شخصی بود بنام رسولی از بازجویکی 

زاد تشکیالت کمیتیه   ناهنجار و تو دماغی داشت و در واقع غالم خانه

ت فراغیت و بیویژه    در سیاعا . گذشیت  و روزش در آنجیا میی   شب. بود

تعطیل بیود،   "سریال"های  روزهای جمعه که معموال بساط بازجویی

آمییز   دهنده و توهین فت و با سخنان آزارر رسولی به داخل بندها می

 .کرد تر می آرام خود، زندگی ناآرام و آمیخته به وحشت زندانیان را نا

از جملیه  . حدود ده نفر بودیم. روزی در سلول عمومی بند پنج بودم

محمید بشیارتی کیه     ر هم آنجا بود ونیز علیی  یاد سعید سلطانپو زنده

. هیا بیود   سیلولی  ود، جیزو هیم  مدتی وزیر کشور کابینه رفسنجانی بی 

کیس،   از هر. های غروب ، رسولی وارد سلول شد روز جمعه، طرف یک

پرسید و متناسب بیا آن، فحشیی ییا دسیتکم      اش را می نام و پرونده

نیام    هنگامیکیه او بیه پیرمیردی بیه    . کرد رش می ی نثا حرف نیشدار

این شخص از طرفیداران خمینیی  بیود و بیا توزییع      ) دهقانی رسید

فیالن   فیالن ... "ناگهیان فرییاد زد   .( بیود  های او دستگیر شده عالمیها

کردی، ها؟ این، آیت اهلل نیست، بلکه  شده، تو برای خمینی تبلیغ می

پیرمیرد آبیادانی،    "...اهلل م توی چشیم ایین آییت    کیر...آفت اهلل است 

خود گرفته  اش، حالت عجیبی به       چهره. دانست چگونه رفتار کند نمی

 .زد نوعی خشم آمیخته به ترب و شرم در آن موج می. دبو

جالب است، وقتی رسولی به من رسید و نامم را پرسید، یک لحظیه  

وخیورد و سیرش را    خواست چیزی بگوید، اما ناگهیان حیرفش را فیر   
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هیای      شیی   در هرحال، از فحیا . برگرداند و به سوی فرد دیگری رفت

 .دانم چرا نمی. بودم خانه  او در امان مانده گستا

گروییده و بیه    "آفت اهلل"اوایل انقالب، شایع بود که رسولی به رژیم 

کار سابق خود اما این بار  در دستگاه اطالعاتی رژییم جدیید ادامیه    

 .دهد می
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 "زندانیان عادی  "در میان 
 

اجبیاری    "قصیر نشیینی   "وقتی مرا به زندان قصر منتقل کردنید و   

. نصیبم شد، چند ماهی را در زندان موقت زندانیان عیادی گذرانیدم  

ای قیرار داشیت     البته بخش ما از آنها جدا بود، اما در همان محوطیه 

سیاسیی   پلیس آنجا غیر. شدند که زندانیان غیر سیاسی نگهداری می

کیه ، گیاهی    طیوری . یبیی   معا   سنی داشت و هم بود و این ، هم محا

شرایط بند  بسیار بد . آورد جود می دردسرهای غیر عادی  برایمان بو

روز با  اپییدمی   غذا بسیار ناسالم بود و تقریبا هر. و غیر بهداشتی بود

حدود سیصد نفیر زنیدانی، فقیط دو ییا سیه      . اسهال سروکار داشتیم

گییر میی شید، رسیاندن      اسهال  همه وقتی. توالت در اختیار داشتند

و . آمد حساب می موقع خود به توالت یک خوشبختی تمام عیار  به به

آمدی ، ناگزیر بودی همانجا در صف  بایستی تا برای  وقتی بیرون می

، فرصت رفتن به موقیع بیه   "پیچ   زور "و  "روش  شکم "دور بعدی 

ای کیه   ای بیامزه هی  در همین رابطه، چه صحنه! توالت را داشته باشی

 !داد رخ نمی

. بردنید  بار ما را به صف کرده به حمام عمومی زندان می ای یک هفته

هیای زنیدانیان عیادی عبیور      در طول راه، مجبور بودیم از حیاط بند

زندانیان عیادی، در طیول راه   : آمد های جالبی پیش مِی صحنه. کنیم

بیشیتر از    چییزی . را تماشا کنند  "ها سیاسی "کشیدند تا  صف می

توانسییتند ببینیید اییین   زده، مییی  هییای بهییت آنهییا بییا قیافییه. تماشییا

رات غریبیی از میا    غالبا تصیو . چگونه موجوداتی هستند "ها سیاسی"

ای برخیورد   سیتودند و بیا احتیرام وییژه     شان میا را میی   اکثر. داشتند
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در طیول راه حمییام، ضیمن تماشییای میا، گییاهی شییعار    . کردنیید میی 

مین هیم مارکیسیت    !... شما درود بر ":گفت یکی می بار یک. دادند می

زنده ....نم زمین خورده تو.... کرتونم نو "گفت دیگری  می  فرد  "!هستم

 !"باد  زندانی سیاسی 

فهمیدنید، حتیی    آنها از سیاسیت چییزی نمیی   . و از این قبیل چیزها

بعضا افراد خطرناکی بودند، اما بهرحیال در سییمای میا، دشیمنان و     

در نتیجیه،  . بود دیدند که آنها را به بند کشیده رژیمی را میمخالفان 

 .آمد جود می نوعی همدلی آمیخته به احترام  بو

در زنییدان موقییت، بییا تعییدادی طلبییه جییوان کییه همگییی را از قییم  

حی، رابطیه   یک طلبه اهل شمال بنام فتو. .اتاق بودم بودند، هم آورده

نیارنجی بیود و تیاب     نیازک او بسییار  . نزدیکی با من برقرار کرده بود

مثال وضو گرفتن در هوای سیرد  . تحمل شرایط سخت بند را نداشت

هر بار .. آمد اب الیم به حساب می ئی، برایش عذ و با آب سرد دستشو

انهیایش   لرزیید و دنید   گشت، تمام تنش میی  که از وضو گرفتن برمی

ی وضیو   حیی مگیر مجبیور    فتیو  "گفیتم  به شوخی می. خورد می  بهم

و آنگیاه هیر دو    "...خوب، تیمم کین و قیال قضییه را بکین    ! ی؟بگیر

این طلبه جوان صدای خوشی داشت و سخت خجالتی . خندیدیم می

خیوانی راه    تدریج که میانمان صمیمیت ایجاد شد، برنامیه آواز  به. بود

رفیت، امیا    آغاز، طفیره میی   در. خواستم آواز بخواند از او می. انداختیم 

مازنیدرانی   "امییری "ب شد و روزی  یک قطعه اش  آ یواش یخ یواش

الحق، اجرای خیوبی ارائیه داد و میا مشیتری دائمیی      . برایمان خواند

کیم   کمیت طلبگی در او چنان لنگ بود که اگر  ییک . ش شدیم آواز

! آمید  میی  ش در خوان خوبی از خوان، آوازه جای روضه دادی به هل می
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و در حکومیت آخونیدها   دانم چیه شید    نمی. بعدها، دیگر او را ندیدم

 .کارش به کجا کشید

ای بیود   او دهقان سیاده . نامش عیدی بود  اتاقی دیگری داشتم که هم

ببنید   و عظمی از لرستان، در ییک بگییر   ونده دکتر ا که در ارتباط باپر

بیماری آسم داشت و چیون در  . بود ساواک ، کارش به زندان کشیده

بیار از او   ییک . آنجیا   دیمش بهبو شد، آورده اتاق ما سیگار کشیده نمی

پیرمرد در حالیکه دستپاچه شده بود، آنیرا  . اند خواستم آواز لری بخو

بیاالخره در برابیر   . اما از آنجا که من پزشک معالجش بیودم . رد کرد

در پاییان آواز، جملیه   . داد فشاری من کوتاه آمد و دهنیی آواز سیر   پا

برای اولیین   ":گفت.. مکن زبان آورد که هرگز فراموش نمی کوتاهی بر

 !".ندم بار در عمرم آواز خوا
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 نوری در اتاق سرلشکر خواجه
 

نیوری   لشیکر خواجیه   باسیر   کیارم  و                           نظر، سیر  در دادگاه نظامی تجدید 

سیاسیی، بیه سیختگیری و خشیونت      او در مییان زنیدانیان  . بود افتاده

چیون  . این رو کسی دوست نداشت به دادگاه او بیفتید  از. معروف بود

بنابراین، من نیز اگر چه . احتمال گرفتن محکومیت سنگین زیاد بود

دان شناختم، اما در ته دل از ایین تقسییم کیار چنی     او را شخصا نمی

 .راضی نبودم

بایسیت او   ظاهرا می. در یکی از مراحل اداری کار ، مرا پیش او بردند

هیبتیی را   وقتی وارد اتاق شدم، ژنرال پیر . آغاز روند کار را تائید کند

ای  لباب  و آراسته بود، امیا چهیره   پیش خود دیدم که بسیار خوش 

سخت عبوب داشت و دو چشم خشن، در پشت عینک تیره، سوسو 

. اعتنا به حضور من او در حال امضای ورقه کاغذی بود و بی. زدند می

بیا  . هینم پریید و چییزی از او پرسییدم     دانم چه شد، حرفی از د نمی

 "گفیت  ش را بلند کرد و در حالیکه می اعتنائی تمام، سر تحقیر و بی

دستور داد میرا از اطیاق خیارج     "کند؟ این کیه که نیامده سئوال می

 !کنند

هی بیود کیه مین در آن محاکمیه  و      رال عبوب ، رئیس دادگااین ژن

در تمیام طیول دادگیاه،    . بطور قطعی به ده سال زندان محکوم شدم

افاده شنیدم، همان بود که  ش پر تنها سخنی که از این ژنرال خوشپو

او ساکت و ساکن و صامت، آن باال نشسته بود و وقتی . در باال گفتم

عین تمیام از جیا     ای به پایان رسید، بیاتفر  دادگاه نمایشی چند دقیقه
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ئیس محتیرم آن   ر دادگاه و. بس همین و.شد برخاست و از اطاق خارج

 !بودند به وظایف قانونی خود عمل کرده
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 !چگونه اختراع شد؟ "طب نخی"

 
روزی یکی از   .کردم می "تحمل کیفر"در زندان جمشیدیه   20سال 

به من مراجعه کرد تا  (مریکاستام اینک در آ که شنیده) زندانیان

مشکل، وجود یک خال  .بگذارد یک مشکل پزشکی را در میان

شد و  گوشتی در صورت بود که موقع تراشیدن ریش زخمی می

در اختیار  فتم من که اینجا هیچ وسیله پزشکیگ .کرد خونریزی می

گفتم  .م رسیداطربه خ اما ناگهان فکربکری .ندارم تا کاری بکنم

و من خال را از  او نخ آورد !اور تا ترتیبش را بدهمیای نخ ب تکه

دفاع سیاه و  اش محکم بستم و پس از سه روز خال بیچاره و بی پایه

 .خود افتاده ب خشک شد و خود

بود و  قیافه دیگری پیدا کرده رفیق ما،. بود حادثه پرهیجانی رخ داده

ای پیدا  روزهای بعد، مشتریان تازه. نداصالح ک راحتیه توانست ب می

و خواهان  ندای از بدن خال و زگیلی داشت یک در گوشه کردم که هر

 .و خونریزی و ابداعی بودند ن دردومعالجه بد

طالح اص .یافت و در زندانهای دیگر نیزادامه باال گرفت "نخی طب"کار

 .ممعروف شد "نخی دکتر"و من  به هم بخوبی جا افتاد "طب نخی"

در آلمان نیز آن  .اما این شیوه طبابت به زندانهای شاه محدود نشد

 !رود را ادامه دادم و کار همچنان پیش می

تعددی زگیلهای برجسته م.به مطب آمد روزی یک مرد جوان آلمانی

تجارب زندان افتادم و به او پیشنهاد  اختیار یاد بی. در بدن داشت

موافقت کرد و من  .جای  چاقو یا دارو از نخ کمک بگیرم کردم که  به

تک رویشهای گوشتی ، تاریخچه این شیوه درمانی  ضمن بستن  تک
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شیوه، در زندان وقتی به او گفتم که این  .را برایش تعریف کردم

اما  یزی بگویدخواست چ می.از تعجب گرد شد ابداع شده چشمانش

یافت، در نتیجه به یاریش شتافتم و خود اضافه کردم   سخنی نمی

کسی که به دالیل  سیاسی در بلکه با  ،که او نه با یک فرد جنایتکار

 داد فقط زیر الیکه سرش را تکان میدر ح! بوده سروکار دارد زندان

او کسان دیگری را هم برای طب  بعدها. "آه خدای من": لب گفت

 !نهضت ادامه دارد. فرستاد پیش من می نخی
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 ها مرغ تخم رئیس زندان و داستان

 
قرار بود مدت . بودم زندان سیاسی قصر منتقل شده  1-7تازه به بند 

،  1-7در بنید  . کوتاهی آنجا بمیانم و سیپس بیه بنید دائمیی بیروم      

هیای کوتیاهی داشیتند و     شدند که محکومیت زندانیانی نگهداری می

تک و توک افرادی بودند که . رسید آن حداکثر به سه سال میمدت 

. شیدند  صورت تنبیهی همیشه آنجا نگهداری می میت باال، به با محکو

 .زیرا امکانات زیستی در این بند، به مراتب کمتر از بندهای باال بود

گاهی زندانیان اجازه . وپز وجود نداشت در بند یاد شده، امکان پخت 

امیا  . پز استفاده کننید  ت آب صور مرغ خریده و آنرا  به یافتند تخم می

. بود و عمال قابل استفاده نبود ها شکسته مرغ همیشه، تعدادی از تخم

عهیده داشیت،    روزی یکی از زندانیان که مسئولیت امور صنفی را بیر 

هیای   میرغ  بار در باره تخم حال چندین تابه"من مراجعه کرد و گفت به

اییم امیا او ترتییب اثیر      ی رئیس زندان گفتهشکسته به سرهنگ زمان

واردی و در عین  تو که تازه. است نداده و حتی شاکیان را تنبیه کرده

ای  بار با او حرف بزنی شاید نتیجیه  حال موقت هستی، بد نیست یک

ها قرار شد من در اولین فرصیت ایین کیار را     با این صحبت "...بدهد

 .انجام دهم

. نی همراه ستوان ژیان پناه وارد بنید شید  روز، سرهنگ زما فردای آن

سیرعت بیه     شدند و بیه  این دو همیشه با تفرعن خاصی وارد بند می

گرفتند و  اینجا و آنجا سرکشی کرده، احیانا از این و آن هم ایراد می

پناه هم یک  شیستی داشت و ژیان  زمانی، روحیه فا. رفتند سپس می

اینهیا، چنیان فضیائی در    . ودعاطفه بی  تمام معنی خشن و بی افسر  به
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میثال  . قابیل تحمیل بیود    بودند کیه براسیتی غییر    ایجاد کرده 1-7بند

دادن و فشردن شانه یکدیگر به نشانه محبت و دوستی، اساسیا   دست

 .گردید شد، تنبیه می ممنوع بود و اگر کسی مرتکب این عمل می

. کردمها را مطرح  مرغ آری، من جلوی زمانی را گرفته و موضوع تخم

ت و تفیرعن   کیرد، بیا نخیو    بدستی خود بازی میی  او در حالیکه با چو

! و راه خود را کشیید و رفیت   "غهاست  تقصیر مر "تمام، فقط گفت 

هیا را   میرغ  بیودم، تخیم   اج بر جای خود خشیک شیده   و  من که هاج و

آمییز   عادالنیه وتحقییر    فراموش کرده و فقط به این رابطه نابرابر ونیا 

دیدنید، گفتنید    زده مرا میی  بندیها که قیافه شگفت هم .اندیشیدم می

نفرستاد تا بیه دسیت     "زیر هشت  "شانس آوردی که زمانی ترا به 

پناه، در زمره افرادی بودنید کیه در    زمانی و ژیان. ها بسپارد زن شالق

 .شدند های اول انقالب به جوخه اعدام سپرده همان روز
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 "شت کوبیده آبگو"داستان 

 
رسم بیراین بیود،   . شت داشتیم بار آبگو ای دوسه در زندان قصر، هفته

طرفدار گوشت کوبیده بودند، در گوشه سفره عمومی جمیع    آنهائیکه

در این رابطه، . دادند می " فرم "شان می شدند،  و به غذای مورد عالقه

بلند بود و بدین ترتیب ،  " هاش بیان ای کوبیده "ای آشنای  همیشه آو

 .رفتند گوشه مورد نظر می یافته و به خور اطالع اعت کوبیدهجم

تر  مزه با شت کوبیده هم  ای اتفاق افتاد که از آبگو بار داستان بامزه یک

صیدایی بیود، ضیمن     پرسیرو  سالمت رنجبر که جیوان سیرحال و  . بود

کوبیده، بیا هیجیان تمیام و در حالیکیه        نشستن بر سر سفره گوشت

دسیتی   مالید خطیاب بیه رفییق بغیل     هم می بهدستهایش را از شوق 

 .و آنگاه دست به کار شده بود "...بکوبیم؟... ها... بکوبیم... ":بود گفته

نگوکه نگهبان بنید، ایین جملیه را شینیده و از آنجیا کیه قیرار بیود         

چیز، حتی لرزش برگهای تنها درخت سیب حیاط زندان هم به  همه

را به مافوق خیود اطیالع   گزارش شود، ماجرای سالمت  "هشت  زیر"

دانیید   میی . شید  فراخوانده "هشت زیر"اندکی بعد سالمت به. بود داده

ور، از افسییران زنییدان از او توضیییح   وان شییعله قضیییه چییه بود؟سییر 

در جمیع زنیدانیان چیه     "بکوبیم"بود که منظورش از گفتن  خواسته

 سالمت، در حالیکیه از ! خواسته بکوبد بوده و اصوال چه چیزی را می

: بود بود، با شیطنتی خا  گفته آمیزبه خنده افتاده این پرسش بالهت

شیت را   خواسیتیم آبگیو   بود؟ میی  دانید قضیه چه وان، می جناب سر "

 ."...!بکوبیم
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 !مشی چریکی ، مغلوب یک رمان

 
در آنجیا  . من به عنوان طرفدار مشی چریکی به زنیدان افتیاده بیودم   

. و نظیری همیشیه داغ بیود    هیای سیاسیی   میان چریکها، بازار بحیث 

هیای اصیلی بیود و     از موضیوع  صحت یا عدم صحت این مشی، یکیی  

من، اگر چه به یک . گذاشت های جوان و  نپخته  ما را آرام نمی ذهن

سازمان با مشی چریکی پیوسته بودم، اما باید اعتیراف کینم کیه در    

هییایم، برخییی توجیهییات تئییوری    کنییه وجییود و در اعمییاق اندیشییه 

چراکه بیرایم بیه قیدر کیافی     . توانستم هضم کنم  را نمی "نهمسلحا"

زمینه، وقتی در زندان با  نظرات مختلف  با این پیش. کننده نبود قانع

 .یش درگیر قضیه شدمازپ برخورد کردم، در ذهنم بیش

هیای فکیری خیود، بیه هیر دری میی زدم و        ی گمشیده   درجستجو

ی ییا سیاسیی،   هییچ کتیاب فلسیف   . خوانیدم  کتابهای مختلف را میی 

تا اینکیه،  . کتابهای تاریخی نیز همینطور.نتوانست مشکل را حل کند

. را بدسیییت گیییرفتم -ییییک رمیییان  -روزی ییییک کتیییاب ادبیییی

 .اثر داستایوسکی  "شدگان تسخیر"مان ر

هیای روسییه    این کتاب که داستان زندگی و سرنوشت تلخ نارودنیک

ییات، نییروی   دانسیتم کیه ادب   میی . بود، روح و فکر مرا منقلیب کیرد  

به راستی، این کتاب چنان تیاثیری  . شگرفی دارد، اما تا این اندازه نه

های فکری خیود را حیل کیرده و خیلیی      من نهاد که همه تناقض ر     د

آن روزهایی را . بردم راحت به بیهودگی و نادرستی مشی چریکی پی

داستایوسیکی میرا   . کنم که رمان یادشده در دستم بود فراموش نمی

 . شناخته دنیایی برد که دنیای من نیز بود اعماق  نابه 
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در آنجا، داستان زندگی و سرگذشت و سرنوشت خویش و همگنیان   

