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  شگفتاریپ
های دستگاه اطالعات جمهوری  ؛ بیشتر در نوشتههاست نام مرا شنیده یا دیده باشی سال بسا چه

این با . ها و گفتگوهای خصوصی همایی و یا در گرد اپوزیسیونهای  سایت یا در وب اسالمی ایران

رسد به  بر من چه گذشته است؛ چه بداند یراست بهکه  است یکسحال باید با تو بگویم کمتر 

گاه باشد یاز زوایای پنهان زندگی سیاسی و اجتماع اینکه به  سرانجام که روست ینازاهم . ام آ

آنچه را که  و تصمیم گرفتم در این خزان زندگی بندیان پیشینم تن دادم پیشنهاد دوستان عزیز و هم

 .ستی و راستیکه در یادم مانده است و با در کاغذ بیاورم؛ تا جایی بر من گذشته است به روی

نی و سرشار از عواطف برای تو که جوا. نویسم دوسِت ناشناسم می سرگذشت را برای تو این آری

برای تویی . میهنمانو عشق به مبارزه برای بهروزی مردمان  دوستی میهنزیبای  های و احساس

ست که با دلی  نوشته، سرگذشِت جواِن ُکردی این. کنی می نویسم که در راه داد و آزادی پیکار می

ی  همه. اش معنا دهد های شاه جهان به شهر آمد تا به زندگی از کوهپایه پرشورپاک و سری 

 !سیمرغ همچون سفر با خود همراه کنم؛ گام به گامبوده است که در این سفر تو را  اینکوششم بر 

کنده از ماجراهای تلخ ب ایندر نگاه نخست، شاید  ر تو نمایان شود؛ نوشته چون ُرمان یا داستانی آ

 ام و از بازگفتن جزییات برخی جستهگویی دوری  گزافه از. ناب است  بدان که یکسره راستی  ولی

مشکل بزرگم در نگارش  .ام کم و کاست گفته های اصلی را بی اما نکته. ام رویدادها نیز پرهیز کرده

اند با  ام نقشی ایفاء کرده یهایی را که در زندگی سیاس ت این بود که آیا باید شخصیتاین سرگذش

کلنجار با خود و مشورت با دوستانم به این نتیجه رسیدم  ها سالپس از . شان بیاورم یا نه نام واقعی

خوشبختانه . اش در کتابی که در دست داری بیاورم ت نیست که همه کس را به نام واقعیکه درس

وانند روایت خود را از ت اند و می زنده اند، قش ایفاء کردهاز کسانی که در زندگی من ن  بسیاری

اند،  ك کشیدهدر نقاب خا چند نفری هم که روی. ام، به دست دهند ت کردهکه روای رویدادهایی

گاهکه در این سرگذشت به آن پرداخته شده  دوستان و نزدیکانی دارند که از مسائل و مصائبی  اند آ

در روایت من دیدند پا پیش  ای کاستیو یا  ستیخواهم که اگر نارا می ها آناز  جا ینهمو من در 

در  ها یاری رسانند و تو را واقعیت چندوچونخود، به تدقیق  های یادمانگذارند و با بازگو کردن 

پیش از آن که وارِد کوران مبارزه شوی، یا  .یدرك کنرا بهتر انسان  قرار دهند که پیچیدگی یموقعیت

داستان زندگی مبارزاتی مرا بخوان تا با چشم بازتری   ِن نبرد با اهریمن هستی،هم اینك در میدا اگر

نیز بدان اگر آنچه بر من گذشته است، تو را به اندیشه . ات را آغاز کنی و پیش بری ی سیاسیزندگ
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وار  اشاره. ام ، من به هدف خود رسیده اندکی حتیات رساند،  واداشت و در پیکار پیش رو یاری

گاهی سیاسی، برایت ب سب کنی، بهتر راست است هر چه بیشتر آن را ک. نسبی استگویم که آ

گاهی سیاسی اما مهم. ه کنیدر راه هدف مبارز توانی می ). (Ethics سیاسی است، اخالق تر از آ

گاهی سیاسی نسانا بدون پایبندی به اخالقی تواند در  راحتی می به ی انقالبی و مبارزه گرا، آ

که  مبارزینی. کند قرار گیرد که انسانیت، آزادی، انصاف و عدالت را نابود می هایی خدمت هدف

استفاده کنند، دیر یا زود  ای دن به هدف، حاضرند از هر وسیلهاخالق را فراموش کنند و برای رسی