رفتیه را بهتیر شیناختم و یکبیاره از آن      خود و راه. خویش را خواندم

هیا   آن راه و آن دییدگاه   "تسیخیر شیده    "دیگیر  ! بیرون  جهییدم  

اصیال  . کیردم  خود احساب میبالی و آرامش عجیبی در  سبک. نبودم

  چرییک دییروز بیه   . بیود  های دیگری پیش چشمانم گشوده شده افق

امروز تحول یافته و از این طریق موجبیات آزردگیی و    "کار سیاسی"

در . بیود  حتی خشم بسیاری از طرفداران مشی چریکی را برانگیختیه 

 اما بسی خوشحال بودم. هاکه نشنیدم ها و طعنه این رابطه، چه نیش

 .که در این زمینه، گامی از دیگران جلوتر بودم

سوسیالیسیتی در   –لیسیت   ها ، فعاالن ییک جنیبش پوپیو    ناردونیک

فضای سیاسیی آن کشیور    1311تا 1511فاصله  روسیه بودند که در

آن  های زیادی بیه  جنبش چریکی در ایران، شباهت . بود رامتاثرکرده

 .داشت
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 روحانیهای دلنشین  یک  حرف

 
ها در اوج بود و  کردن زندانی .سالی به انقالب مانده بودیکی دو

اندیشان  او را نیز همراه بسیاری از دینی. زندان کشیدن نیز در اوج

 روحانی بود و نامش. مخالف حکومت شاه به زندان آورده بودند

پس از انقالب، از بندرعباب نماینده مجلس شد  .غالمحسین حقانی

ب جمهوری ساختمان حز زآن، در حادثه انفجارپس اوزمان کوتاهی 

اسالمی همراه جمعی دیگر از سران حکومت تازه جان خود را از 

و همانجا   پنج زندان قصر آورده بودندآری، او را به بند . دست داد

 "کمون"در . کار بود افظهاو یک روحانی مح. دیدممن او را بود که 

از   یکی  و  دکر ندان زندگی میهای ز محفل مذهبی  ترین قشری

اما برخالف دیگر یاران خود در . مدآ حساب می های آن جمع به چهره

ها، نرم و با  ویژه چد هو بدر برخورد با دیگر زندانیان  "ونکم"

در مجموع  کرد و راحتی با آنان سالم و احوالپرسی می هب. انعطاف بود

به همین خاطر نیز زود با  .آمیز داشت نسبت به آنها برخوردی احترام

باره ناراحتی   پزشکی در این آشنائی یک پرسش  و بهانۀ من آشنا شد

در جمع زندانیان  دیگری   که پزشکان درحالی بود  و این .مزمن معده

شنائی سبب شده بود تا گاهی این آ. هم وجود داشتند اندیش یدین

خواهم با شما در  نچه در اینجا میبیشتر با همدیگر گد بزنیم وآ

ها و هنگام دورزدن شامگاهی در  دریکی از همین گد میان بگذارم،

من گفت در باره زنی  هآنچه او ب. حیاط زندان برزبان او جاری گشت

و اگر اشتباه  بود بود که درآن هنگام به جوخه اعدام سپرده شده

های سیاسی  خاطر فعالیت هکه دررژیم شاه، ب نکنم دومین زنی بود
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بسیاری او را . السادات روحی آهنگران بود او اعظم .اعدام گردیده بود

. نام میشناختندش ها دیده بودند وبسیاری دیگر تنها به در بازجویی

دانستم که هنگام  و این را نیز می شناختم من هم او را به نام می

در اینجا . ی نورب و نهالی سبز وشادابگل. تیرباران بسیار جوان بود

او برایم چنین . ناگزیرم بقیه داستان را از زبان خود حقانی نقل کنم

. روز مرا به بازجوئی بردند یک. بودم تازه دستگیر شده :تعریف کرد

وقتی وارد اطاق شدم  .بازجو، منوچهری بود. اچشمان بستهب

دختر  در گوشه اطاق،. بند از چشمانم برداشتند دستور او چشم به

تامرا دید  .جوانی را دیدم که پشت میز نشسته و مشغول نوشتن بود

سری به نشانه سالم تکان  کرد، تالقی لحظه با هم و نگاهمان برای یک

راحتی فهمیدم که او  هب. دادو لبخندی متین بر لبانش نقش بست

 بازجو  ناگهان متوجه این مکالمه ساکت. یک مبارز کمونیست است

دو  شگی بازجویان ساواک خواست صاحبانو به شیوه همی شد

 ،آرائی داشتند برابر رژیم شاه صف ایدئولوژی را که آن زمان هردو در

پس رو کرد به  .شده یک تاکتیک شناخته .روی هم قرار دهد در رو

 "ببینم تو خدا را قبول داری؟" :مه پرسیدمقد و بی دختر جوان

من ماتریالیست هستم و درک " :اددختر با اندکی تامل پاسخ د

منظور )علی" :بازجو دوباره پرسید ".خالق و مخلوق دارم از  دیگری

به عنوان یک ": پاسخ داددختر  را قبول داری؟( حضرت علی است

بازجو بیدرنگ مرا نشان  بار این ."شخصیت دینی ومظهر رشادت آری

من افکند و دخترک نگاه پرمهری به  "قبول داری؟ او را"و گفت  داد

بازجو  ."او را قبول دارم آری،" :خاصی در صدایش گفتبا استحکام 

. ای را نداشت ظاهرا انتظار چنین جواب پخته که قافیه را باخته بود،

. سرعت موضوع را عوض کرد و دیگر پی گفتگو را نگرفت هبنابراین ب
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جوان بودم و در دلم این مبارز  شار از نیرو شده امامن، من روحانی سر

هول  .بود ست دادهه من ددانید چه حالی ب نمی .کردم را تحسین می

بودو وجودم لبریز از شوق و   و اضطراب بازجوئی فراموشم شده 

که  چرا بماند، گویم و پیش شما هم چیزی را فقط به شما می .شادی

خواستم دخترک را  آن لحظه می در":  ام کسی نگفته تا بحال آنرا به

 .اش را غرق بوسه کنم پریده و چهره معصوم و رنگدر آغوش کشم 

. بود دانید چه احساب غروری بمن دست داده نمی. آری غرق بوسه

پاسخ  .کنم من سیمای محجوب این زن مبارز را هرگز فراموش نمی

 ."...درب بزرگی برای من بود بازجو، او به

. ای را در سکوت گذراندیم هردو لحظه. در اینجا حقانی سکوت کرد

ه نماز آنگاه او پوزش خواست و برای اقام .معنا سکوتی سنگین و پر

 چند دوری در حیاط زدم در افکار خود، من، غرق. به داخل بند رفت

صحنه  یک .کردممرور بودم، آنچه را که شنیده آنگاه در خلوت بند،و

وب  دراطاقی در کمیته مشترک ودر اوج اختناق و سرک بسیار ساده،

اینک . تردید شگرف و پرمعنا ای ساده اما بی صحنه .دوره آریامهری

 .گذرد میسال از آن ماجرا  اندی  و  سی نگارم، میسطور را  این   که

که  هایی دگرگونی .ها دگرگونی و  حوادث از شار سر  هایی سال

 .و امثال من و همه ما گذشته است  ها، من اسادات اعظم ها، برحقانی

آنکه غبار  بی .برجاستذهن من همچنان پای این خاطره در لاما زال

ها، همیشه جال و  ها و خاطره برخی صحنه .زمان برآن نشسته باشد

هایی که ذهن آدمی برای  صحنه. زندگی زمان وقوع را دارند سر

ها جلوه راستین  برخی از صحنه .گیرد همیشه از آن رنگ می

نگاه و  با یک حقیقتی که گاه. در رفتار این و یا آن انسان اند حقیقت

 .نشیند یا یک حرف ساده در عمق ضمیر آدمی می
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 :صحنه خبر واثری نیستکه ازبازیگران آن  ایم امروز در جائی ایستاده

چند . شدپر های مذاب پر اش با گلوله گل جوانی, زود خیلی اعظم،

تر حقانی در میان آوار سیمان و آهن مدفون گردید، و  سالی دیر

و البته ) کند داند کجاست و چه می سی نمیمنوچهری بازجو نیز ک

آن و از است   اما خاطره زنده .(هم کسی کنجکاو سرنوشت اونیست

  های آن که همین امروز نیز معتبر است های آن وآموزه تر درب زنده

ساده بود نظیر بسیاری از  حقانی یک روحانی. کار بستن هو سزاوار ب

مانند همگنان   او هم. اند بر اریکه قدرت نشسته آنهائی که امروز

دانم اگر او امروز  نمی .ناباورانه به قله قدرت پرتاپ شده بود خویش،

شه دینی دانم اندی لی میو .اندیشید و چگونه می کرد می زنده بود چه

حوادث  دهد و در رهگذر یات خود ادامه میوی به ح و سیاسی

جای زندگی اجتماعی در ایران کوبیده  تاریخ، مهر آن بر جای

عمل  وی در برابر این روحانی ،  حرف و السادات، اما اعظم. است شده

اعظم در سن و سالی که  .نهم در بند دژخیم، موضوع دیگری استآ

آگاهی سیاسی  نه اسیر و اعدام شد، مانند غالب همگنان خود

همگنان  گویم مانند می. ه سیاسی کافیعمیقی داشت و نه تجرب

ونیک . ام بوده "همگنان"خود، از اینرو که خود نیز  یکی از این

غایت ناپخته و  هدانم این نسل در آن هنگام و در آن کارزار  ب می

نیز چون  ولی این اعظم. اندیشید چگونه می نابرابر چه بود و

. داشت همانندان خود شوری عظیم و غریزه سیاسی نیرومندی

ها شناخته شوم و به نقش آگاهی و        خواهم  ستایشگر غریزه نمی

که  خواهم بگویم  اما می. هرگز. بها دهم ر مبارزه سیاسی کمدانش  د

و  .اندیشه کامل است ، خود حامل یکگاه  یک غریزه سرشار و بارور 

زبان آورد، در واقع بارقه  بر خورد خویش با حقانیآنچه اعظم در بر
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اش  جویانه ک اندیشه درست بود که از کوره داغ شور و غرایز مبارزهی

توانست  د را نمیوری بنیادی سخن  خوشاید او تئ .جهیده بود

برده  بود و به اهمیتش پی اما آنرا لمس  کرده درست توضیح دهد،

من خرده بگیرند که نمک بر زخمی کهنه ه شاید در اینجا ب .بود

ماحوادث دردناکی را   آخر، .کنم ی رد نمیاین را به تمام .پاشم می

حوادثی که  در . ایم در پی قدرت گرفتن روحانیون از سر گذرانده

های تاریخی خود  کاستی. پیدایش آنها بسیاری عوامل دست داشتند

ها و  ضعف صالحیتی حاکمان جدید، و بی ناشایستگی جامعه،

و در مقام  دانمو این را من نیز می...های اندیشگی چد و کاری ندانم

گفت، برای من  آنچه اعظم با آن روحانیاما . توجیه ومغلطه نیستم

ن بنگریم، ه آاز زوایه دیگری مطرح است که اگر از این سو ب

احترام به  :خواهد ماندرست و درست نیز باقی ای است د اندیشه

 .اندیشان و پذیرفتن موجودیت آنها دگر

بارژیم شاه برخاسته بودند که با موضع ها از موضعی به مبارزه  حقانی

اما درآن روزگار آنان دشمنان مشترک یک  .ها متفاوت بود اعظم

. گرفتند اخواه در کنار هم قرار مین شمار می رفتند وخواهه رژیم ب

وارد بحث . ند ند دانیم  که آنها مدت زیادی در کنار هم باقی نما می

اما در این ارتباط . ستکه موضوع دیگری ا شوم ی آن نمیوچرا چون

چیز همچنان دگرگون نشده و به قوت  و بویژه درمقام تعمیم، یک

خود باقی است که همانا وجود دگر اندیشی و دگراندیشان در جامعه 

حکومت فقها قرار  روز هم نیروهای متفاوتی در برابرام. امروز ماست

ها و  با اندیشه. که در زمان شاه بود تهمانقدر متفاو. اند گرفته

از  اندیشان تا نیروهای الئیک، از دینی .های متفاوت هدف

این بار نیز  . با تفکر و عمل تروریستی نیروهایتا  های واقعی دمکرات
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ریزد  دژ استبداد  فرو نمی .اند ناخواه در کنار هم قرار گرفته اینها خواه

 این امر چنان روشن است. ها نیرو ترین وسیع مگر با آرایش و تجهیز

 پذیرش اما آنچه سزاوار  بحث است،. که نیاز به توضیح بیشتر نیست

فاصله حرف تا . این تنوع نیروها واحترام به عقاید وآرا آنان است

 این پذیرش و احترام را به اگر. عمل همیشه کوتاه نیست

آنگاه کار مهمی انجام  کنیم، مبارزاتی و اخالقی مبدل "منش"یک

ریزی فرهنگ دمکراسی در  را برای  پایه و به سهم خود راه ایم داده

رژیم  ایم که اگر روزی تی هیچ فکر کردهراس. ایم جامعه هموار ساخته

 (خواهد رسید آن روز میمون سرانجام فرا) ریزد و مستبد کنونی فرو

یش چه اش و نمایندگان فکر یافته نیروهای اجتماعی پرورش

یات خود در آنها همچنان به ح :خواهندشد؟ یک چیز روشن است

 مگر نه اینست که در روسیه امروز،. جامعه ادامه خواهد داد

روند؟   شمار میه وی بها همچنان یک نیروی سیاسی ق کمونیست

و آنوقت تواند پدید آید  عه ایران نیز میفردا، در جام ،چیزی شبیه آن

بیش نیرومند  و  کم ( در اینجا طیف مذهبی) ما با یک طیف سیاسی

آیا  ان چه بایدکرد؟راستی در آن هنگام با این. داشت میسروکار خواه

پرسش اخیر ! باید جملگی را به دریا ریخت و یا ازکشور اخراج نمود؟

آن  و پاسخ مثبت به قدر کافی کودکانه و نابخردانه استه ب

کنم، در آن روز بایستی باصاحبان و طرفداران  فکر می. تر کودکانه

من به عمد میدان را چنان . مدارا کرداندیشه حکومتگران کنونی هم 

انگشت  اندیشان اهمیت موضوع تحمل دگر ام تا بر  راخ گرفتهف

اند و  اینکه گردانندگان رژیم کنونی  جنایات بسیار کرده. باشم نهاده

( یت خویشفراخور موقعیت و مسئول یک به هر) بایستی روزی

وع امری است که از اهمیت موض پاسخگوی اعمالشان باشند،
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اندیشان نیز همانند دیگران  ، تحمل این طیف از دگرآری .کاهد نمی

کامگی  توان گفت که خو می الزم خواهد بود و اگر جز این شود،

مگر نه اینست که تنها در ! روز از نو، روزی از نو. دیگری در راه است

دگر اندیشان مردم به  ها و احترام به            فضای چالش آزاد اندیشه

شعور و فرهنگ های رشد  رسند و زمینه گاهانه میتخابی آان

السادات  اعظم نسالن و همرزمان آیا هم شود؟ دمکراسی فراهم می

یبای او در برابر بازجو را تا اینجا و تا این حد حق ندارند برخورد ز

 "آری"تواند فقط پاسخ می کنم، بسط و گسترش دهند؟ فکر می

 .باشد
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 .شرط آزادی بود "نامه  ندامت "

 
ببندهای گسترده، زندانها را پر کرده بود، گیاهی    ساواک که با بگیرو

کنند و بیا شیرایط زنیدان چگونیه      میل نبود بداند زندانیان چه می بی

گیداری، بازجوییان، زنیدانیان  را بیه      بدین جهیت ،گیاه  . ایند کنار می

اد افیر  "موضع  "وجوهای مختلف،  فراخوانده و ضمن پرب "کمیته"

بودند به تجدید  آنهائی را که محکم و استوار ایستاده. سنجیدند را می

کردند و آنهائی را که در موضع تردیید و   نظر در افکارشان دعوت می

و تسیلیم ترغییب و تشیویق     "برییدگی   "نوسان بودند، بیه موضیع   

بودنید، بیه    کردند و بیاالخره آنهیائی را کیه از در تسیلیم درآمیده      می

 .خواندند همکاری فرامی

هیا بیه زنیدان قصیر      بار، بازجو این. ای روی داد روزی، اتفاق بی سابقه

البته قبیل  . کردند زندانیان را مالقات می "زیرهشت"بودند و در  آمده

اجیرا   "ی عضد"بار برنامه وسیعی با  رهبری و کارگردانی  از این، یک

زنییدانیان را در سییالنی جمییع کییرده    شیید کییه ضییمن آن، همییه  

بهرحال افراد زییادی  . بودند هائی میان آنان تقسیم کرده امهن وپرسش

 "ی اکبر". من نیز یکی از آنان بودم. فراخوانده شدند "هشت  زیر"به 

: مقدمیه پرسیید   بیی . گیری با من بیود  بازجوی کمیته مسئول تماب

: گفیت  ".کینم  تحمل کیفیر میی  ": گفتم "کنی؟ خوب دکتر چه می"

اشاره بیه در بیزرگ و همیشیه بسیته     با  "خواهی بروی بیرون؟ نمی"

چه کسیی  ...روم بیرون  همین االن در را باز کنید، می ": زندان گفتم

تیوانم بیا    خواهد در زندان بماند؟  من یک پزشیک هسیتم و میی    می

اینطییور کییه   ":اکبییری گفییت "...ام ، بییه مییردم خییدمت کیینم حرفییه
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هنیوز   "... بایید چییزی بنویسیی و اظهیار نیدامت بکنیی       . شود نمی

در . نیده راهیی بنید شیدم     گردا بود که رویم را بر اش تمام نشده جمله

حییاال اگییر ":سییویم دراز کییرده بییود، گفییت  سییتش را بییهحالیکییه د

میلیی دسیتی دادم و در    با اکراه و  بی "...نویسی، اقال دستی بده نمی

درد  جا، دچار سر در. حالیکه تنم خیس عرق شده بود، وارد بند شدم

 .بودم شده

بخشیید و اکثرییت    های ساواک البته تاثیر چندانی نمیی  گونه کار این

شیرط   و شیرافتمندانه را بیه آزادی بیا قیید     "کیفر تحمل  "زندانیان،

هیا بیود کیه ورق     سیال از ایین بیازی    یک. دادند ترجیح می "ندامت"

لیرزه انقیالب، سیاواک را نییز بیه       های زمیین  نخستین تکان. برگشت

شیرط،   و تعادلی گرفتار کرد و آنگاه ناگهان و ایین بیار بیدون قیید     بی

 .خود داستان دیگری استدسته آزاد کردند که  زندانیان را دسته
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 مجاهدین و سفره غذا "کمون "

 
در درون سازمان مجاهدین کیه   "کسیستی  مار "درپی رشد جریان 

هیای میذهبی درون زنیدان، هرچیه      رخ داد، جرییان  1920در سال 

کیه، روحییه    طیوری . بودنید  بیشتر به موضع راسیت افراطیی گروییده   

بسییار تقوییت شید و بیه جیدائی      چد در آنان  کمونیستی و ضد ضد

 .نها منجر گردید کمو

اگر هیم چییزی بیود، در    . در زندان قصر، مجاهدین، نیرویی نداشتند

های  یا پنهانی بود که در مقابل دیگر نیرو "شرمگین"دار  حدچند هوا

ایین مییان، فعیاالن میذهبی      در . اندام نداشتند مذهبی، قدرت عرض

بیه پیذیرش مواضیع خیود مجیاب      کیرده و   " شیکار  "راست، آنهیا را  

سیاز معیروف    ی، پرونیده  در این زمینه، حسین شریعتمدار. کردند می

از بقیه بود و یک چهره مرموز  کنونی در روزنامه کیهان تهران، فعالتر

 .آمد حساب می و موذی به

او، . را بییه بنیید مییا آوردنیید  " اول نسییل "روزی، یکییی از مجاهییدین 

بود، کیه بعیدها در میاجرایی     " یکوس "محمدرضا سعادتی معروف به 

. مرموز  با سفارت شوروی، اسیر جمهوری اسالمی شد و اعدام گردید

او، . آوری نیرو بپردازد بود تا به جمع سعادتی با این هدف به قصرآمده

کمک یکی دو  کار خود را آرام اما دقیق و حساب شده آغاز کرد و به

اینهیا،  . هدین برپا سازدکوچکی از مجا "کمون  "نفر دیگر، توانست 

بازی سیاسیی   از کمون بزرگ مذهبی، به بند "کندن نیرو  "با هدف 

خیود   ای بیه  هیای  مسیخره   بازی، گیاه صیورت   این بند. مشغول بودند

. بار، من مسیئول چییدن سیفره و تقسییم غیذا بیودم       یک. گرفت می
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جیای هیر   . کردیم ها را پهن می تابستان بود و در حیاط زندان، سفره

مجاهیدین   "کمونیک "وهی مشخص بود و طبق قرار قبلی، سفره گر

زدن و  سیعادتی کیه مشیغول قیدم    . شد ها پهن می کنار سفره چد در

های خود بود، به من نزدیک شد  کردن به برنامه انداختن و فکر تسبیح

به سیفره شیما   ! ای سفره ما را بد انداخته ":و آهسته در گوشم گفت

وجیب، فاصیله    وجیب، درسیت ییک    یک لطفا به اندازه! است چسبیده

. رفیتم  از این حرف او، گرچه تعجب نکردم ولی به فکر فیرو  "!...بگذار

شناختم، ولی در ایین میورد    مجاهدین را می "سنجی وجب"سیاست

 "سیاسیت   "با همین . بود داری پیدا کرده ویژه حالت خنده خا ، به

تند در صشان، مجاهدین توانس های مخصو گری و با سماجت و حساب

این شیوه کیار  . های تشکیالت خود را از نو بریزند فردای انقالب، پایه

از  دهند و عمال بیه یکیی   را مجاهدین هنوز هم مورد استفاده قرار می

 .است های روانی و رفتاری آنها تبدیل شده مشخصه
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 ها چگونه خالی شدند؟ زندان

 
اعتصابات، رژییم در مانیده،   گرم اعتراضات و  ، در گرما1927آبان ماه 

نخستین دسته، روز چهارم . تصمیم به آزادی زندانیان سیاسی گرفت

حدود سه هفته بعید، مین،   . آزاد شدند( شاه روز تولد محمدرضا)آبان

روز چهارم   :قضیه بسیار ساده شروع شد. جزو دومین گروه، آزاد شدم

...  "ن پیچیید  گوی زنیدا  ور در بلند شعله  آبان، ناگهان، صدای سروان

سیائل خیود را جمیع     و. شود، آزادنید  می زندانیانی که نامشان خوانده

 .بس همین و  "!هشت مراجعه کنند کرده به زیر

بیود کیه قابیل     پیا شیده   چنان شوری بیر . ای زندان را فرا گرفت غلغله

های زندان را بیاز   اصال باور کردنی نبود که یکباره در. توصیف نیست

حییرت،   و شیادی تیوام بیا بهیت    . را به خانه بفرستندکنند و زندانیان 

زنیدانیان قیدیمی ماننید صیفر قهرمیانی و      . برهمه مستولی شده بود

اسمی ویژه که بیشتر به یک تظیاهرات سیاسیی    زند، بامر یداهلل شهید

حتی، نگهبانان نییز  . شعار بدرقه شدند و شباهت داشت، در میان شور

خیود،  !شباهتی به زندان نداشیت  زندان، دیگر!زدند برای آنها کف می

بود و  روکرده و نام انقالب که جامعه را زیر ی به برگی بود از کتاب قطور

 .هادیدیم همانگونه که بعد! خواست بیشتر هم زیرورو کند می

حیاجی حسیین    "نیام   شدگان، شخصیی بیود بیه    در گروه نخست آزاد

. بیود  دان افتیاده او از طرفداران خمینی بود و بارها به زن. " عبدالوهاب

موقیع رفیتن،   .هم داشتیم ای با اتاقی من بود و روابط نسبتا حسنه هم

نوعی، مواضیع سیاسیی آینیده      به سراغم آمد و ضمن خداحافظی، به

ها همکاری نخواهید کیرد، امیا     ای گفت که با توده. خود را اعالم کرد
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این شیخص،  ! حاضر است در بیرون با چریکها همکاری سیاسی کند

 .از تعویض رژیم، مدتی مسئول روزنامه اطالعات بود بعد

در رابطه با نخستین موج آزادی زنیدانیان، حادثیه جیالبی را تجربیه     

روز سعادتی، داود سهیل و من را به دفتر رئییس زنیدان    یک. کردیم

زیرا سه جریان سیاسی مختلیف  . دار بود این ترکیب معنی. خواستند

س زنیدان، سیه نفیر از زنیدانیان     در اطاق رئیی . را نمایندگی می کرد

 –زنیدانیان قصیر    –خواسیتند بیا میا     بودنید و میی   حصار نشسته قزل

چیزی کیه حتیی در خیواب تصیورش را     ! مذاکره و تبادل نظر کنند

حصار،  شده در قزل قضیه از این قرار بود که زندانیان آزاد. کردیم نمی

مه زندانیان آنها، خواهان آزادی ه! حاضر نبودند زندان را ترک کنند

بودنید،   حصار، به توافق نرسییده  وقتی در مذاکره با پلیس قزل. بودند

در این گفتگوی . بودند تقاضای مالقات با ساکنان زندان قصر را کرده

سابقه، ما به آنها گفتیم که کارشان صحیح نیسیت و   منتظره وبی غیر

فیت و  زیرا، این موج، ادامه خواهید یا ! بهتر است زندان را ترک کنند

 .چنین نیز شد

. آبان، وقتی مرا به  بیرون زندان هدایت کردند، شامگاه بیود  25روز 

صبرانه در محوطیه جلیوی زنیدان،     وبی  خواهرم بهجت نیز آزاد شده

خواهر دیگرم عفت، که چنید میاهی زودتیر، بیا     . کشید انتظار مرا می

 .بیود  بیود، بیه اسیتقبال میا آمیده      اش، آزادشده پایان مدت محکومیت

. نشیدنی  بخیش و توصییف   دیداری بزرگ و فراموش نشیدنی، شیادی  

دستم در دسیت خیواهران بیود و دسیت دیگیرم کیسیه حیاوی         یک
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بیا اشیک و خنیده، از مییان     . کشیید  های شخصی را میی  پرت و خرت

جمعیت انبوه حاضر، راهی به خیابان گشودیم و بیا سیوار شیدن در    

از زنیدان آزاد  . کیش، خیود را بیه خانیه رسیاندیم      مسیافر  یک سواری

مییاه، در پشییت دیوارهییای سیییمانی و  و هفییت چهارسییال. بییودم شییده

باری از تجارب تلخ و شیرین،  با کوله. بود های خاردار سپری شده سیم

. کیردم  ای در حیات سیاسی جامعه آماده می خود را برای مرحله تازه

 !تر در پی داشت روزگار غریبی بود که روزگاری غریب

 پایان                                         
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 پیشگفتار

 

آنکه مجبور به مهاجرت شوم، هرگز از ایران خارج  ز  ا پیش 

و زندگی در  "ر از مرزعبو"بنابراین، درکی هم از پدیده  . بودم نشده

بار، مرز  در تمام دوران زندگی در ایران، یک. آن سوی مرزها نداشتم

بودم  را از دور دیده( در کردستان و خوزستان)ایران و عراق 

هم ضمن عبور از گردنه حیران، مرز شوروی را با نوار  بار وچند

 .همین و بس. بودم رب مشاهده کرده خاک

شدم که  ایم را به آن سوی مرز نهادم، متوجهتنها هنگامی که پ

هم  های در چیزی بیشتر از خط قراردادی جغرافیائی با رشته "مرز"

و زندگی فرامرزی نیز مفهومی بسیار  بافته سیم خاردار است

 .تر از عبور ساده از این خط دارد گسترده

در این مدت . گذرد اکنون، نزدیک سی سال از حادثه عبور از مرزمی

های گوناگون با  آفاق و انفس کرده، در کشور قول معروف سیر به

در مقطعی از این دوران، . ام های مختلف زیسته و کار کرده سیستم

 " فرامرز"های سیاسی تشکیالتی، با نام مستعار در چارچوب فعالیت

برخی از دوستان و همراهان سیاسی سابق، حتی . شدم می شناخته

راستش  به این . کنند فرامرز صدا می برحسب عادت، مرا هنوز هم 

آمیختن خیال و خرد در باره  ذهنی  و درهم نامگذاری، با نوعی بازی

فرامرز، نام مستعار من در سالهای فعالیت : بودم موقعیت خود،رسیده
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های چریکی فاصله گرفتم، اگر چه  ها که از دیدگاه بعد. چریکی بود

اما گاهی می اندیشیدم که  پیوند محکمی با آن نام مستعار نداشتم،

زیرا، من و امثال من، در آن سالها . است نام چندان نامناسبی نبوده

. دادیم های زمینی جوالن می به راستی آن سوی مرزهای واقعیت

های  بود و پای دیگرمان، استد" سیراماسترا"کوههای  یمان، بر یک پا

فرو نشست، های اولیه مهاجرت  وقتی هیجان! کرد روسیه را لمس می

فاصله (ی چیزهای دیگر وبسیار)های ایران  واقعا از مرز دیدم که 

در نتیجه، . است ام و زندگی، فرامرزی به معنای واقعی آن شده گرفته

 " فرامرز"تواند بهتر  و گویا تر از نام مستعاری، نمی فکر کردم هیچ

زمینه و این  بدین ترتیب، آن پیش. بیانگر وضعیت جدید من باشد

. پیوندی عمیق برقرار کنم" فرامرز"اقعیت جدید، سبب شد با نام و

 !بودند که گذشته و حال، یکدیگر را در آغوش گرفته چرا

توانند دریابند، چرا این مجموعه، عنوان  با این توضیح، خوانندگان می

تبعید، همیشه . را به خود گرفته است " های فرامرزی من تجربه"

گیرد و در همان حال، چیزهای دیگری به  چیزهایی را از انسان می

ام، اگر چه چندان ارزان حاصل نشده،  دست آورده به آنچه. دهد او می

ام  زیرا که از طریق آنها، بسیار آموخته. اما از داشتنش ناراضی نیستم

 .است و آموختن همیشه باالترین لذت زندگیم بوده

 2111پائیز  -بی   کلن ابراهیم محجو
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 مرزبانان شورویشب،جنگل و 

 

طبق قرار قبلی، همینکه هوا . روز سرد و مرطوب پائیزی بود یک

کوشش برای . سوی مرز شوروی هب. راه افتادیم میش شد به و گرگ

هایی چند را پشت سر  ها و دره تپه. گریختن از دوزخ جمهوری فقها

انجام، متوجه شدیم که  سر. راهپیمائی کردیم نهادیم و چند ساعتی 

 .ک شوروی هستیمدر خا

بودیم که به یک اکید  هنوز چند قدمی در آن سوی مرز راه نرفته

زبانی، حالیشان  با زبان بی. نمودیم گشت سربازان شوروی برخورد

از هواداران حزب توده هستیم و در تالش برای گریختن از  که کردیم

سربازان، .آن سو آمده ایم  اسالمی، به چنگال سرکوب رژیم جمهوری

اقبمان بودند، ما را به  اعتمادی تمام، زیر چشمی مر حالیکه بابیدر 

مسیر، چندان طوالنی  این. میان جنگل هدایت کردند هی در سگا پا

طول راه تقریبا هیچ صحبتی میان ما و سربازان مرزبان  نبود و در

 .صورت نگرفت

مسئوالن مربوطه، . بود موقعی که به پاسگاه رسیدیم دیگر شب شده

نمود درصدد  رکه می ها را به کار انداختند و آنطو عت تلفنسر به

های بزرگ چای، از ما  در همان حال، با لیوان. آمدند کسب تکلیف بر

هپیمائی فرساینده و خطرناک، بسیار  از آن  را که بعد پذیرائی کردند

نوشیدم، متوجه  در حالیکه چای را با لذت و هیجان می. چسبید
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بود، هنوز در خوابی  ماهه شده ه تازه ششک" نازلی"شدم دخترم 

از مرز، مقدار قابل  عبور " عملیات"از آغاز  آخر، پیش. عمیق است

راه آرام باشد و  او خورانده بودیم تا در بین آور به  توجهی شربت خواب

حال، . با سروصدای احتمالی، توجه مرزبانان ایرانی را جلب نکند

. ثر دارو همچنان ادامه داشتبودیم ولی ا آن سوی مرز رسیده به

سرانجام، او را بیدار نموده و از قوطی شیرخشک که همراه داشتیم، 

شیر خشک وطنی، به دختر کوچکم . غذا برایش تهیه کردیم نوبتی

با این تفاوت که . نقدر چسبید و مزه داد که چای مرزبانان به ما هما

در میان بیم و  فهمید و  ما بود، چیزی نمی رخ داده او از همه آنچه

 .امید، منتظر واکنش نهائی مرزبانان شوروی بودیم

آمد گفت و  در پاسگاه، یک افسر جوان آذربایجانی، به ما خوش

اند و بایستی ما را به  توضیح داد که با مقامات باالتر تماب گرفته

ما که خود را در . پاسگاه دیگری که نقش مرکزی دارد منتقل کنند

دث سپرده بودیم، چیزی نگفتیم و با نگاه، حال به دست حوا هر

آنها، یک خودروی باری آماده . موافقت خود را ابراز کردیم

همسرم که دخترمان را در بغل داشت، همراه زنی دیگر . بودند کرده

از همراهان، در کابین راننده نشستند و بقیه یعنی مردها، در حالیکه 

ر قسمت پشتی خودرو بودند، د های نظامی پیچیده خود را در پتو

 .قرار گرفتند

های ناهموار جنگل، اطالع  از مدتی رانندگی دشوار در جاده پس

پذیر نیست  دادند که به دلیل خرابی جاده، ادامه راه با ماشین امکان
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چنین کردیم و در حالیکه . و بایستی بقیه مسافت را پیاده طی کنیم

د، در دل جنگل ترمی ش دتر و مرطوب هوا، آهسته اما محسوب، سر

را تجربه  ت  فرازهای زندگی مهاجر و کوهستانی، نخستین نشیب

 .آلود مان سخت مه آلود بود و افکار راه به شدت گل. کردیم

یکی، همان افسر . دو نفر بودند مرزبانانی که ما را همراهی میکردند،

چهره آذربایجانی و دیگری یک جوان سرخ و سفید  جوان و خوش

خاطر  در طول راه، به. دار و آرام ان و سخت خودبسیار جو. روب

مهربانی، دخترم را که در  دشواری راه رفتن، افسر آذربایجانی، از سر

بود، از  و دوباره در عالم نوشین خواب فرورفته ئی پیچیده شده  پتو

ما را بر دوش کشد و من  " بار زنده "من گرفت تا مسافتی، این 

 .تر حرکت کنم بتوانم آزادانه

یاری افسر جوان در حمل کودک، سبب شد که اندکی تجدید قوا 

هیجان از آن سوی مرز تا  اهپیمائی پر ها ر زیرا، در طول ساعت. کنم

آن ها غنوده بود، بطور  هایم را که دخترم بر سو، مجبور بودم بازو بدین

شدت خسته و  ها را به افقی نگاه دارم و این حالت یکنواخت ، ماهیچه

هم در شب سرد و  رفتن میان گل و الی، آن راه. بود کردهناتوان 

بودیم و هیجان  همگی خسته و کوفته. مرطوب، چندان آسان نبود

مانده قوای جسمانی  ناشی از این سفر خطرناک و ماجراجویانه نیز، ته

نفس  در میان راه، در حالیکه همگی نفس. بود مان را بلعیده وروحی

بار او  یک. کردیم ربایجانی اختالط میزدیم غالبا با افسر آذ می

چنین . پیشنهاد کرد دقایقی استراحت کنیم و سیگاری آتش بزنیم
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ضمن استراحت، افسر، همچنان فرزند مرا در بغل گرفته و . کردیم

مهربانی ویژه شرقی . اش پریشان نشود مواظب بود تا خواب کودکانه

 .کاتش موج میزد در نگاه وحر

لیکه محیط پیرامونمان با چندین نقطه سرخ در این لحظه، در حا

نمود، سرباز روب به افسر  ناشی از آتش سیگار اندکی روشن می

افسر، در حالیکه لبخند . نزدیک شد و آهسته چیزهائی به او گفت

گرداند، پتو را از روی  ش را به سوی من می میزد و نگاه پرسشگر

شمان سرباز چولوی او را جلوی چ کودک به کنار زد و صورت کو

ای  سرباز، لحظاتی با مهر و محبت به کودک خیره شد و هاله. گرفت

جا،افسر رویش  در این. از شادی، صورت  گوشتالودش را فرار گرفت

 "... "خواست؟ میدانید او چه گفت و از من چه": را بمن کرد و گفت

آخر،در مدت .او نشان دهم از من خواهش کرد تا صورت کودک را به

که در نوار مرزی خدمت میکند ، هرگز کودکی  سالی سه

 "...است ندیده

لحظه اندیشیدم،  یک. این کلمات، مرا سخت تحت تاثیر قرار داد

تواند مانع بروز و انتقال  حتی لباب زمخت و بدقواره نظامی نیز نمی

این صحنه زیبای عاطفی، . های ظریف و لطیف انسانی گردد احساب

ر نخستین ساعات سفر تبعید، در ذهنم ای بود که د نخستین حادثه

دن آن صحنه، احساسی خا  و  حتی امروز هم، با یادآور. نقش بست

آن کودکی که سرباز روب، شوق .فشارد غیرقابل توصیف، قلبم رامی

یش را داشت، امروز بیست و چند ساله است و در اوج شکفتن  تماشا
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افتم  آذربایجانی میای از یک خواننده  اختیار یاد ترانه بی. و بالیدن

 "!غریبه سن  ای حیات، نه":خواند که لطیف و نرم می
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 گیسویی که طناب شد

 

 در این. گذراندم های اقامت در آذربایجان شوروی را می نخستین ماه

که در پی  مدت، با شماری از مهاجران قدیمی ایرانی، یعنی کسانی

بودند،  دمکرات به آن سوی ارب رفتهسقوط حکومت یکساله فرقه 

ها، میلی بود که از هر  انگیزه این آشنائی. بودم آشنا شده

یان و بیش از همه  برای یافتن آشنا( مهاجران جدید و قدیم)سو دو

های آذربایجانی   آخر، کم نبودند خانواده. وندان وجود داشت خویشا

بودند و  ره شدهپا های سیاسی در جامعه، دو و فراز که در پی نشیب

ی  ها یی راین آشنا د. شتند شت یکدیگر هم خبری ندا نو غالبا از سر

. دیک را یافتم دادی از خویشان دور و نزنه، من نیز تع گرا جستجو

 های  خانم، دختر خاله پدرم بود که در روز معصومه یکی از آنها،

، همراه شوهرش از یکی از روستاهای نمین به 1922ماه  پایانی آذر

وی، از فعاالن  شوهر. بود شده خاک آذربایجان شوروی پناهنده

 .بیش دستی برآتش داشت و بود و خود وی نیز کم  دمکرات فرقه

با پسر  .بار در آپارتمان خودمان مالقات کردم معصومه را نخستین

زنی بود الغر واستخوانی با چشمان . بود نمان آمده گش به دیدربز

 .حالت رنگ پر آبی

بودو تازه داشت طعم فراغت سالهای  سالها در کالخوز بیل زده

یک به  بود که هر چندین فرزند بزرگ کرده .چشید بازنشستگی را می



93 

شان با نبض جامعه میزبان به سازگاری  ند و نبض کاری مشغول بود

 .بود رسیده

ویژه، او سراغ  به. رفت می هیجان، از هردری سخن در این دیدار پر

از بخشی  .پرسید شان می و از سرنوشت گرفت افراد فامیل رامی

در . زد های آن دور می ها هم درباره خروج از مرز و دشواری صحبت

و  1922اینجا، معصومه، به مقایسه شرایط مهاجرت خود در سال

مانی با تجهیزات گوناگون او از دیدن اینکه آپارت. دوره اخیر پرداخت

و مدام تکرار  کرد بود، سخت تعجب می شده مان گذارده در اختیار

نمود که موقع ورود آنها به خاک شوروی، حتی از حداقل شرایط  می

در جریان آن وضع دشوار، او خواسته یا . خبری نبود زیستی هم

 تا امروز و بود  هنده د ای را نقل کرد که بسیار تکان خواسته، خاطره نا

زن نمینی مهاجر چنین تعریف . است در ذهن من نقش بسته

 :کرد می

طرف  وقتی که او وشوهر جوانش، سراسیمه و شتابان خود را به آن

بودند، هرج ومرج غریبی بر نوار مرزی دو کشور حاکم  ارب رسانده

های آن حتی در  و خرابی جنگ جهانی دوم تازه پایان یافته بود. بود

آذربایجان هم با این که در میدان مستقیم جنگ نبود، به منطقه 

اقتصاد ضعیف سوسیالیستی، کامال از نفس . خورد چشم می

و خدمات اجتماعی در  بود، روستاها خالی از نیروی کار بودند افتاده

رسیده و  حال، هزاران شورشی مهاجر هم از آن سو سر. حداقل خود

به این ترتیب، بسیاری  . ودندب خود معضلی بر معضالت دیگر افزوده
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شدند و بقیه چیزها به  از آنان، حداکثر به روستایی فرستاده می