شان را به روی هر  و تیغ آختهسوزانند  دل نمیبرای یاران خود  حتیشوند که  به تبهکارانی تبدیل می

گویم که تنها به کسِب  هت میها را از آن ج این. نوازم ناقوس ناامیدی برایت نمی .کشند می یکس

مطلق است؛ کور است و سد ایمان،  .و آن را به ایمان تبدیل نکنی سازین خوش دلدانش سیاسی 

گاهی واقعی ا بود و پیش از همه، شناخِت ه شناخِت پدیده ایمان باید در پی یجا به .است راه آ

 به ندای وجدان بشری، تکیه نخواهی ، جزیابی دستبه این شناخت که . سیاست اخالقی بانیم

هرگز از . شخص خودت  ست و بیش از همه کردار کردارها و این وجدان است که داور نهایی. کرد

  ! پیروز و استوار باشی. باشی هایت تو هستی که باید پاسخگوی لغزش اینیاد مبر که سرانجام 

  

 هرمانلوایرج ق

  ٢٠١١تابستان 

  فلوریدا، آمریکا
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 ها نخستین خاطره

  کودکی 
 .کردیم می  توی ده زندگی .اردیبهشتماه . بهار بود. شنیدم  ها را می به دنیا آمدی صدای بره  وقتی«

خبر داد نورسیده پسری داریم و از او خواست برای  کرد می  پدرت به عمو بزرگ که در شهر زندگی

تجسم  گفت که را مادرم می این ».ها فهمیدیم که اسمت ایرج است بعد .نامه بگیردتو شناس

 دوساله«: شد می با لحنی دردناك و نگاهی اندوهناك یادآور .فداکاری و عشق به فرزندانش بود

ه را پیش چشم دارم که دستم را لعبدال های دستو من هنوز . »خانه افتادی در حوِض   کهبودی 

کرد؛ از مواظبِت  همه کار می و کرد مینزد ما کار  عبدالله .را از درون آب باال کشید ام گرفت و تنه

خودم ، بودم که دور از چشم او چهارساله. قد و نیم قد گرفته تا به چرا بردن گوسفندها یها بچهما 

و ماه تا د«: گفت میم مادر. با سر به حیاط پرتاب شدم جا همانبام خانه رساندم و از  را به ُپشت

  زخم را با تنتورُید شستیم، پارچه. دکتر نبود. ی سرت دهان باز کرده بود کاسه. هوش بودی بی

 ».سرت را با خاکستر پارچه پوشاندیم ی سوزاندیم و شکاِف کاسه

  

 آقا برزگر  عزت
. روستایی بود ) ١٣٠٣ -١٣٨٦(آقا برزگر   عزت ،مادرم

سادگی  این. تشناخ و مرز نمی  اش حد دلی   سادگی و پاک

. زد میسر آزاردهندگی  ی آالیشی ناب، گاه به آستانه و بی

را  او یآسان بهشود  که می داد میبرداشت را  اینگاه نیز 

درست است که من : گفت میهمیشه با خنده  .فریب داد

دروغ را  .گفت و راست می .نادان نیستم  ، ولیام ساده

که آن  شد نع میاش ما نجابت ذاتی  فهمید؛ ولی  همیشه می

شیفتگی من به مادرم تا آنجا بود که  .آورد را به روی خود

تا وقتی که  !عشق ایرج: کردند خواهرانم او را خطاب می

شش هفت سالگی نرسیده به  ترم خواهر و برادر بزرگ

 -١٣٧٢( الله نصرت بود که پدر ١٣٣٠کنم سال  گمان می. کردیم می بودند، در روستا زندگی
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ی خانواده را به شهر کوچ دهد تا فرزندانش بتوانند به مدرسه بروند و  یم گرفت همهتصم )١٢٩٥

پنج سال و ، در قوچان مستقر شدیم که هنگامیبه ، من که فرزند سوم خانواده بودم. درس بخوانند

 .نخستین بار با مرگ آشنا شدم برای .هنوز در محیط تازه جا نیفتاده بودیم. چند ماه بیشتر نداشتم

دور سفره نشسته بودیم ، ناصر ام ساله سهشهین و برادر ، تر از خودم  من و خواهر کوچك .هر بودظ

مدتی بعد  .غذایش را خورد و سفره را ترك گفت، ناصر زودتر از من و شهین .خوردیم و نهار می

 .دوید حیاط خانه یسو بهسر سفره ندید، هراسان  برنشیمن آمد و اثری از ناصر   که مادرم به اتاق