به گفته . ای دشوار برای زنده ماندن مبارزه: بود خودشان محول شده

قدری دشوار بود  زن مهاجر، در سرمای زمستان، شرایط زیستی به

. کرد میاردان را تهدید و  که خطر گرسنگی، بیماری و مرگ تازه

ها در مزارع و مراتع  ، ساعتها که مثال مردان خانواده طوری

گشتند تا اندکی چوب و هیزم فراهم کنند و آلونک خویش را  می

و غریزه فشار کمبود مواد سوختی در سالهای جنگ، . گرم نمایند

ماندن مردم بومی، دیگر چوب وخاشاکی در صحرا باقی  زنده

رفتند تا  صحرا می روز به دان ایرانی، هربا این همه، مر .بود نگذاشته

ای  بود کومه ین بار موفق شده شوهرش، چند. شاید چیزی بیابند

 ریسمان و یا طنابینداشتن خارو خاشاک جمع کند ولی به سبب 

 بود نتوانسته!( های لوکس بودند کاال موقع در حد خر این چیزها آنآ)

رعجیبی به ذهن شوهر روزی، فک .چیزی به اقامتگاه سرد خود بیاورد

بود تا گیسوان بافته بلند  او از زن جوانش خواسته :بود رسیده درمانده

ع کند و به رسید، قط خود را، گیسوانی که تا برآمدگی سرینش می

و زن جوان هم چنین ! در اختیار شویش بگذارد عنوان طناب

 .بود کرده

کرد، مو  جا بگویم وقتی خویشاوند من این صحنه را تعریف می همین

گرفته  قابل  توصیف وجودم را فرا بود و انجمادی غیر بر تنم سیخ شده

در . کرد بسته بود و مغزم کار نمی خون در رگهایم یخ گویی،. بود

بودم، ناگهان  چین و چروک او دوخته حالی که چشم به چهره پر
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اش لغزید، به کف اتاق خیره  اشکی به گونهدیدم که قطره  کوچک 

اهی، سرش را ست، اشک را سترد و باخنده تلخ کوتد با لبه شدو آنگاه

بود تا در  آری، او از گیسوان پرپشت و زیبای خود گذشته. باال گرفت

 .سوز کشنده زمستان غربت، خود و شوهرش را از مرگ نجات دهد

انگیز و باور نکردنی به اینجا رسید، ناگهان سکوت  وقتی داستان غم

شده، دیگر نه چیزی  اره آن گیسوان طنابب در خواست گویی می. کرد

 .بگوید و نه چیزی بشنود

از شنیدن این قصه . بود حاکم شدهبس سنگینی بر اتاق فضای 

بودم که دقایقی چند، یارای  غصه، چنان محزون و پریشان شده پر

بود،  پیرزن تبعیدی که متوجه این وضعیت شده. خن گفتن نداشتمس

ئیان، موضوع صحبت را  ویژه روستابا تبسمی کمرنگ و با مهارت 

 .عوض کرد تا به آن جو سنگین و دردناک پایان بخشد

آنکه بتوانم از تجسم آن  معصومه را دیدم، بیبعدها، چندین بار دیگر 

آن مهاجر گیسو . انسانی در برابر دیدگانم خودداری کنم صحنه غیر

 .خیریادش به . درود گفت باخته، یکی دوسال پیش زندگی را به
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 !و داستان دسته هاون " لنین"کارخانه 

 

و یا به گفته شادروان )در آذربایجان شوروی، تازه جا افتاده بودیم

که ما را برای تامین معاش، ( "بودیم از جا افتاده "ائی  سیاوش کسر

محل . ها گسیل داشتند تقریبا همه را به کارخانه. ستادند سرکارفر

باکو بود  " شائومیان " سازی در منطقه ماشینکار من، یک کارخانه 

ای  کشید، اما خود، موسسه که گرچه نام گنده لنین را یدک می

های هاون  کارمن، ساییدن و پرداخت دسته.بود کوچک و زوار در رفته

گری  می بود که مرحله نخست تولید را در کوره ریخته آلومینیو

هی نشسته و دسته از صبح تا غروب، پشت دستگا. گذرانده بودند

 !ساختم می " سوسیالیستی"هاون

 !روزانه هفتصد تا هشتصد عدد

جوانی بود . بود " عیوض"گری داشتیم که نامش  درآنجا، سرکار

کشید و بر کارگران نزاکت که مدام سیگار می عصبی، پرخاشگر و بی

 .مربوطه را پر نمایند " پالن"نهیب میزد تا سریعتر کار کنند و 

کارگر ناجور،  مشغول بودم و هر روز با آن سر  شده کار یاد ماه به شش

پرسیدم  بارها از خود می در ضمن کار،. بستان کاری داشتم بده

راستی این جامعه، مگر چقدر هاون نیاز دارد که تنها در این 

دانند که هاون  همه می آخر، .کارخانه، این همه بایستی تولید شود

تواند چندین نسل را پوشش  و مییک کاالی مصرفی بادوام است 
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ای برای این  کننده اما هرگز پاسخ قانع. آنکه از میان برود دهد بی

در یک کالم، . داد آن قد نمی یافتم و یا عقل ناقص من به سئوال نمی

روزی  تا اینکه،. فهمیدم منطق تولید انبوه این ابزار خانگی را نمی

ای آماده شده را به ه عیوض به سراغم آمد و از من خواست هاون

 .انبار منتقل کنم

از دسته هاون را روی  های پر همراه عیوض به راه افتادم و صندوق

آن انبار  اولین بار بود که گذرم به .دستی به انبار رساندم چرخ

افتاد که تا سقف روی هم  ها چشمم به انبوه هاون در آنجا،. افتاد می

پرسش قدیمی . بودند آوردهشده و فضای بزرگی را به اشغال در چیده

 . وار من دوباره در ذهنم بیدار شد و خوره

لغزید، از عیوض  ها می اختیار ، در حالیکه چشمم روی انبوه هاون بی

او، در حالیکه . شود همه هاون برای چه تولید می آخر این پرسیدم،

داد،  دستش را به نشانه پوچی و بیهودگی کار، در هوا حرکت می

آخ چه )"....!منیم گوتیمه سوخاجاقالر...یم اینه بیل":گفت

با این سخن سر ....!( البد در ماتحت من فرو خواهند کرد...میدانم

کارگر، هر دو خندیدیم و من دوباره سر دستگاه و کار خود بازگشتم 

خندیدم، به کار پرارزش خود  و در حالیکه به گفته وی همچنان می

 .دامه دادمبرای شکوفائی اقتصاد سوسیالیستی ا

ماه  انگشتی فهمیدم که در عرض مدت شش بعدها، با یک حساب سر

، حدود صدهزار دسته هاون فرد اعال تقدیم " پرولتری "فعالیت 

اما، آن اقتصاد عجیب و غریب درهم . ام اقتصاد سوسیالیستی کرده
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های اولیه،  ریخت و امروز جمهوری آذربایجان، پس از آزمون و خطا

با این حال هنوز . است داری را بر جامعه حاکم کرده اقتصاد سرمایه

هم پرسشی بر ذهنم سنگینی می کند و آن اینکه، اقتصاد امروز 

قانون عرضه و تقاضا استوار است، با آن همه دسته  آذربایجان که بر

در آن کشور  " عیوض"مگر چند هزار . است هاون چه کرده

 !آیند؟شدیافت که بتوانند از عهده این مهم بر می
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 " غالم یحیی "در خانه 

 

ساله  و حکومت یک " فرقه دمکرات آذربایجان "با  " غالم یحیی  "نام

زمانی که نوجوان بودم، . هم پیوند خورده است آن در تبریز، سخت به

او، . بودم های زیادی شنیده از مادرم درباره حکومت فرقه، داستان

، آنچه را دیده و شنیده بود، خوان و روزنامهزنی با سواد عنوان  به

بعدها که با سیاست آشنا شده و مطالبی در . کرد برایم تعریف می

باره حوادث آذربایجان خواندم، معمای آن سالها، نه تنها برایم حل 

هایم نسبت به  امروز، در حالیکه دانسته. تر گردید نشد، بلکه پیچیده

نگرم، باز با  زوایای مختلفی میسابق بیشتر شده و موضوع را از 

 .ام شوم که پاسخ روشنی برایشان نیافته پرسشهای زیادی روبرو می

ام که حوادث مربوط به حکومت  در یک نگاه کلی، براین عقیده

 -ای ای بود از یک جنبش فراگیر  توده یکساله آذربایجان، آمیزه

کل ماندگی و ستم اجتماعی، و یک نیروی متش دهقانی علیه عقب

نظامی که با تکیه بر قدرت و پشتیبانی همسایه شمالی و  -سیاسی

. در راستای هدفهای استراتژیک آن، بر سر آن جنبش سوار شده بود

ای را تجربه کرد که هنوز هم نیازمند  در آن زمان، آذربایجان، پدیده

، در یک کالم، درآن حوادث. انه استطرف های موشکافانه و بی بررسی

کردن آذربایجان ایران، یک واقعیت  " سوویتیزه"اگر چه، تالش برای 

های فقیر و ستمدیده شهر و روستا  بود، اما روی آوردن وسیع توده
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شمار  به مبارزه علیه حکومت استبدادی نیز واقعیت دیگری به

 .موضوعی که بحث در باره چند و چون آن هنوز ادامه دارد. رفت می

وشن از حوادث آذربایجان، هنگام اقامت در باکو و ر با این ذهنیت نا

تماب با بقایای فرقه دمکرات، همواره کنجکاو بودم تا از شاهدان 

عینی و بازیگران ریز و درشت حوادث، چیزهایی بشنوم و 

در همین راستا وقتی خبردار شدم  که . های خود بیفزایم بردانسته

رقه، هنوز در قید حیات تناقص ف ،آن چهره مرموز و پر " غالم یحیی"

کند، میلی آمیخته به  است  و در همان شهر باکو زندگی می

افراشت تا هر طور شده او را از نزدیک  دم  سربر کنجکاوی در  وجو

اتفاقا، افراد دیگری نیز بودند که چنین تمایلی داشتند و در . ببینم

ر امکان پسر غالم یحیی، این دیدا " اصالن "نتیجه با یاری گرفتن از 

هنگی بود که در آکادمی  جوان مودب و بافر " اصالن ". پذیر گردید 

 .نمود های چد در ایران تحقیق می علوم آذربایجان در باره جریان

دوازده نفر از مهاجران  -طبق یک قرار قبلی، روزی همراه ده

تمانی که او در آن زندگی  آپار. ، به خانه غالم یحیی رفتم"نفس تازه"

ای  در بهترین نقطه شهر، یعنی در برابر ساختمان شور کرد می

مبلمان  و . وزیران و مشرف به بولوار ساحلی دریای خزر قرار داشت

تزئینات داخلی خانه، در مقایسه با آنچه شهروندان میانگین باکو 

دولت آذربایجان، با او . داشتند، از سطحی متمایز برخودار بود

کرد واز  اسی و حزبی رفتار میرتبه سی همانند یک مقام عالی

وقتی وارد . بود ای در اختیارش گذاشته رو، امکانات رفاهی ویژه همین
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با . ای را در برابر خود یافتم ساله منزل شدیم، پیرمرد هفتاد و سه

اینکه بیمار بود، اما توان گفتگو و ارتباط اجتماعی از وی سلب 

هاجران جدید به وقتی به او گفته شد که گروهی از م. بود نشده

در میان ! اند، هنگام ورود به اتاق، ناگهان گریه سر داد یدنش  آمده د

حساب  جمع، یکی دو نفر اهل سراب بودند و هموالیتی او به

وقتی، یکی از آنان گفت که خانه پدری در ده زادگاهش . آمدند می

هق  جاست، پیرمرد سخت به هیجان آمد و در حالیکه باهق هنوز پابر

  ، بار دیگر زار(آن خانه هنوز هست؟)"او او هله ده قالیر؟"پرسید می

 .زار گریست

در حالیکه، در حالتها و . این صحنه، طبعا جمع حاضر را متاثر نمود

این : اندیشیدم بودم، پیش خود می رفتار و سخنان وی دقیق شده

چاک حکومت شوروی بوده و در  پیرمرد، یکی از مدافعان سینه

چنانکه، حرفها . ی حزب توده، نیز نقش کلیدی داشتدستگاه رهبر

شد و در  تلقی می "بزرگ برادر"های او، همواره موضع گیری و موضع

تافتن از آن برای بسیاری از اعضای رهبری غیر  نتیجه، امکان سر

مردکه در حکومت چنان عزیز کرده و قابل  حال، این پیر. ممکن بود

شد، به گریه  یش در ایران میر اعتماد بود، وقتی صحبت خانه پد

فقط، . از فهم و دریافت این احساب متناقض عاجز بودم.افتاد می

که او و امثالش، اگر چه عمری در خدمت  بعدها ، خود را قانع کردم

، کار و تالش کرده بودند، اما با وجود "گ برادر بزر "اهداف سیاسی 

. دانستند یرو نمیاین،هرگز خود را به تمامی آنجائی و متعلق به آن ن
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دی، نیرویی دارد  ء و اجدا و سرزمین آبا " میهن"ناک  ظاهرا، مقوله راز

توانند از  نیز نمی " انترناسیونالیستی"که حتی افراد با اعتقادات تند 

واکنش عاطفی غالم یحیی در جمع . میدان تاثیر آن بگریزند

 .بود های همین پدیده مهاجران جوان ایرانی، شاید یکی از جلوه

گاه کمونیسم  ها، وقتی  این چهره مورد اعتماد و کوشای قبله بعد

روی توپ  اش بر جنازه. جهانی  درگذشت، من هنوز در باکو بودم

مالیستی  ویژه دولت شوروی، تشییع و  حمل شد و با تشریفات  فر

باکو خیابانی را  " گونشلی " اندکی بعد، در محله. خاک سپرده شد به

ترتیب، زندگی پرماجرا و پر  و بدین. گذاری کردند نام هم به نام او

راز یک مجاهد کمونیست که عنوان ژنرال فدائی را نیز یدک  رمزو

در هر حال، او چهره مرموزی بود و از همین . کشید، پایان یافت می

اش ،  رو در میان مهاجران قدیمی ایرانی در باکو نیز، در باره کارنامه

 .رایج بود عقاید و نظرات متناقض
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 "نشین های حاشیه اندرز"

 

اما داستانی که . های لنین است این عبارت، عنوان یکی از نوشته

خواهم تعریف کنم، اگرچه به یک لنینیست مربوط است، با این  می

 .حال، ربطی به نوشته لنین ندارد

ایدئولوژیک پیرامون تجدید  -های سیاسی در باکو بودیم و بازار  بحث

هر کس برای . فعالیت حزب توده و چگونگی ادامه کار آن داغ بود

های فکری  خود درکی از اوضاع و احوال داشت و جبهه آرائی 

مانبری مطلق از بقایای  ها ،روش فر برخی. بود گونی پدید آمده گونه

رهبران حزب را در پیش گرفته بودند و در نتیجه، هر آنچه را که 

. پذیرفتند بست و بی چون و چرا میکرد، در رهبری دیکته می

ای دیگر، علم عصیان علیه دستگاه رهبری برافراشته بود و  دسته

خواست اداره حزب به دست آن و یا افراد مورد نظر آن سپرده  می

در  " اتحاد و انتقاد" ای هم بود که  سیاست به اصطالح دسته. شود

حزب با  بود و اگر چه ادامه کار مقابل رهبری در پیش گرفته

خواست هم آنرا  ساختارهای موجود را تماما قبول نداشت اما نمی

من نیز . دید چراکه آن را عملی و ممکن نمی. یکباره به کناری نهد

گرفتم و از همین رو، در حالیکه رابطه  در این گروه جای می

 " خودی"بایست  آمیزی با رهبری داشتم، اما آنطور که می احترام

 .مآمد حساب نمی به
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های قدیمی  در چنین فضائی، آشنائی و گفتگو با برخی از چهره

روزی، با شخصی . ای برایم جالب و آموزنده بود مهاجران توده

او از فعاالن دوران . برخورد کردم که محمد دهقانی نام داشت

 "بود و پیش از دستگیری گروه موسوم به  " حزب کمونیست ایران"

از آنجا که . در زندان سپری کرده بود مدت ده سال " پنجاه و سه نفر

ف مرا  الیتی پدر و مادر من بود و اسال اهل  نمین اردبیل و همو

دهقانی مردی . بود مان به مرزهای دوستی رسیده خت، آشنائی شنا می

به ویژه قوای . بود هشتاد و چند ساله، اما بسیار سرحال و تندرست

رد پیری، تا حد زیادی در اگ اش، از دستبرد عمر و فر فکری  و ذهنی

گفت و آرامش خود  مردی آرام که سنجیده سخن می. بود امان مانده

از این پیرمرد سرد و گرم چشیده که . داد را به دیگران نیز انتقال می

در حد خود از نمادهای جنبش کمونیستی ایران بود، بسیار چیزها 

مرا در روزی : کنم اما یک موضوع را هرگز فراموش نمی. آموختم

کنم  دفتر حزب دید و پس از خوش و بش صمیمانه، پرسید چه می

طور  در آن زمان، ما را هنوز به. رانم و زندگی را چگونه می گذ

های زندگیمان بر عهده  بودند و هزینه سرکار نفرستاده "ای گله"

وقتی از وضعیت خود برایش گفتم، در . هالل احمر آذربایجان بود

خواهی بکنی بکن، اما  ی می اینجا هرکار... ":چند جمله کوتاه گفت

یک چیز را فراموش نکن و آن اینکه مستقل بمان و دست نیاز به 

های  حرف"...صورت نابود خواهی شد این درغیر....سوی کسی درازنکن

انداز است و این درحالی  پیرمرد کمونیست، همچنان در گوشم طنین
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و )مبارزه و رنگ گرفته است که او سالها پیش زندگی سراسر رنج و

بعدها، در جریان . از زندان و تبعید را وداع گفته است(یا رنگ باخته

زندگی چهارساله در باکو و دیدن اینکه چگونه دولت میزبان و حزب 

کردند،  از اعتقاد و اعتماد افراد حزبی سوء استفاده می "خودی"

، از هشدارهای او. درستی  سخنان هشدار دهنده وی را دریافتم

خاست و این سالمت نفس، در من، اعتماد به  اش برمی سالمت نفس

 .خیر یادش به.   نفس بزرگی برانگیخت
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 " خم کهنه نباید دوباره سرباز کند ز"

 

در . برای انجام کاری به هالل احمر باکو رفته و منتظر نوبت بودم

مهاجرانی بود که هنگام کنارم، مرد نسبتا مسنی نشسته بود و از 

از . شکست حکومت یکساله آذربایجان، به آنسوی مرز گریخته بود

اهالی روستائی در اطراف اردبیل بود و در آذربایجان شوروی، در یک 

چهره آفتاب سوخته و دستان زمخت . کرد ز کار می کالخو

. اش حکایت از سنگینی و دشواری کارش داشت بسته پینه

ضمن صحبت، . د و اندکی باهم گد زدیممان باز ش سرصحبت

شد که از هنگام ترک ایران، یعنی قریب چهل سال پیش، هیچ  معلوم

او در زادگاهش، ازدواج . تماسی با خانواده و بستگانش نداشته است

اما در پی مهاجرت و گذشت . کرده و صاحب فرزندی هم بود

او به زن و ردهه، نه خبری از آنها داشت و نه ردپا و اثری از  چها

در اقامتگاه جدید، بار . داستانی تلخ و دردناک. بود فرزندش رسیده

 .الدی تشکیل داده بود دیگر زن گرفته و خانواده پراو

وقتی داستان زندگیش را شنیدم، محتاطانه پرسیدم چرا از زن اول و 

در یک آن، احساب کردم، . گیرد فرزندش در ایران خبری نمی

اش در هم  ای، چهره لحظه. ده است برخور سئوالم به جای حساسی

سپس، در حالیکه به یک . رفت و اندوهی عمیق برآن سایه افکند

کارد تبلیغاتی روی دیوار  روبرو خیره شده بود، آهسته و با لحنی  پال



017 

آخر چرا باید گذاشت یک زخم کهنه ...آخر...دانی می ": انگیز گفت غم

روستائی تبعیدی تازه پایان  این جمله مرد. "...دوباره سرباز کند

در این . خوانده شد و من تنها شدم بود که به درون اطاق فرا یافته

دقایق تنهائی، حرفهای او و احساب تلخ نهفته در آن را بارها در 

ناگهان، از تصور اینکه چنین سرنوشتی، . ذهن خود مرور کردم

بشود برخود بودیم،  نسالنم که تازه به آن دیار آمده  نصیب من و هم

های قبلی را با آن خود  در همان حال، شرایط مهاجرت نسل. لرزیدم

قطارانش، اگر چه زنده بودند  دیدم، مرد اردبیلی و هم. مقایسه کردم

یک واقعه  "شدگان فراموش"و " ناپدیدشدگان"اما در واقع در زمره 

تک افراد این نسل فراموش شده، تجسم  تک. بودند آمده تاریخی در

آشوب  آنها، همگی در وضعیتی پر. پایان بودند عی درد و رنجی بیواق

به آن سوی مرز رفته بودند با این امید که دو روز دیگر باز 

آن دو روز، چهل سال شده بود و هنوز از بازگشت !گشت خواهند

سبب  بی. شده رفته و آرزوهای خاکستر های بر باد امید. خبری نبود

دیدند، نگاهشان سرشار  ن موج جدید را مینبود وقتی آنها، ما مهاجرا

ای که خود تجربه  گویی، از تکرار فاجعه. از درد و اندوه بود

آلود را روزی یکی از  این درد هراب. شدند بودند، هراسان می کرده

واردان در آنجا  آنها در حیاط دفتر فرقه در باکو که جمعی از تازه

بینم  وقتی اینها را می":گفت اهش چنین او به همر. بان آورد بودند برز

بودم  و من نیز که ناخواسته سخن او را شنیده ".شود قلبم فشرده می

 .قلبم فشرده شد
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 " های ایران باکو، گورستان کمونیست "

 

کردم، یکی از خویشاوندان سببی را  زمانی که در باکو زندگی می

قه فر مت یک ساله ی نام داشت و درحکو او، ابراهیم نصیر. یافتم

. بود(از توابع دشت مغان)دمکرات، مسئول اداره آگاهی بخش گرمی

های فرقه  او که در آن هنگام، جوانی پرشور و شر بود، از کادر

بود و هنوز صاحب فرزند  تازه خانواده تشکیل داده. آمد حساب می به

آمد و او نیز راهی آذربایجان  بود، که ماجرای شکست فرقه پیش نشده

النفس و مومن به راه و انتخاب سیاسی  ی بود سلیممرد. شوروی شد

در . های قدرت کنار و فاصله گرفته از حلقه خود و در عین حال بر

سالها  آذربایجان شوروی، در رشته دامپزشکی تحصیل کرده و بعداز

زندگی . ها، بازنشسته شده بود کار در مناطق روستائی و کالخوز

م شد، در طول فعالیت  تگیرگونه که دس محقر و محدودی داشت، ان

شغلی، اگر چه امکان استثنائی برای دستیابی  به ثروت و مال برایش 

از همین رو . بود خواران نشده فراهم بود، اما وارد جرگه دزدان و رشوه

های دوران پیری دست  نیز، زندگی بخور و نمیری داشت و با بیماری

 .کرد و پنجه نرم می

ها  ای آنها به نکته طوالنی داشتم و از ورهای  من با این شخص گفتگو

او، همواره از فضای ناسالم و فاسد . یافتم و مطالب جالبی دست می

هاو  ها، دزدی آوری ناروائی نالید و از دیدن و یاد جامعه آذربایجان می
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از شهر باکو که مجبور به اقامت در آن . برد ها، رنج می خواری رشوه

این شهر، گورستان ": گفت میشه میآمد و ه بود، خوشش نمی شده

های  ، چندین نسل از کمونیست ببین"..." های ایرانی است کمونیست

آنکه امکان بازگشت به وطن داشته باشند،  ایران، به اینجا آمده وبی

این، یک . گفت پیرمرد راست می "...اندو جا به گور رفته همین

خود نیز در گویی، هراب داشت . حقیقت تلخ و هشدار دهنده بود

را با تلخی  رو، مدام آن چنگال همین سرنوشت گرفتار آید و از همین

متاسفانه، چنین نیز شد و او در پی یک بیماری . کرد تکرار می

 .های باکو پیوست طوالنی، به ساکنان یکی از گورستان

با شنیدن خبر مرگش، سخن وی .در آن موقع،من در افغانستان بودم

در برابر این سرنوشت ناگوار، جز . افکند ینبار دیگر در گوشم طن

فرستادن پیام تسلیتی برای  همسر  و فرزندانش ،کار دیگری از 

اش  از فروپاشی نظام شوروی، همسر رنجدیده بعد. آمد دستم برنمی

بارها به ایران سفر کرد، اما او  خود هرگز این بخت و فرصت را 

 .نیافت

اضع  نوشتم، جا دارد یکی از  وادعای مت حال که از این کمونیست کم

او که در . بود در اینجا بیاورم هایش را که برایم نقل کرده خاطره

هنگام شکست و گریز حکومت فرقه، با هول و شتاب، محل کار خود 

انگیز  را ترک کرده و به آن سوی ارب، رفته بود، به کاری شگفت

شوروی  درست فردای روزی که پایش به آذربایجان  :دست زده بود

باز گشته بود تا  "می گر"بود، در تاریکی شب، دوباره به  رسیده
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اسبی تهیه کرده و ! بش را با خود ببرد همسر تازه عروب و محبو

ای، شریک زندگی و دلدار خویش را بر  های افسانه سان داستان به

وقتی او ! پشت آن نهاده و تازان و شتابان از مهلکه به در برده بود

کرد، شور سراسر وجودش را گرفته بود و  را تعریف میاین خاطره 

و همسرش که زیبائی . اش درخشش غرور آمیزی داشت چشمان آبی

بود، با تبسمی  سالهای جوانی را هنوز به تمامی از دست نداده

 .کرد آمیز، حرفهای او را تائید می رضایت
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 !دانشکده باز آموزی در کشور شوراها

 

سالهای آخر امپراتوری . کردم آذربایجان شوروی زندگی میدر 

پس از چند ماه کارکردن و . برژنفی و سالهای اول مهاجرت ما بود

در یک کارخانه فکسنی، از ادامه کار استنکاف  "پرولتریزه شدن"

مقامات هر ) مقامات حزبی "دوستانه"که تهدیدهای  کردم و در حالی

. شنیدم، در خانه نشستم رفتار را میدایر بر عواقب این !( دو حزب

ورزیدم تا به شغل خود یعنی طبابت بپردازم، اما  من اصرار می

کشاکش چند ماهی . دانستند بوروکراتهای حزبی آن را عملی نمی

به شغل  "کشور شوراها"ادامه یافت و سرانجام موافقت شدتا من در 

قبل . ستادندمرا به واحد اورژانس باکو فر. شریف طبابت مشغول شوم

شهر گذراندم تا  "دانشکده بازآموزی"از آن یک دوره یک ماهه در 

اما در همین مورد بد نیست چیزی را با . شوم "آکتوئل"به اصطالح 

محلی بود که  "دانشکده بازآموزی"این : شما در میان گذارم

ا به آمدند ت بار، یک ماه به آنجا می پزشکان شوروی هر پنج سال یک

نفس عمل بد . ت جدید اخذ کنندنشوند و معلوما "یلفس"اصطالح

آید  یادم می! اما سطح آموزش همچنان متعلق به عهد بوق بود. نبود

او به باسوادی . کرد یک پرفسور جوان بیماریهای ریه تدریس می

کرد و  ها صحبت می یک روز در باره چگونگی عمل ریه. شهره بود

اما جالب . ودای اشاره نمود که از نظر او بسیار نو ب ضمن آن به نظریه

است که ما این نظریه را در کتابهای درسی خود در سال چهارم 
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به هر ! بودیم خوانده( یعنی حدود پانزده سال پیش از آن)دانشکده 

 .معنی را به پایان بردم و به اورژانس برگشتم حال این بازآموزی بی

در اورژانس باکو، شیوه کار چنین بودکه یک پزشک همراه یک 

رفت  ها می با آمبوالنس به عیادت بیماران در خانه( د یا زنمر)پرستار

در محل کار ما چندین پرستار . داد و خدمات پزشکی الزم را ارائه می

یکی از آنها . شوند نامیده می "مدبرات"مرد بودندکه به زبان روسی

. کرد خطاب می "همشهری"همیشه مرا  سهراب نام داشت و

و از سالهای پایانی قرن نوزدهم به را مردم باک "همشهری"اصطالح 

بردند و تا این اواخر  این سو، در مورد کارگران مهاجر ایرانی بکار می

به میان آمد، باید بگویم  "مدبرات"حال که سخن از . نیز رایج بود

آنها . کردند که اینها در نظام پزشکی شوروی نقش مهمی ایفا می

از یک سو خود : داشتندای نظیر استوارها در ارتش خودمان  روحیه

دانستند و از سوی دیگر موقعیتی برزخی  را جامع علوم و تواناییها می

های مسن آذربایجانی، در سیستم بغایت  "مدبرات". و میانه داشتند

نسبتا با تجربه بودند و . بودند فاسد آن جامعه، مار خورده افعی شده

ن را چندان گذاشتند و پزشکا باال می به همین جهت غالبا طاقچه

کردند و این جناب سهراب مورد بحث ما، از  داخل آدم حساب نمی

 .بود "طراز نوین"های اصیل این پرستارهای نمونه

بیمار، زن . روزی او را همراه من کردند تا به دیدن بیماری بروم

فشارش را اندازه . برد ای بود و از فشار خون رنج می روب سالخورده

در . ای هم برایش نوشتم تزریق کردم و نسخه گرفته بالفاصله آمپولی
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گوید که  د و میزن جه شدم  که سهراب زیرلبی غر میاثنای کار متو

در همین حال به زن بیمار هم القا . باید او را به بیمارستان ببریم

منظورش رشوه بود که در اصطالح )کردکه اگر چیزی به ما بدهد  می

به بیمارستان خوبی منتقل او را !( شد نامیده می "حرمت"محلی 

من که . تواند چند روزی در آنجا استراحت کند کنیم و او می می

شاهد این صحنه بودم با تحکم دوستانه به سهراب یادآوری کردم که 

او در پاسخ فقط غرغر کرد و چیز . این کار نه الزم است و نه شایسته

 .کیف و وسایل را جمع کرد و راه افتادیم. بیشتری نگفت

وقتی دوباره سوار ماشین شدیم، سهراب را سخت عصبانی و دلخور 

زدی خونش در  بود و کاردش می صورتش مثل مس سرخ شده. یافتم

مدتی به سکوت گذشت، اما پیدا بود که آرامش قبل از . امد نمی

آب من و تو توی ! همشهری": مقدمه گفت ناگهان و بی. توفان است

همین االن در مرکز . م با تو کار کنمتوان من نمی... رود نمی یک جوی

آرام و شگفت زده  "...خواهم گفت که مرا از لیست تو خط بزنند

سهراب چه شده؟ چرا دلخوری؟ آخر، زن بیمار که ": پرسیدم

دانی بیست و پنج روبل از دست  می": گفت "...بیمارستانی نبود

ینجا چگونه دانی کارها ا تو هنوز تازه واردی و نمی .تو نگذاشتی! دادم

تو آدم درستکاری هستی و من با آدمهای ! تو پرولتری! نه...نه.   است

زمانی یک دکتر ایرانی دیگر را ... توانم کنار بیایم درستکار نمی

یادت باشد . تو هم مثل او هستی. شناختم که نامش پیرزاده بود می

 "...چون آدم درستکاری بود. که او از گرسنگی مرد
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اداره  بدل شد و باز سکوت حاکم گشت تاما ردو این سخنان میان

در آنجا، یکسر به سراغ . او دیگر لب از لب نگشود مرکزی اورژانس،

دکتر "مسئول ویزیتها رفت و با اعتراض گفت که حاضر نیست با 

چند ماهی طول کشید تا ! قهر و آن هم چه قهری. کار کند "ایرانی

اما . آمد ها می ن به خانههای کدورت آب شد و بار دیگر همراه م یخ

"گلیر"کرد امیدش را به دیگر وقتی مرا همراهی می
پاک از دست  1

 .بود داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
که  "معاش"یکی : در آذربایجان شوروی، مردم دو واژه برای درآمد داشتند 

ل دزدی و دست بَکه از قِ "گلیر"دیگری . همان حقوق بود و جنبه قانونی داشت

کس در هر موقعیتی که بود  هر. شد المال حاصل می بردن در کیسه بیت

بود که خود به  باشد و این امر چنان جاافتاده داشته "گلیر"کوشید به نوعی  می

 .بود یک هنجار اجتماعی تبدیل شده
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 تمرین مبارزه با طاعون

 

های  کردم، با پدیده انس کار میرژهنگامی که در باکو در بخش او

یکی از . عجیبی روبرو شدم که معنای بعضی از آنها را بعدا فهمیدم

بار  وجود اتاقی بود که پزشکان موظف بودند ماهی یکاین عجایب، 

هدف این بود که دانش و . در آنجا، تمرین مبارزه با طاعون بکنند

 .توانائیهای آنان در این زمینه همیشه اکتوئل باشد

این جلسات تمرین در حضور مسئوالن مربوطه انجام و به تمرین 

اوی تصاویر متعددی ، ح"زده طاعون"اتاق! شد می کنندگان نمره داده 

های ویژه  ها و روپوش نی بود و چکمه از نحوه برخورد با بیماران طاعو

بیماری طاعون را با کلمه . آن نیز در آن وجود داشت

دیگر . کردند مشخص می (به روسی یعنی بلوط) " کاشتان"رمزی

ب و غیره نیز کلمات  های خطرناک و واگیر مانند وبا، تیفو بیماری

در آغاز کار در مرکز  اورژانس ، معنای  . د را داشتندرمز خا  خو

ات بهداشتی و اپیدمیولوژیک را که سخت غیر عادی  این تمهید

در بهترین حالت، آن را به حساب تدابیر . فهمیدم نمودند، نمی می

گذاشتم که در تبلیغات رسمی  گسترده بهداشتی  و پیشگیرانه می

روزی، با . آمد میان می خن بهدولت شوروی، با بوق و کرنا از آن س

 "کاشتان" قضیه درباره  اوف نام سلیمان هاز پزشکان آذربایجانی ب یکی

شت و ای با من دا او، رابطه صمیمانه. کردم و اتاق طاعون صحبت می
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های بهداشتی و اجتماعی  ی از نابسامانیبدون ترب و واهمه، بسیار

در همین . تگذاش پرده با من در میان می جامعه خود را بی

گفت که در همین آذربایجان، مناطقی وجود دارد که  ها می صحبت

( آندمیک)های خطرناکی چون طاعون، هنوز به شکل موضعی بیماری

به . گردد در آنجا ظاهر شده و هر از چندی  مایه دردسر فراوان می

این سبب مسئوالن امور تندرستی، سخت وحشت د ارند که روزی 

 .دمیک در آمده و به صورت اپیدمی ظاهر گرددبیماری از حالت آن

آنکه  اند، بی گونه را سازمان داده گونه اقدامات نظامی  در نتیجه، این 

یعنی تا )چنانکه، هنوز هم . ددر این باره، افکار عمومی را آگاه نماین

طاعون، چون کابوسی، مقامات بهداشتی ( آن زمان که من آنجا بودم

 .است نهانی با آن از برنامه کارشان حذف نشدهآزارد و مبارزه پ را می

تازه شستم خبردار شد که چرا مقامات شوروی دوست نداشتند 

نام واقعی خود بنامند و با کلمات رمز و اسم شب و  طاعون را به

اوف با  سلیمان. بودند غیره، آنرا در برنامه آموزش پزشکان قرار داده

گونه  تحاد شوروی، ایندر ا! ابراهیم" :گفت نگاهی پر معنا می

عمل و  ر کن شده، اگر طاعون د ر رسمی ریشهها فقط بطو بیماری

داشته  " کاشتان"واقعیت هنوز وجود دارد، پس باید نام دیگری مانند

 .حق با او بود! ".افتد سیالیسم به خطر می و گرنه حیثیت سو! باشد
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 پر شد نگشوده، پر ستوئی که پر پر
 
چند ماهی بود . گذشت در آذربایجان شوروی میسالی از اقامتم  یک

هرانشان، دوزخ جمهوری  نیز با شو " بهجت"و " عفت"انم  که خواهر

بهجت، خواهر . اسالمی را پشت سر نهاده و به ما پیوسته بودند

جان موجود کوچکی را که در  م، نه تنها جان خود، بلکه کوچکتر

او، پا به ماه بود که . بود هدانش در حال بالیدن بود، نیز نجات داده ز

بود و در نتیجه، درانتظار تولد نخستین  به آن سوی مرز رسیده

 .کرد شماری می فرزندش، روز

 " لنین"سازی  یک روز سرد پائیزی، هنگامی  که در کارخانه ماشین

آمد و خبر  پریده به دیدنم مشغول کار  بودم، عفت، سراسیمه و رنگ

. هنگام زایمان، از دست رفته است داد که فرزند بهجت، شب پیش،

کرد، در  را هم که در همان کارخانه کار می " رحمت"او، شوهرش،

مان  نظر تایی دور هم جمع شدیم، به وقتی، سه. بود جریان گذاشته

لنگیده و در جریان زایمان، اهمال و  آمد که یک جای کار می

ارضه بود ع چرا که حاملگی، کامال طبیعی و بی. است توجهی شده بی

انم نیز  دانشجویان پزشکی بودند و در نتیجه در  و شوهران خواهر

سابقه ذهنی که از وضع   بویژه، با. این عرصه، افراد بی اطالعی نبودند

دادیم  ها و سیستم درمانی باکو داشتیم، احتمال بسیار می بیمارستان

رگ درآمد آن دیار، عاملی در م سواد وکم بازی پزشکان کم که شلخته
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آخر در آن سرزمین، بدون چرب کردن سبیل کادر . نوزاد بوده است

 .پزشکی، همواره امکان داشت که سرنوشت بیمار به فاجعه بیانجامد

،  " الهرودی "در جا به دیدن  با این پیش فرض، تصمیم گرفتیم 

مسئول تشکیالت حزب توده و فرقه دمکرات آذربایجان که نام 

را  " یاسی مقیم آذربایجان شورویانجمن پناهندگان س"رسمی 

هدف این بود که مراتب اعتراض خود را به . کشید، برویم یدک می

. آنچه پیش آمده اعالم داریم و خواهان روشن شدن مسئله گردیم

آنکه خم  هرودی در میان گذاشتیم، او، بی وقتی  که موضوع را با ال

ظاهر سازد، با لحنی اش  هرهای از تاثر در چ یاورد و یا نشانهبه ابرو ب

توانیم این کار را بکنیم  سرد گفت که اگر قصد شکایت داریم، می

از آنجا که ما . ئیم ولی بهتر است که از چنین اقدامی صرفنظر نما

روی روشن شدن جوانب فنی و علمی مرگ نوزاد پافشاری کردیم، او 

 رضایت داد که فردی از کارمندان فرقه را با ما همراه کند تا با

 .مسئولین زایشگاه دیدار کنیم

همراه ما شد و به سوی زایشگاه  " اسالم"نام  هبدین ترتیب، فردی ب

 .رهسپار شدیم " عزیز بیگوف"

پدر نوزاد از دست رفته نیز به ما پیوسته بود و  " حجت"در این میان،

در نتیجه عمال سه پزشک و یک کارمند اداری فرقه، ترکیب هئیت 

فرقه دمکرات، انسانی  "م اسال "این . دادند کیل میدیدار کننده را تش

وار پرورش یافتگان  سیستم آذربایجان  بود با خصوصیات نمونه

همراهی . کار روح و بسیار محافظه منش، سرد و بی بوروکرات: شوروی
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بود  های اداری به ما ا برای نشان دادن راه و چاه رونداو با ما، ظاهر

کشید  وظیفه دیگری را هم بردوش می نمود که ولی هیچ بعید نمی 

دانیدن مسئولین  و آن اگاه شدن از محتوی گفتگوها و سپس آگاه گر

 .مربوطه بود

-یک خانم دکتر مسن-باری، وقتی  به زایشگاه رسیدیم، رئیس آن 

خوردش با متانت، مهربانی و همدلی  بر. اتاقش پذیرفت ما را در

( سه پزشک)اعتراض ما وقتی از چند و چون قضیه و. آمیخته بود

آگاه شد، پزشک مسئول  بخش زایمان را به اتاق فراخواند و 

سال  مسئول بخش، خانم دکتر میان. چگونگی ماجرا را جویا  گردید

ادبی و اندکی  و فربهی بود که از همان آغاز  گفتگو، با تفرعن، بی

بوط خواند و اظهار نمود که کودک به  دریدگی، اعتراض ما را نامر

ین دلیل مرده به دنیا آمده که به طور مادرزادی فاقد یک ریه بوده ا

 !و این امر را کالبد گشایی نیز نشان داده است

مان به  این استدالل، برای من و رحمت و حجت، به دلیل آشنایی

واقعی آمد که با لحنی تند  مسایل پزشکی، چنان غیر عادی و غیر

شان کردیم که براساب نظر آن زن پزشک را رد نموده و خاطر ن

آگهی  های خواهرم بهجت، اشکال در ارزیابی روند و پیش گفته

مای  بدین معنی که در طول زایمان ، پزشک یا ما. است زایمان بوده

ورزیده که زایمان بطور  ایاندن وی، در تمام مدت اصرار می مسئول ز

در حالیکه، شواهد حاکی از آن . طبیعی و خودبخودی صورت گیرد

ده که زایمان بدون عمل جراحی و درآوردن نوزاد با بو
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آخر انجام  کاری که تا. آمیز باشد توانست موفقیت نمی " سزارین"روش

نگرفت و در نتیجه کودک در مجرای زایمانی خفه شد و مرده بدنیا 

. این استدالل ما، پزشک مسئول بخش را هیچ خوش نیامد. آمد

آنکه به  شمگین و تهاجمی، بیشد و با حالتی خ طوری که برافروخته

هیچ ارتباطی به موضوع گفت که  ای بکند بی اصل استدالل ما اشاره

چرا که عروب . تر از ماست او خود ایرانی و انقالبی و حتی انقالبی

یحا گوشزد کرد که  بنابراین، تلو! غلی معروف است حیدرعمواو

درمان مباالتی در  اش به جاهای محکمی قر  است، اتهام بی پشت

چسبد و اگر زیاد پافشاری کنیم، از همان آغاز  خواهرم به او نمی

آدمی بایستی در آن جامعه زندگی کرده باشد تا پیام ! بازنده هستیم

این پدیده، برای ما در . هایی را دریابد چنین سخنان و چنین برخورد

 .آن زمان آشنا بود

شخصا بسیار  برای من " ب حیدر عمو اوغلی عرو"این نحوه برخورد 

خانم، اینجا، ":طوری که با عصبانیت تمام در جواب گفتم. گران آمد

انسانی از دست رفته، مادری نخستین فرزندش را از دست داده و 

ای رخ داده، آنگاه شما می کوشید  با استداللی مسخره مانند  فاجعه

هر دو طرف  "...غیره، اصل قضیه را ماستمالی کنید؟ فقدان یک ریه و

رئیس زایشگاه چون چنین . یبائی و آرامش را از دست داده بودندشک

دید، در مقام وساطت و رفع و رجوع قضیه، پیشنهاد کرد که جسد 

کودک کالبدگشایی شده توسط من و پدر وی مورد  معاینه قرار 
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قرار .  ما با این پیشنهاد موافقت کردیم. ها برطرف گردد گیرد تا ابهام

 .ئیم مراجعه نما( پسی اتو)گشائی  کالبدشد روز بعد به سالن 

گشائی و گشودن  این را بگویم که خود حضور در سالن کالبد

آنهم از سوی کسانی   -های نوزاد مرده و معاینه سینه کوچکش بخیه

اعتمادی  اما بی. کار آسانی نبود -که یکی پدر و دیگری دایی است

داد که از  می ئی به آن سیستم و عطش دریافتن حقیقت به ما نیرو

ناکی را در آن  های درد من و حجت، لحظه. آئیم عهده آن کار بر

حجت، در . اندیم مالین، گذر زیرزمین سرد آمیخته به بوی تند فر

بود و با دقت تمام، پنس  تمام مدت، آرامش خویش را حفظ کرده

اش،  داده جراحی را که در دست داشت، در میانه سینه فرزند از دست

دار و متین وی  من،این رفتار خویشتن. داد سو حرکت می آن سو و این

طور بود سینه کودک را  بهرحال، هر. کنم را هرگز فراموش نمی

در حالیکه، . معاینه کردیم و از آنچه یافتیم، غرق حیرت شدیم

آمیزی در کار  کاری فاجعه حدب قرین به یقین داشتیم که اهمال 

ستیم تصور کنیم که عامالن زایمان صورت گرفته، اما نمی توان

آمیزی بکنند تا مرگ کودک را  سازی  مسخره اهمال، چنین صحنه

دانید قضیه چه بود؟ وقتی  می. اجتناب ناپذیر و طبیعی وانمود سازند

. جایش نیست ها سر راحتی دیدیم که یکی از ریه سینه را گشودیم، به

ژه و رگهای بود که در محل اتصال نای عادی بود، این اما آنچه غیر

شد و فضای درونی این  می بزرگی دیده  ریوی به ریه، برش  عرضی

چیزی که در فقدان . شد خوبی مشاهده می خالی  به های تو اندام
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معنای این منظره . شود زادی ریه، هرگز به این صورت دیده نمی مادر

کاری ! اند شی   داده و یک ریه را بیرون کشیده بود که با چاقو بر این

س ناشیانه و احمقانه که از نگاه هیچ فرد آشنا به تشریح بدن ب

در حالیکه از حقارت و ناشیگری .  ماند انسانی مخفی نمی

بود، تصمیم گرفتیم از  مان مستولی شده سازان، خشم بر وجود صحنه

گیری بیشتر با آن جانوران پرورش یافته در نظام توتالیتر  در

زیرا، در . ری ماجرا صرفنظر کنیماستالینی پرهیز نموده و از پیگی

انگیز، خیلی زود دریافتیم که با انسانهای  جریان این داستان غم

تر سر و کار داریم و فساد حاکم  شده شده در سیستمی مسخ مسخ

ها، آنچه که در  بعد. گردد برآن روابط، مانع دستیابی به حقیقت می

، غالبا این جاهای دیگر دیدم و نیز در جریان طبابت تجربه کردم

 . کرد نکته را تائید می

در آن زمان و در آن شرایط، مرگ نوزاد خواهرم، زخمی عمیق 

دیگران نیز این زخم را و . جای نهاد روان وی  و مجموعه خانواده بر بر

آخر، این نخستین رویارویی . این درد را تا حدودی حس کردند

آنها، . ف خود بوداز راه رسیده با پدیده مرگ در صفو  مهاجران تازه

زا رفته را ندیدند اما با مرگش، این پیام را  گرچه آن کودک سر

. تواند انتظار آدمی را بکشد مرگ می دریافتند که در مهاجرت هم

درآغاز تبعید، تصور این موضوع برای بیشتر مهاجران، دشوار بود اما 

در سالهای بعد، وقتی زندگی در مهاجرت، چهره خود را به تمامی 

رفته پذیرش  بیماری و مرگ در تبعید، مثل بسیاری  نشان داد، رفته
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با این همه، داستان . های ناگوار دیگر، جزئی از زندگی گردید چیز

کند و بارها و  انگیز زایشگاه باکو همواره بر روان من سنگینی می غم

ش،  اندیشم که نخستین پرواز ی کوچک می بارها به آن پرستو

مهاجری کوچولو که هرگز مهاجرت را . نیز بودش  اپسین پرواز و

را  "ز عبور از مر"کش فقط همان  گویی،جسم و روح ناز.تجربه نکرد

 .تاب آورده بود
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 درسی که از نظامی افغان آموختم

 

گانی بود که دارای  زمین و  در کابل، نزدیک محل زندگیمان، پاد

شماری از . شد می نامیده " میدان  عسکری" تاسیسات ورزشی بود و

من نیز جزو آنها . رفتند ایرانیان، برای ورزش صبحگاهی  به آنجا می

خواستیم به خانه  روزی، پس از پایان ورزش، در حالیکه می. بودم

متاسفانه او دیگر در میان ما )گردیم، دوستی که همراهم بود باز

ن خود نیست و پس از بازگشت به ایران، در یک سانحه اتومبیل جا

های  زیبای کوکب، پاهایش سست شد  با دیدن گل.( را از دست داد

من نیز در این کار به او . و اقدام به چیدن چند شاخه از آنها کرد

گون کوکب  های درشت و مخمل هنوز از چیدن گل. کمک کردم

دار افغان از اتاق کارش بیرون آمد و  بودیم که یک در جه فارغ نشده

 .ما اعتراض  نمودبه درستی به عمل 

او در حالیکه بسیار دوستانه و محترمانه، ما را مورد خطاب قرار 

ها همیشه برای ما الگو و سرمشق  شما ایرانی! رفقا  ":بود گفت داده

بنابراین، وقتی شما . گیریم ما خیلی چیزها از شما یاد می... اید بوده

دیگر از ما  چینید، شده می ها را که برای زیبایی کاشته اینجا، گل

 "!..توان داشت افغانها چه انتظاری می

در . نظامی  افغان، سخت  ما را تحت تاثیر قرار داد این حرفهای

آن . نگ  در مقام عذرخواهی  برآمده و راهی منزل شدیم نتیجه، بیدر

 .دار افغان اندکی تامل کردم روز، درباره این عمل و واکنش درجه
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ها، عموما و همواره مثبت  ما ایرانی ذهنیت عمومی افغانها در باره

می پنداشتند و این  " پیشرفته"هنگ و  آنها، ما را مردمی بافر.  بود

آوردند که کاش روزی به سطح رشد ایران و ایرانی  زبان می آرزو را بر

 !برسند

قطع نظر از اینکه تا چه اندازه با واقعیت انطباق  -این ذهنیت

های ساکن افغانستان، غالبا  انیشد که بیشتر ایر سبب می -داشت

کسی البته این را . ها بدانند گردن باالتر از افغان و خود را یک سر

مستقیم بود، اما  آورد ، به صورت غیر  آورد و یا اگر می   بان نمی برز

. نرا به نوعی  منعکس می کرد   خوردمان با افغانها آ رفتار و شیوه بر

در  " مهمان کمیته مرکزی "یاسی و چه، ما به عنوان پناهنده س اگر

دی  اقعا باید اعتراف کرد که در موار کردیم، اما و آن کشور زندگی می 

در این راستا، . ای داشتیم بودیم و انتظار مزایای ویژه"کار طلب"

ب  حز"مامدران وقت در کابل، که حزب توده را  روحیه و تلقی ز

آوردند،  زبان می تواضعانه بررا صمیمانه و م خود دانسته و آن "گار آموز

 .کرد روحیه یادشده را در ما تقویت می

، اگر " میدان عسکری "ها در  اجازه گل بهرحال، داستان چیدن بی

من، از   نظر می رسد، اما به نظر اهمیت به چه امری کوچک و کم

توقعی  ما مهمانان پر. شد که توضیح دادم ای ناشی می همان روحیه

فروشی پنهان فرهنگی و سیاسی،  طلبی و فخر تریبودیم و نوعی بر

 .مان سایه افکنده بود بررفتار
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 در کابل بر بالین رحیم نامور

 
بیمار را  .دوستی مرا بربالین بیماری فراخواند ،روزی در کابل

او رحیم نامور، ار ازاعضای قدیمی حزب توده بودکه در . شناختم می

ه و عصایی در دست، پی یورش جمهوری اسالمی، با کمری خمید

خود را از مهلکه بدر برده و به افغانستان زیر حاکمیت کمونیستها 

او در اصل  .مردی بود شریف، فاضل و فروتن. بود پناه آورده

اش را مدیون  حزبی و سیاسی "کاریر"نگار بود و در واقع روزنامه

وجه به حلقه قدرت راه  هیچ اما به. همین کار روزنامه نگاری بود

جوی  یک  شت و آبش  نیز با قدرتمندان حزبی همیشه بهندا

و همین او را . اساسا نوشتن برای او جاذبه بیشتری داشت. رفت نمی

 .کرد نیاز می از قدرتمداران و قدرت طلبان دستگاه حزبی بی

در  .بودو از درد جلو سینه شکایت داشت نامور در بستر دراز کشیده 

نوشته الکسی  "ها گذر از رنج" :بودهمان حال اما کتابی در دستش 

! رفیق" :ضمن معاینه گفتم .(بالئو تولستوی اشتباه نشود) تولستوی

پاسخ  "نه؟ ،خوانید؟ کتاب خوبی است ها را می کتاب گذر از رنج

از  اش و درهمین لحظه چهره "سرگذشت خود ماست" :زیبایی داد

اولیه را من کمکهای . و کتاب از دستش رها گردید د فشرده شددر

یک یا . ولی قرار شد پیرمرد را به بیمارستان منتقل کنند انجام دادم

غریب و دور از بستگان ، تنها. دو روز بعد او در بیمارستان در گذشت

و خانواده، او را به عنوان یک  مبارز کمونیست پیر، با تشریفات 

من نیز در مراسم خاکسپاری شرکت . درخور، به خاک سپردند
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ی یگریستند و کسانی که شاهد چنین مرگها سیاری میب. داشتم

 .کنند رنج و اندوه مضاعفی را تجربه می هستند،

درختی در مرکز "نام به بود انستان کتابی نوشتهرحیم نامور در افغ

خواست  گویی می .ای آرمید در اطراف کابل اما خود در تپه ."کابل

امروز که  .بنشیندهر روز از آنجا درخت مورد نظر خود را به نظاره 

آورم  این  سطور را روی کاغذ میاندیشم و  به او و سرنوشت او می

فکر  .او در آنجا غنوده چه گذشته است ای که دانم بر تپه نمی

در سلطه خود بر افغانستان گور او و همگنانش را  "طالبان"کنم نمی

به حال خود گذاشته  معروف بود، "مزار شهدا"که به در آن تپه،

 .دباشن
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 احساس شرمی که هنوز با من است

 
المللی برای بررسی مسئله جنگ و صلح در  ی  بین در کابل، سمینار

من و رفیق . بود 1355کنم سال  فکر می. بود افغانستان تشکیل شده

عنوان  اعضا هئیت  برد، به دیگری که اکنون در نروژ به سر می

هئیتی  هم . بودیم  کردهنمایندگی حزب توده ایران، در آن شرکت 

در کنار ما، یک پیرمرد . حضور داشت( اکثریت)از سازمان فدائیان 

او، بیمار بود و . افغان که نماینده یکی از والیات بود، نشسته بود

رو، مشتی  از همین. خورد بایست در فواصل کوتاه  دارو می می

در . بود دستک خود نهاده و  های مختلف را روی میز کنار دفتر  دارو

ای که او غایب بود،  در فاصله. ئی رفت فرصتی، مرد افغان به دستشو

 .را فراموش کنم ام آن اتفاقی افتاد که تا امروز نتوانسته

مان  ساز"داستان از این قرار بود که یکی از اعضای هئیت نمایندگی 

با دیدن داروها در آن سوی (بود او عضو کمیته مرکزی هم)" برادر

چه قر   نگ دست دراز کردو از میان انبوه داروها، هر میز، بیدر

من که ! بود کش رفت و همه را به جیب خود ریخت " نوالژین"

ای خیال کردم او مرد افغان را  شاهد این صحنه عجیب بودم، لحظه

اما او در حالیکه . شناسد و البد می خواهد با او شوخی کند می

برده بود، با گفتن اینکه  مصادره داروها را به پایان " عملیات"

. جدی بودن کارش را نشان داد"خورد همیشه به درد می نوالژین"

میز بازگشت و چون دید داروها  چند لحظه بعد، پیرمرد افغان سر
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از ما که . زده در جستجوی آنها برآمد ای بهت زده، با قیافه شان  غیب

ر بودیم سوال کرد، ولی همگی اظها واسطه پهلویش نشسته بی

بود و مرتب  آمده پیرمرد تقریبا به حال گریه در!اطالعی کردیم بی

گفت که داروها را با زحمت زیاد فراهم  کرده و بدون آنها  می

زده وی را هرگز  افروخته و بهت چهره بر. گذرد روزگارش نمی

 .کنم فراموش نمی

آنکه ککش بگزد، همچون شاخ  بود، بی فردی که داروها را کش رفته

من و رفیقم  . در جای خود به صندلی لم داده بود "سرفراز"شمشاد،

ناپذیر او بودیم، در سکوتی  توام با  هم که شاهد عمل زشت و توجیه

چرا سکوت . زانه با مرد افغان، فرو رفته بودیم سا نوعی همدردی ظاهر

دادیم، هنوز هم برایم یک پرسش  بودیم و واکنش نشان نمی کرده

 .نفر گونه ما دو عملی معما تر از آن بی دهنده زارو آ. دهنده است آزار

توانم فراموش کنم، از این  روست  اینکه می گویم آن صحنه را  نمی 

قابل قبول یافتم، اما  پسند و غیر را نا چه شاهد آن بودم و آن که اگر

کار  " منطق"دانم چرا؟ از یک سو، نمی. هیچ واکنشی نشان ندادم

فهمیدم، و از سوی  یاسی خود را نمیقطار س عجیب هموطن و هم

یافتم  نمی  ای از شجاعت مدنی در خود سراغ دیگر،کوچکترین نشانه

و او را به جیب رفیق  تا به مرد دارو باخته، حقیقت را بگویم

بود تا  دانم چه عاملی باعث شده واقعا نمی . حواله دهم( رفیق؟)ایرانی

داروئی  به بی ی هموطن خود را" آبرو "آیا حفظ . سکوت کنم

بودم؟ ظاهرا چنین بود و در این  کشیدن مرد بیمار ترجیح داده
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از این بابت، هنوز عرق !  " ای بر چنین  ذهنیتی و"صورت باید گفت  

نشیند و حتی همین االن که این سطور را روی کاغذ  تنم می شرم بر

آیا، . کنم آورم، همچنان خود را شرمنده و گناهکار احساب می می

بود، نیز چون من به آن  یست را مرتکب شده ه آن عمل ناشاآنک

. امیدوارم چنین باشد. دانم اندیشد و خود را مالمت میکند؟ نمی می

آنکه بتوانم مسائل مطروحه را  هر حال، سمینار به پایان رسید بی به

آور  ارادگی و سکوت خفت آن روز، تاوان بی. طور جدی پی بگیرمه ب

 .دردی شدید پس دادم لی زشت با سرخود را در برابر عم
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 !سرانجام،کودتا را هم تجربه کردم

 
دتائی بودم که در  بردم، شاهد کو سر می زمانی که در افغانستان به

اهلل  ، جناح خلقی حزب حاکم، علیه حکومت دکتر نجیب1353سال

دارم، که این، نخستین تجربه من از کودتا بود و امید . به اجرا درآورد

. این کودتا، تقریبا یک روز  به طول انجامید! آخرین آن هم باشد

او، . وزیر دفاع وقت افغانستان بود "تنی شهنواز"رهبر آن ژنرال 

همسایه دیوار به دیوار ما بود و در همان حکومت نجیب، به کاریر 

 .بود حزبی و دولتی  تا مقام وزارت دفاع دست یافته

اعتمادی به اوضاع  نگرانی، بی. ت عجیبی داشتروز کودتا، کابل حال

گران،  هواپیماهای کودتا. جا مستولی  بود و ترب و وحشت بر همه

کوشیدند مراکز حساب و  مدام شهر را بمباران کرده و می

ساعت،  در عرض چند. های خود قرار دهند استراتژیک را هدف حمله

سو ستونهای دود از هر . زده را پیدا کرد کابل ، حالت یک شهر جنگ

ها،  افکن ش بمب هوائی ها و غر خاست و صدای رگبار ضد می بر

دانست موضوع چیست  کس به درستی نمی هیچ. داد را آزار می گوش

های رادیو و تلویزیون  برنامه. جنگد و چه کسی علیه چه کسی می

بود و فقط حدب و گمان و نیز خبرهای مبهم دهان به  قطع شده

رگیری شدید نیروهای وفادار رئیس جمهور با دهان، حاکی از د

 .کودتاچیان بود

های  کودتاچیان، مر کز رادیوئی ایرانیان را نیز  افکن آن روز، بمب

شاید به این دلیل که بهرحال یک موسسه . بمباران کردند

توانست به نوعی مورد استفاده جبهه مقابل قرار  اکنی بود و می خبرپر
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هادر مجموع از حضور ایرانیان در  که خلقیونیز به این دلیل . گیرد

میل نبودند در این فرصت،  خوشی نداشتند و بی افغانستان دل

 .امکانات آنان را نیز در کابل از میان ببرند

تشکیالتی ، عازم محل  -آن روز همراه چندتن از همکاران سیاسی

درست . یکی دوتن از رفقا، پیشتر در محل حاضر بودند. رادیو شدیم

ای که وارد محوطه شدیم، یکی از کارکنان که کرد بود و  لحظه در

بود، با نخستین موج  بمبارانهای شیمیایی  حلبچه را تجربه کرده

ش هواپیما که به گوش رسید به ما هشدار داد که سریع روی  غر

درنگ چنین کردیم و آنگاه، صدای مهیبی  بی. زمین دراز بکشیم

خود  وقتی به. به هوا پراکنده شدبرخاست و ستونی از دود و خاک 

این . شده است آمدیم، معلوم شد که بمبی روی محل کار ما افکنده

را از حفره بزرگ و عمیقی دریافتیم که به فاصله چند متری ما 

های ساختمان فرو ریخته بود و اتاق فرمان  شیشه. بود ایجاد شده

ماندن هم استودیو و دیگر جاهای آن، قابل استفاده که هیچ،قابل 

بود و همگی  یکی از دوستان زخم کوچکی  از ترکش برداشته. نبود

سرایدار ساختمان، بزی . آلود و مضطرب داشتیم تی خاک سروصور

خرم  و بود  تا در محوطه سبز داشت که این سعادت نصیبش شده

. بود این حیوان بیچاره، قربانی بمباران شده . شکم خود را سیر کند

شد بقایای  بود که به زحمت می تکه کرده و را تکهترکش بمب چنان ا

درخت تنومندی شکسته و بطور عرضی . پیکرش را تشخیص داد

با کمک دوستان، درخت را . بود جلوی در خروجی محوطه افتاده

اما . جا کرده و با شتاب و نگرانی آشکار، محل را ترک کردیم جابه

دفاع،  بی و مردمها نیز حال و وضعیتی مشابه را داشتند  خیابان
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جا بوی باروت و مرگ  همه. دویدند سو می سو به آن زده از این وحشت

 .داد می

چنین  هرگز، مرگ را این. ها، مرگ را از نزدیک دیدم در آن لحظه 

اما، بخت با ما یاری کرد و توانستیم بدون . بودم نزدیک به خود ندیده

بود، برنامه  یش آمدهدر نتیجه آنچه پ. آسیب، خود را به خانه برسانیم

چیز به امان خدا رها گردید  رادیوئی ما در آن روز پخش نشد و همه

همه همکاران رادیو در یک خانه جمع . و منتظر حوادث بعدی شدیم

دانستیم  روشن بود و نمی چون اوضاع نا. شده و شب را به روز آوردند

لویزیون شامگاه بود که با آمدن برق، ت. چه چیزی در انتظارمان است

گاه خویش، پیامی  اهلل از مخفی به کار افتاد و اعالم شد، دکتر نجیب

رسید،  او که سخت مضطرب و نگران به نظر می. برای مردم دارد

اعالم کرد که کودتا سرکوب شده و شهنوازتنی به پاکستان گریخته 

 .این شخص، بعدها به حکمتیار پیوسته بود. است

من و دیگر   بود به قیمت جان مانده کمبدین ترتیب، اگر چه کودتا، 

گذراندیم و حتی توانستیم  را از سر ایرانیان تمام شود، اما به نحوی آن

باره آن از فرستنده رادیوئی خود پخش  ی بعد، گزارشی در ها در روز

 !کنیم

 !باالخره نمردیم و کودتا را هم تجربه کردیم
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 وشان فروتن کابل کتابفر

 
دیده، زندگی دشوارتر از آن بود که بتوان  زده و جنگ انقالبدر کابل 

یافتن چند قر  نان حتی  کرد و گاه فقر بیداد می. تصورش را کرد

دریغ دولت و مردم برخودار بودیم،  ها که از حمایت بی برای ما ایرانی

های  رفت و فشار دشواری ها مدام باال می قیمت. کار آسانی نبود

های آن  در این میان اما، فرهنگ و جلوه. یافت اقتصادی افزایش می

کشید، با این حال زنده بود و به انسان  اگر چه به دشواری نفس می 

ها، همیشه به من قوت قلب  یکی از این جلوه. بخشید نیرو و امید می

زده اما فروتنی بود که هنوز آثار  فروشان فقر داد و آن حضور کتاب می

 .کردند یات فارسی را عرضه میکالسیک و غیر کالسیک ادب

در کنار . های کوچکی  در بازار کابل داشتند این مردان فروتن، دکه

از کتاب ، روی تشکچه چرکین خود  های کوچک اما فشرده پر قفسه

ای نادر  می نشستند و در انتظار مشتری کتاب که خود به پدیده

ردان مسنی بیشتر آنان، م. آوردند بود، روز را به شب می تبدیل شده

وقتی سخن . ریشی خاکستری رنگ بودند با لباب سنتی و ته

تشان هویدا  دوستی  از میان کلما گفتند، مهربانی، ادب و فرهنگ می

و خرج خود را در شهری  که دخل هنوز هم، برایم معماست. شد می

که همواره در فکر نان و روغن و شکر بود و چشم به هواپیماهای 

باالتر از آن، باز . کردند ود، چگونه تامین میب باری شوروی دوخته

رونق خویش  ست که چگونه و با چه امیدی  به حرفه بی برایم معما

های  بودند و اصوال چه چیزی آنها را به نشستن در آن دکه چسبیده

شان هنوز پیش چشمانم  تک چهره تک. کرد مشتری ترغیب می بی
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این  "پرانی مگس"زدم و گاهی که سری به آنجا می. زنده است

ادعای فرهنگ و ادب را می دیدم، بغض گلویم را   پاسداران بی

شد و  ئی شگرف تبدیل می اما همین بغض، ناگهان به نیرو. فشرد می

آنکه چانه بزنم، کتابها را  به رغم محدودیت شدید قدرت خرید، بی

( صاحب)صب"عبارت زیبای . گشتم خانه باز می زدم و به زیر بغل می

ها جاری میشد،  فروش بان کتاب که برز "...ئید بازهم بیا. اشدخیر ب

آالیششان را  یادشان و فروتنی بی. افکن است  هنوز در گوشم طنین

 .کنم هرگز فراموش نمی
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 ش موتور برق تولید برنامه رادیویی با عوعوی سگ و غر

 

در پی کودتای شهنواز تنی در کابل، ایستگاه رادیوئی  ما نیز از کار 

در این فاصله، به فکر یافتن . ه ما روی آنتن نرفتآن روز، برنام. افتاد

یکی از . محل موقتی افتادیم تا ضبط و پخش برنامه را از سر گیریم

کرد، با  پایگان حزب کمونیست عراق که در کابل زندگی می بلند

او حاضر شد خانه . ایرانیان رابطه نزدیک سیاسی و عاطفی داشت

د تا بساط نه چندان بزرگ مسکونی خود را در اختیار ما قرار ده

مان  بدین ترتیب، اتاقی در اختیار! رادیوی خود را درآنجا دایر کنیم

 .گذاشت و ما در چند نوبت وسایل خود را به آنجا منتقل کردیم

از برق خبری نبود ولی  یک دستگاه مولد برق در اختیار داشتیم که 

مانده بود . بنابراین، مشکل برق حل شده بود. کرد با بنزین کار می

حال در آن فرصت در  ایزوالسیون اطاق فرمان و استودیو که در هر

بختانه هنوز هم  و خوش)رفیقی داشتیم. اتاقی معمولی، ممکن نبود

. ها بود به نام کمال که مسئول فنی ضبط و تهیه برنامه!( داریم

تواند در شرایط فقدان امکانات، به  انسانی بسیار کوشا و مبتکر که می

یکی دو لحاف و پتو پیدا کرد و با . ل خودمان از آب، کره بگیردقو

 !برپا سازد " پشم و پنبه "یوئی از  آویختن آنها در اتاق، توانست استود

با کمال  "کمال".وقتی مطالب نوشته و آماده شد، نوبت ضبط رسید

دقت و تالش، مولد برق را در حیاط راه انداخت و پشت دستگاه 

های  پشمی لحاف  ش مولد چنان بلند بود که از جدار اما غر. نشست

بر تعداد پتوها و  " کمال"!و پتو می گذشت و روی نوار ضبط می شد

ش موتور کمتر  این بار، غر! ها افزود و دوباره کار را شروع کرد لحاف

آن  "ترق ترق"اما در هر حال . آمد ای دور می ویی از فاصلهشد و گ
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روی نوار ضبط می شد و حالتی رمانتیک  "متن موسیقی"صورت  به

به هرحال  قابل تحمل و پذیرش بود و در نتیجه ! بود ها داده به برنامه

مشکل  " کمال"ستمان  اما ناگهان  دو. شد کار ضبط را ادامه داد می

گی که همراه تیم رادیو به محل کار موقت س. دیگری پیدا کرد

بود، ناگهان شروع به پارب کردن  نمود و در نتیجه، ضبط  آمده

حساب چنین چیزی را دیگر . برنامه را دچار اغتشاش کرد

نام داشت، عمال یکی از  " جیمز"سگ یاد شده که. بودیم نکرده

ه و حیوانی بود از نژاد گرگی و تربیت شد! اعضای تیم رادیو بود

همین خاطر، از  ها بود و به ها، در جبهه و زمانی همراه روب  باعاطفه

شدو  اکت، سخت هراسان می ش هواپیما یا انفجار ر شنیدن صدای غر

هایش، دستگیره در را  خود، با دست.آورد به اتاق کار ما پناه می

روز کودتا، به . چرخاند و در زیر میز بزرگ کار،جا خوش می کرد می

ان بینوا نیز بسیار بد گذشت و مدام حالت ترب و هیجان این حیو

ی موقت بردیم تا اندکی در  همین خاطر، او را به استودیو به. داشت

شد، عوعوی او، خود به مشکلی تبدیل  اما چنانکه گفته. امان باشد

 .شد و کار ما را مختل نمود

کوتاه سخن اینکه، رفقائی چند، وظیفه تر و خشک کردن و آرام 

توانست ضبط  "ل کما"نمودن سگ گرگی را بر عهده گرفتند تا 

ی فراوان کار،  ها آن روز، در عین گرفتاری. برنامه را به پایان رساند

با . بسیار خندیدیم و هرچه بود برنامه را برای پخش آماده  نمودیم

آخر وظایف ! ش موتور برق و با عوعوی سگ عزیزمان جیمز غر

شد و کار پیش  یست به هر قیمت انجام میبا انقالبی می " مقدب"

 !رفت می
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 "ا پراود "در دفتر روزنامه 
 

، مسئوالن حزب توده 1331پس از بازگشت از افغانستان، در سال  

ایران، مرا برای گذراندن یک دوره شش ماهه، به مدرسه حزبی و 

در آنجا، فرصت زیادی برای مطالعه و . سیاسی مسکو فرستادند

به عالوه، این امکان نیز فراهم بود تا با اعضای  . ماستراحت داشت

احزاب کمونیست کشورهای مختلف که مانند من  در آنجا تحصیل 

شد پیرامون مسائل  ها می در این تماب. می کردند، آشنا شوم

گوناگون بحث کرد و از این طریق با ذهنیت و سطح فکر و آگاهی 

تا شیلی و از کانادا  ی کشورهای دیگر از اردن گرفته ها کمونیست

 .گرفته تا افریقای جنوبی آشنا شد

های روسی، انگلیسی و  در مدرسه، همچنین منابع زیادی به زبان

آن زمان، اوج . شد از آنها استفاده کرد فارسی  موجود بود، که می

اصالحات گورباچفی بود و در نتیجه بیشتر استادان و معلمان از 

کردند که در  اتی ابراز می مده و نظراندیشی بیرون آ های تنگ حصار

حساب  بو  به صحنه رسمی  جامعه شوروی  تا چندی پیش  تا

ها را بارور می کرد و  این امر، فضای بحث و گفتگو در کالب. آمد می

چنانکه در . گذاشت ام می های سیاسی تاثیرات مفید روی دیدگاه

اعتقادات  ، ته مانده" علوم مارکسیستی "پایان تحصیل در مدرسه 

مارکسیستی را نیز از دست دادم و اصوال طور دیگری  به مسائل 

 .سندم و سپاسگزار از این بابت، همچنان خر!نگریستم

در . بردند " پراودا " روزی از سوی مدرسه، ما را به مرکز روزنامه  

آنجا، معاون آسیا و آفریقا، از ما استقبال کرد و بحث پیرامون اوضاع 

های  در صحبت. گرفت به ویژه مسائل ایران در سیاسی جهان و
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ای بود که  ودا، آنچه توجه مرا جلب کرد، حساب ویژه معاون پرا

معاون . سیاست وقت شوروی  روی سازمان مجاهدین باز کرده بود

کمونیستی رژیم  اودا،آشکارا معتقد بود که پس از اقدامات ضد پر

و آنها را آلترناتیو  بست  توان  امید خمینی، تنها به مجاهدین می

پرده، نظرات خود   در اینجا بود که ما بی. جدی رژیم به حساب آورد

ای از ویژگی   در این راستا، شمه. در باره مجاهدین را ابراز کردیم

های  توتالیتر فکری و سازمانی مجاهدین را تعریف کرده و 

نشان نمودیم که در پس این سازمان چریکی اسالمی، یک   خاطر

انه نشسته است که اگر روزی  کر خطرناک استبدادی و سرکوبگرتف

به قدرت برسد، شرایطی به مراتب بدتر از رژیم خمینی به مردم  

 .ایران تحمیل  خواهد نمود

اش  از چهره. ودا غیر منتظره بود این سخنان، ظاهرا برای معاون پرا

رسید که  به نظر می. پیدا بود که سخت تکان خورده است

دانم  می. های ما، زمین تا آسمان تفاوت داشت هایش با گفته تحلیل

که دولت شوروی، از همان فردای انقالب، مجاهدین را نیز 

های  سیاسی نیز در آمده  پائید و حتی از در مغازله چشمی می گوشه

های محمدرضا سعادتی با سفارت شوروی در  داستان تماب. بود

مجاهدین و نه از سوی  رژیم  تهران، که به چگونگی آن نه از سوی 

به . له بود ای از این مغاز خمینی و شوروی، هرگز پرداخته نشد، نمونه

و   آید، در پی یورش حکومت جمهوری اسالمی به حزب توده نظر می

اندیشی  کوشید آرمان های چد، دولت وقت شوروی می دیگر سازمان

را در ایران  " یارد راه رشد غیر سرمایه "فرجام  کالسیک خود و تز بی

. ت مجاهدین، در آزمایشگاه سیاسی خویش تجربه کندبار در هیئ این

هوم چندان دوام   های مو گاه چقدر خوب شد که آن سیستم و آن دید
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و گرنه محتمل  بود که کشورمان قربانی تجربه سیاسی تلخ و . نیاورد

 .   دردناک دیگری  گردد
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 !ها و آن شب فراموش نشدنی بخارا،تاجیک

 
زمانی  که در مدرسه حزبی مسکو بودم، مدیریت مدرسه، سفری 

این سفر در من . ای برای دیدار از بخارا، برایمان ترتیب داد یک هفته

بود، زیرا فرصتی بود تا شهری تاریخی را  شوق بسیاری برانگیخته

بودم، از  ب ها خواندهاش در کتا ببینم و همه آنچه را که در باره

ها  کننده، شامل ایرانیان و کمونیست گروه سفر. نزدیک مشاهده کنم

بودند تا  اینان نیز اظهار عالقه کرده. دشی بود های بنگال و دمکرات

بدیهی است، آشنائی ذهنی . ای از آسیای میانه را تجربه کنند گوشه

دانستند،  ها می دشی ما با این گوشه از خاور زمین، با آنچه که بنگال

داد که  عنصر اشتراک زبان نیز به ما امکاناتی می. قابل مقایسه نبود

این را در طول سفر، به خوبی مشاهده . آنها از آن بی بهره بودند

 .کردیم

ای یافتم که  وقتی هواپیما به فراز بخارا رسید، زیر پاهای خود منظره

یدی میزد، در میان صحرایی خشک که به سف. بسیار دیدنی بود

انگار . رنگ بزرگی ظاهر گردید که همان بخارا بود ناگهان لکه سبز

اختیار  بی! بودند مردینی را در قاب انگشتری طالئی جای داده نگین ز

باد گرم و غبار آلودی می . یاد رودکی و آن شعر معروفش افتادم

ای خیال کردم در  لحظه. داد وزید که پوست را با لطافت نوازش می

اما دیدن . وزد تنم می و باد گرم جنوب است که بر ان هستم ایر

زودی مرا از این توهم  دیوار فرودگاه، به بر در و  "کیریل" حروف

 .درآورد
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یک بخش که به بخارای قدیم معروف است، در . بخارا، دو بخش دارد

 -بخش دیگر. برگیرنده هسته باستانی شهر و بناهای تاریخی است

های بلند قوطی  ل مناطق مسکونی و ساختمانشام -بخارای جدید

گی تمام بر  های حکومت شوروی، با بیقوار کبریتی است که در سال

 .قص و ناسازگار ای سخت متنا منظره. اند زمین سبز شده

جا که می رفتی، از  هر. توانستم دل بکنم نمی , از بخارای قدیم

ی تاریخی، جامع و دیگر بناها آرامگاه اسماعیل سامانی تا مسجد

شنیدی که با آوای چنگ رودکی  های آشنا می جا، واژه ها و نام همه

چنان . و کالم شیرینش، برخاسته  از فراخنای تاریخ، درآمیخته بود

. هایم شده بودم که حدی برآن متصور نبود مجذوب و شیفته دیده

کردم و در سخنان زن جوان  همانند کودکی دبستانی شادی می

سطر کتابهایی را می دیدم که در    بود، سطر ای ماتاجیک که راهنم

 .یخش خوانده بودم مدرسه درباره بخارا و تار

گذشت و در گرمای دلچسب هوا،  روزها، به دیدن آثار تاریخی می

های آشنا در  های گوارا و پرآب  منطقه و شنیدن واژه چشیدن میوه

نگار، کردو ا مکالمه رهگذران، لذت بازدیدها را دو چندان می

مان، در وجود من ایرانی، بار دیگر حیات  هنگ   های کهن فر ریشه

 .گستردند و برگ می  یافتند و در سراسر پیکرم شاخ می

ای از شهر، یک خانواده  یکی از روزها، خبر دادند که در گوشه

اند جمعی از ایرانیان در شهر  تاجیک، عروسی دارد و چون شنیده

در حالیکه !اند لس خویش دعوت کردهحضور دارند، همگی را به مج

بودیم، دعوت را پذیرفتیم و قرار شد طرفهای  کمی متعجب شده

در آن روز، برنامه روزانه اندکی به درازا . غروب، راهی آنجا شویم

با اینکه خسته و فرسوده . گشتیم کشید و شب، دیر وقت به هتل باز
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سوار تاکسی  .خواستیم حتما به مجلس عروسی برویم بودیم، اما می

گلی، خیابانهای نیمه تاریک متعددی را  شدیم و درپی تهیه دسته

در این . اما همه جا بسته بود و تهیه گل مقدور نبود. زیر پا نهادیم

اداری، شخصی را  -مان، از طریق کانالهای حزبی میان، راهنمای

به طور استثنائی و . فروشی بود یافت که مسئول  یک دکه گل

دست  ه را برای ما باز کردند و آنگاه شادمان، گلها را بهاختصاصی، دک

 .گرفته و راه افتادیم

از چندین خیابان و کوچه تنگ سنتی عبور کردیم تا به منزل 

وقتی وارد کوچه شدیم، فکر کردم خواب . کنندگان رسیدیم دعوت

در دو طرف کوچه تا در اصلی خانه که در انتهای کوچه : بینم می

بودند تا مقدم مهمانان  ردیف مرد وزن صف کشیده قرار داشت، دو

آنان، مدتها به آن صورت ایستاده و انتظار .ایرانی را گرامی دارند

در حالیکه همگی سر خود را به ! بودند تا مهمانان برسند کشیده

 "تونل "پایان، ما را از میان  کردند، با لطفی بی نشانه احترام خم می

بزن و بکوب عروسی . ها راهنمائی کردند قانسانی عبور داده و به اطا

زنان !طرف و بوی خوش کباب و غذاهای محلی طرف دیگر یک

یکی  به  های سنتی  ابریشمی، یکی  سالخورده خانواده، در پیراهن

آمد  تر خوش سوی ما آمده و با کلمات بس شیرین و با گویش شیرین

بوی !ادد همه چیز بوی سنت و تاریخ و فرهنگ مشترک می. گفتند

نوازی  مهمان. بوی قرابت فرهنگی. خویشاوندی قومی و تاریخی

ها چنان گرم بود که بارها احساب کردم در میان بستگان و  تاجیک

های مهربان و صمیمی، گویی  با نگاه. خویشان خود هستم
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پاره خانواده بزرگ، پس از سالها  خواستند بگویند که اینک دو می

شب در بخارای باستانی،  آن. اند یافته خبری، همدیگر را جدائی وبی

توان در  جیکان مهربان دیدم، دریافتم می با احساساتی که در تا

مرزهای جغرافیائی متفاوت زیست، اما با احتراز آگاهانه از گرایشهای 

های خویشاوندی قومی و فرهنگی را به ابزار  پرستانه، جلوه ملت

 .مبدل نمود  همزیستی، دوستی و تفاهم
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 سینا     در زادگاه ابن

 

 " نوایی"و نظامی" بسته"هائی که در بخارا بودیم، بازدید از شهر  روز

در اتحاد شوروی، برای خود  " بسته"شهرهای. هایمان بود جزو برنامه

بود،  گذاری شده نام علیشیر نوایی نام که به " نوایی".ای بودند مقوله

. غنی کردن اورانیوم و استخراج طال بودیکی از آنها و مرکز صنایع 

گونه شهرها به شدت محافظت و ورود و خروج افراد به آنها  این

ای   داشتند و  ساکنان این شهرها، امتیازات ویژه. گردید کنترل می

در . در مقایسه با دیگر مناطق، از سطح زندگی بهتری برخودار بودند

. نام داشت " افشانه"که ، به روستایی رسیدیم" نوایی"مسیر سفر به

و آبرفتهای حاصلخیز آن قرار  " زرافشان"این روستا که در کنار رود 

وقتی راهنما، . سینا بود زمین ابن داشت، زادگاه پزشک شهیر خاور

توضیحاتی در این باره داد، با اشتیاق تمام منتظر بازدید روستا و 

در این . بود شدهای شدم که به احترام ابن سینا  در آنجا برپا  موزه

همان . برد" هگمتانه"به" افشانه"مرا از . کشید دقایق، مرغ خیال پر

همدان امروزی که آخرین تعطیالت خود را چند روزی قبل از خروج 

 .از ایران، در آن دیار گذرانده بودم

. است سینا، همیشه یک شخصیت استثنائی بوده برای من، ابن

انگیز بود  مان خود، بسیار شگفتاش به دانش  پزشکی که در ز احاطه

اش  که از او سیمای انسانی آزاده و  سیاسی –و نیز مواضع اجتماعی 
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از . کرد، برایم همیشه جالب و آموزنده بوده است مستقل ترسیم می

زمانیکه کودک بودم و تصویر او را در مطب پدرم در مشکین شهر 

که شرح  بعدها. دیده بودم، این احساب در من بیدار شده بود

هایش را خواندم، بیش از پیش مجذوب شخصیت وی  زندگانی و کار

کند و هنوز هم  در هر  این احساب، همچنان مرا همراهی می. شدم

 .خوانم های  پزشکی او را با عالقه و دقت می فرصتی، نوشته 

سینا چندان بزرگ نبود، اما حاوی  ، موزه ابن" افشانه"در روستای 

یی بود که به نوعی  با زندگی  و کارهای آن  اشیاها، کتابها و  عکس

مرد جوانی که مسئول موزه بود، با . دانشمند بزرگ ارتباط داشت

آخرین . داد های سینا توضیح می حرارت تمام، درباره شخصیت وکار

روزهایی که در ایران بودم، فرصتی  دست داد و سفری به همدان 

اه او را که از سنگهای سخت در آنجا، برای اولین بار، آرامگ. کردم

کردم در  در آن موقع، هیچ فکر نمی. سیاهرنگ ساخته شده، دیدم

ای نه چندان دور، زادگاه این پزشک و فیلسوف عالیقدر را نیز  آینده

 !  ولی چنین شد و چه خوب شد که چنین شد. خواهم دید

ها خواندم که عامالن حکومت آخوندی در شهر  بار در روزنامه یک

سینا و  دی از قصا  اسالمی را در محوطه آرامگاه ابن ان، موارهمد

از خواندن خبر، برخود . اند ن آن اجرا کرده  در پای دیوارهای ساختما

تصور مجازات قطع دست و پا، همواره مرا خشمگین و . لرزیدم

کند، اما تصور این اعمال وحشیانه در پای آرامگاه مردی  متشنج می

به او داده بودند، " هان پزشکی شاه شا" لقب فرزانه که در اروپا
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اش  احساسی در من بیدار میکند که با هیچ کالمی قادر به توضیح

 .نیستم
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 !شد و سهمی که نصیب ما " چرنوبیل"فاجعه

 

  بسر  پایتخت جمهوری روسیه سفید " مینسک"زمانی که در شهر 

در  " چرنوبیل"نیروگاه اتمی  بردم، مدت زیادی از فاجعه انفجار می 

روسیه سفید (. رخ داد 1351این حادثه در سال )گذشت ائین می اوکر

ائین است و در نتیجه در معرض مستقیم عوارض  همسایه اوکر

بخشی از این عوارض . نوبیل قرار گرفته بود اکتیو چر های رادیو تابش

های جسمانی  دامان من و خانواده را نیز گرفت و دوبار دچار ناراحتی

ایم نیز  را در تجارب  روزانه حرفه عجیبی شدیم که من آن

توان گفت که نتیجه تراکم  بنابراین با قطعیت می. شناسم نمی

 .است اکتیو بوده های رادیو تابش

داستان از این قرار  بود که دوبار  در فصل تابستان، من، همسر و 

خواب آلودگی فرزندانمان، ناگهان دچار احساب منگی، رخوت و 

آنچه که . شد اش افزوده می دم بر شدت و دامنه به مفرط شدیم که دم

است که ناگهان خوابی عمیق  من شخصا از آن حالت بیاد دارم این

این حالت عجیب، هر . های طوالنی ادامه یافت مرا در ربود و ساعت

های  ظهر اتفاق افتاد و همه افراد خانواده تا نیمه ار دو بار در یک بعد

وقتی بیدار شدیم، ! بردند سر  قبل از ظهر  روز بعد در خوابی عمیق به

حتی امکان  چندین ساعت، گرفتار  ضعف مفرط عضالنی بودیم و

جایش بود و  هوش و حواسمان  سر. برخاستن از زمین را نداشتیم
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قدرت حرکت  شد که کوچکترین فقط این ضعف شدید، باعث می

در تمام این مدت، . اشته باشیمکردن و حتی سخن گفتن را ند

به عنوان . رود حالت فردی را داشتیم که انگار  روی ابرها راه می

پزشک، خیلی زود دریافتم که با یک پدیده غیر عادی  سروکار 

اکتیویته موجود در هوا، قابل توضیح  داریم و تنها  با تاثیرات رادیو

نصیب  را نیز بیما  " چرنوبیل"کتور  بدین ترتیب، فاجعه را . است

است، اینکه روزی ممکن  البته این، عوارض زودرب آن بوده. نگذاشت

 اغمان بیاید، چندان ها نیز به سر رب تابش است عوارض دیر

اکتیو در آنچه که ما تجربه  دخالت تشعشع رادیو . متحمل نیست نا

کردیم، با گزارشهایی که بعدها درباره صدها مورد مرگ و بیماری در 

کرائین و روسیه  در او. منتشر شد تا حد زیادی تائید گردید منطقه

زادی  یادی با عیوب مادر از سانحه، کودکان ز های بعد سفید، در سال

انگیز هنوز هم ادامه  و نقص عضو به دنیا آمدند و این داستان غم

های ایرانی  دی از نقص مادرزادی نوزادان در میان خانواده موار. دارد

شدکه موجی از وحشت و نگرانی با خود به  نیز دیده ساکن  مینسک 

جالب توجه است که در آن زمان ، دولت شوروی . همراه آورد

حتی تالش جدی برای . شانی نماید چیز را الپو کوشید همه می

. گرفت دیدگان صورت نمی یابی و یا کمک رساندن به آسیب بیمار

زا در منطقه به  مرگآلوده به اشعه  ها انسان، حیوان و گیاه میلیون

های متعدد حیوانات را در  من خود، الشه. بودند حال خود رها شده
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های همگانی دولتی در این  دیده بودم و رسانه " دنیپر"ساحل رود

 .رساندند باره تقریبا چیزی به اطالع مردم نمی
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 هجرت در هجرت

 

پایتخت از پایان مدرسه حزبی، به مینسک  پس. بود1331سال 

در آن هنگام، خانواده . بودم جمهوری روسیه سفید بازگشته

نظام شوروی، آخرین . کرد نفری من در این شهر زندگی می چهار

کشید و وضع اقتصادی و سیاسی کشور سخت  های خود را می نفس

هم تصمیم  همانند بسیاری دیگر از ایرانیان، ما. درهم و مغشوش بود

. این بار در کشوری دیگر سکونت گزینیمو  گرفتیم راهی غرب شویم 

 !هجرت در هجرت

راهی   بخس فروختیم و با تهیه بلیط قطار هرچه داشتیم به ثمن

سفری بود ظاهرا شبیه سفرهای دیگر  که در . برلین شرقی شدیم

اما . بودیم های گذشته از این کشور به آن کشور انجام داده سال

خاطر  شویم و به " تخته قاپو "  بار قرار بود سرانجام به اصطالح این

آینده دو کودک خردسال و نیز آینده خود و همسرم برای 

کشور آلمان، . دیم در جایی مستقر گر( برای همیشه؟)همیشه

این بار  به سرزمینی . بود " انتخاب"ترین  ترین  و راحت دست دم

رفتیم که از بسیاری جهات ، با آنچه تا آن زمان تجربه کرده  می

هم از نظر سطح رشد کشور و هم از لحاظ . م، سخت متفاوت بودبود

 .سیستم اجتماعی آن
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اندیشه یافتن راهی . در طول راه، هزاران فکر از ذهنم می گذشت

برای تقاضای پناهندگی، با هراب ناشی از روبرو شدن با محیط 

اگر چه به . هم آمیخته بود جدید با زبان و فرهنگی دیگر به

بودم،  کشی از این دیار به آن دیار عادت کرده مدانبدوشی و چ خانه

در واقع . گذاشت اما دلشوره ناشی از آغازی تازه، راحتم نمی

و آیا اصوال خواهم   دانستم چه چیزی انتظارم را می کشد نمی

 .داشته باشم یا نه " نی در آفتاب مکا"توانست در میان مردم ژرمن،

د، اما برلین شرقی هنوز به آن روزها، دیوار برلین فرو ریخته بو

وضع خود را شبیه آخرین سربازان ارتشی . داد حیات خود ادامه می

از مدتها اقامت در جبهه، خسته و کوفته، با پاهای  یافتم که پس می

. سپردند می ای دیگر ره ار، می بایست به جبهه ی نز ورم کرده و چهره

. تجربه کرده بودند حال ای بسیار دور  و متفاوت از آنچه تا به جبهه

با زبان آلمانی کوچکترین . این، نخستین سفرم به اروپای غربی بود

فقط یک واژه را می شناختم، آن هم از دوران . آشنائی نداشتم

نام  دکتر هاشمی  استادی داشتیم به. " اشپیگل"کلمه : دانشجوئی 

در آناتومی . داد که در آلمان تحصیل کرده بود و درب تشریح می

وار بودنش، قطعه  ای وجود دارد که به خاطر صاف و آئینه د، قطعهکب

بودو من آنرا  استاد، وجه تشبیه آنرا  برایمان گفته. اشپیگل نام دارد

 !بدین ترتیب، فقط یک کلمه آلمانی بلد بودم. هنوز در خاطر داشتم

وقتی به برلین شرقی رسیدیم، در اولین نگاه به اطراف، برخی چیزها 

آور  جامعه  ها نیز آشنا و یاد دیگری یافتم، اما بعضی چیزرا طور 



053 

ترکیب غریبی از اروپای قبل از جنگ و ساختار برپا . شوروی بود

 ." جمهوری دمکراتیک آلمان"شده توسط 

دار  در حالیکه آخرین چمدان را از قطار پائین میآوردم، به زن مهمان

ه و خداحافظی مطابق معمول، خواستم از او تشکر کرد. خوردم بر

ای  داد، جمله زن روب، در حالیکه مهربانانه پاسخ ما را می. کنم

تاثر  در حالیکه، رنگی از اندوه و. بان راند که مرا متاثر کرد برز

شما هم کشور ما را ترک  ":بود، گفت اش سایه افکنده برچهره

کشور ما ...توانستید آنجا زندگی کنید، مگر نه؟ دیگر نمی!... کردید

 "...است سرنوشت بوده  یشه بدهم

بود، چیزی  آمده دل بر این حرفهای زن مهماندار که معلوم بود از ته

اش، در آن هنگام،موج  او، به اقتضای حرفه. از یک تعارف بود بیش

شناخت و با  مهاجران ایرانی از روسیه به غرب  را می " کشی اسباب"

به نوعی او را آزار  آمد که این موضوع، به نظر می. آن آشنائی داشت

دار  اش، جوری جریحه گوئی احساب ملی و عرق میهنی. می داد

. بود ردهدر واقع، از آزردگی احتمالی میهمانان کشورش، آز. بود شده

روب را   زن  کنم، نمی توانم احساب می آن صحنه فکر  وقت به هر

احساب تاثر از اینکه، مردمانی چون ما، ادامه زندگی در : نستایم

تافتند و تصمیم به ترک آن  کشور و سرزمین وی را دیگر برنمی

 . گرفته بودند
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 !ای از طراز دیگر تجربه: اقامتگاه پناهندگان

 

در نخستین روزهای اقامت در برلین، راه و چاه تقاضای پناهندگی را 

روز، دست زن و بچه را گرفته و راهی  اداره مربوطه  یک. یاد گرفتم

صف درازی در مقابل ساختمان تشکیل شده . مدر غرب برلین شدی

های  گویی، نمایندگان گروه! صفی به غایت رنگارنگ و متنوع. بود

 !بودند گوشه دنیا به آن جا  اعزام شده قومی  مختلف از چهار

بادامی  ی، چشم ، سیاه، سفید، مووزوز" کولی "ئی، ئی، آسیا آفریقا

چهره و  در پس هر. فتاده بودکس به دلیلی، راهش  به آنجا ا هر.. و...و

دهنده  سرنوشتی که گاه بسیار تکان. هر نگاه، سرنوشتی نهفته بود

شان به  اما همگی در یک چیز مشترک بودند و آن موقعیت. بود

یز از ترک یار و دیار شده و  هایی غریب و بیگانه که ناگز مثابه انسان

 .بودند به کشوری در قلب اروپا پناه آورده

یان پذیرفت، آدرب محلی را  س ما را در فهرست پناهجووقتی پلی

نخستین اقامتگاه، از شرایط . داد که می بایست آنجا اقامت کنیم

سرویس و خدمات، . زیستی و بهداشتی نسبتا خوبی برخودار بود

ای نگذشت که  اما چند هفته. کننده و در خور انسان بود  راضی

ر، دستور بود و دیوار ما دستو. ناگهان به جای دیگری منتقل شدیم

بایست در عرض چند ساعت،  می. هجو بس کوتاه به عنوان پنا

 .بستیم و راهی محل جدید می شدیم ها را می چمدان
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ساختمان یک بیمارستان قدیمی  . محل جدید اما جای مناسبی نبود

یان قرار  از دوران جنگ را با اندکی تعمیرات در اختیار پناهجو

نکردیم و  " اطراق"هفته بیشتر در آنجا  نه، یک ختاخوشب. بودند داده

اتوبوسی آماده . شویم " کارلسروهه"دستور آمد که بایستی راهی 

باز، سرنوشتی تازه و . داد بودند که ما را به آن شهر انتقال می کرده

 .کشید محیطی متفاوت، انتظارمان را می

. دیملسروهه رسی پس از سفری شش ساعته، نزدیک صبح به کار 

فالکت . اتوبوب، به محلی وارد شد که گویا در گذشته سربازخانه بود

در ( آری ساعتها)ساعتها. بارید و کثافت از در و دیوار موسسه می

گیری  رسید و تصمیم داخل اتوبوب منتظر ماندیم تا ساعت اداری فرا

در آن مکان عجیب، روابطی . ها آغاز شد برای پخش نفرات در اطاق

آنچه مطرح نبود، . ئی حاکم بود انسانی و حتی مافیا ر، غیربس ناهنجا

  ها، چون کرم درهم انسان. آمیز و شایسته انسان بود رفتار احترام

بینی و موقت سروکار داشتیم  گاه بینا ظاهرا با یک اقامت. لولیدند می

راهروها را که . کردند و از آنجا، افراد را به جاهای دیگر منتقل می 

احساب کردم در یکی از . تنمان راست شد بر دیدیم، مو

شرایط، چنان نامناسب و . برم سر می یها به ههای دوران ناز بازداشتگا

های شیک و آراسته شهرهای آلمان  بهداشتی بود که با خیابان غیر

 .بودیم انگار وارد دنیای دیگری شده. غربی، سخت در تناقض بود

هایی در دست،  خص نمودند و با پتوانجام اتاق ما را مش ظهر، سر از بعد

کی که اتاق ما در آن قرار داشت، ساختمانی  بلو. روانه آنجا شدیم



056 

ها، دریافتیم که به  رفتن از پله با ورود به راهرو و باال. چند طبقه بود

بایست کودکان را به  در همان دقایق اول، می. ایم جهنمی  وارد شده

ای بود که نامش را  فاجعه! بیندن روز بد ن چشمتا. بردیم توالت می

باسی،  بایست با آکرو برای وارد شدن به کابین، می!بودند توالت نهاده

ها اصال  در یک کالم، توالت! گذشتیم از روی توده فضوالت انسانی می

ها را  در نتیجه، به عنوان نخستین اقدام، آستین. قابل استفاده نبودند

نظافتی، یکی ا ز  گند ناشی از بی زده و در میان فضوالت و بوی  باال

اما صبح روز بعد، در . ها را برای مصرف خانواده آماده کردیم کابین

بودیم، بار دیگر توالت  حالیکه شب را با کابوب و سوسک سحر کرده

: قضیه بسیار ساده بود! تمیز شده را در همان وضع سابق یافتیم

لولیدند و  ر آنجا میبیت متفاوت د انبوه انسانها با سطح فرهنگ وتر

به خاطر همین موقت . کردند احساب می " موقت"همه هم خود را 

تی برای توجه به وضعیت بهداشتی  بودن زندگی هم، البد ضرور

 .بودند چیز را به حال خود رها کرده دیدند و همه محل نمی

بودم، از تصور اینکه  در حالیکه در صف دریافت جیره صبحانه ایستاده

انسانی تر  انسانی با روابط غیر م در آن محیط غیر دتی نامعلوبایستی م

وقتی صبحانه را خوردیم، خبر یافتیم . بریم، بسیار نگران بودم سر به

،  یعنی زادگاه آینشتاین( لم شهر او)که گروهی را به جای دیگر 

نفسی سبک از سر . امیان بود هم در سیاهه اعز نام ما. کنند منتقل می

روبنه  وار، به بستن با و با شتاب تمام، کولی. شادی کشیدیم

شب  روز و یک از مهلکه جسته بودیم و جهنم  ما فقط یک. پرداختیم
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اما صدها انسان دیگر، هنوز مجبور بودند آن ...اما!دوام یافته بود

آن شب لعنتی، بدترین . شرایط غیر قابل تحمل را تحمل کنند

هه در اقامتگاه پناهندگان ما تجربه من در مجموع دوران زندگی سه

اینک، آن قضیه، به گذشته تعلق دارد، اما می دانم که . در آلمان بود

پائی، همین  یان بسیاری، در کشورهای ارو در حال حاضر نیز، پناهجو

حتی کار به جایی کشیده که دیگر . ها را تجربه می کنند صحنه 

طوری که . شود میگان داده ن اصال امکان ورود به قاره اروپا به آوار

به گورستان  " دوزا المپه "های ساحلی جزیره ایتالیایی  امروزه، آب

خطرشان به غرب، طعمه  هایی تبدیل شده که در مسیر راه پر انسان

 .شوند امواج می

ای به نام آوارگی و  توان امیدوار بود که اساسا پدیده تنها می

نظافتچی ترک، به یی از میانه برخیزد و یا به قول یک زن  پناهجو

به امید چنین ! بدهند " پاسپورت جهانی"مین همه ساکنان کره ز

 .روزی
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