ناصر بر . زدنی خودمان را به حیاط رساندیم چشم به همدر ، فریادش که به هوا برخاست صدای

گویا  .ام های سیاهش را بر پاهای کوچکش از یاد نبرده هنوز چکمه. جان روی آب شناور بود؛ بی

ود خفه افتد و خیلی ز می پر مهینرا از آب بیرون کشد که با سر در حوض  اش یدست چوبرفته بود 

گیرد و کنار حوض به  می هایش  کنان جسد ناصر را روی دست و زاری کنان ونیشمادرم   .شود می

 ها آنپشت سر . شوند ها وارد خانه می گذرد که پدرم همراه همسایه دیری نمی .نشیند  میسوگواری 

بیرون   شیبزرگی که در دست داشت گو از دروِن کیف .رسد دکتر میرزایی از راه می، پزشِك شهر

. کردم میجان برادرم نگاه  جمعیت به بدن بی الی من از البه. آید ناصر برمی ی آورد و به معاینه می

 که دیگو یم چند لحظه بعد دکتر میرزایی. سیاهی چشمانش غروب کرده بود. خورد میتکان ن

 .برند از خانه می ار پوشانند و او سفیدی می ی تکان ناصر را در پارچه بعد بدن بی. ناصر مرده است

دیگری  یجا بهو  کوچ کردیمما هم پس از چند هفته از آن خانه  .ناصر دیگر به خانه بازنگشت

پدرم خشمگین بود و مادر را  .مان کمی سبك شود تا شاید بار اندوه خانواده کردیمنقل مکان 

را ناشی از و مرگ ناصر  کرد میدانست و همواره او را نکوهش  گناهکار می  انصافانه بی

غم  .اش را وقف فرزندانش کرده بود که همه زندگی پنداشت یم ازخودگذشتهآن زن  انگاری سهل

زد،  ها حرف نمی تا مدت او .پدرم سرزنش غم از دست دادن فرزند ورنج  ،مادرم دوگانه بود

 .داد میشستشو  دگانشیدبا آب  خود یسکوتش را در تنهای دزدانه گاهی .سکوت بود و سکوت

اما تا دو  نیاورد و غمش پوشیده بماند تا کودکانش آزرده نشوند به زبانهیچ کالمی  کرد می کوشش

من با اشك ، ها سالتا  .ما رخت نبست ی دیگری به دنیا آورد، غم از خانهسال بعد که مادرم ناصر 

  .کردم یو اندوه از برادرم یاد م
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 شایجان
کرد و  خانه را ترك می برای ساعاتی از روز همشدند، پدر  خواهر و بردار بزرگم که راهی مدرسه می

شدم و  مند عالقهدر همین دوره بود که به نقاشی . شتگذا من و شهین و مادرم را به حال خود می

 .انگار در خونم بود .کنم داشت که نقاشی یچه چیز مرا وام دانم نمی .با آن پیدا کردم انس و الفتی

پشِت ، کردم  اگر کاغذ پیدا نمی .مهارناپذیر داشتم ی کششینسبت به نقاش، به هر دلیل

هایم  پدرم هم مشوقم بود و از نقاشی .کردم نقاشی می، که بر دیوار اتاق آویزان بود هایی عکس

ام را پیش  نوشتند، من هم دفترچه نقاشی ها که خواهر و برادرم مشق شب می بش .آمد خوشش می

 شد، به ده تعطیل می  خرداد که مدرسه .شدم میگرم نقش زدن گذاشتم و با مداد سیاه سر رو می

 ی پاییز گذراندیم و در آستانه می سیاه دشتو بعدها در ده  کواکیسه ماهی را در . گشتیم یبازم

با اینکه مدرسه را دوست داشتم، در تمام سال تحصیلی منتظر  ١.کردیم دوباره به شهر کوچ می

آزاد  سیاه دشت و  کواکی در. بازگردیم    مدرسه تعطیل شود تا به ده تابستان از راه برسد و بودم که

 .دچار ترس شوم یدنشاند از؛ نه پاسبان و نه ناظم دبستان که نه خیابانی بود نه اتومبیلی. بودم

. کردم های طبیعت را کشف می زیبایی ها آنو با  دیدم میهایم را هم  وو پسرعم ها پسرعمهوانگهی 

سفرهای  ایني خود داشت، لذت  های زیادی که از طبیعت دیار و قوم و طایفه ایتپدرم هم با حک

و درو النگ آوری سهم گندم  وقتی برای نظارت بر جمع. ساخت می دوچندانتابستانه را 

های او که بسیار  نشستم و به حکایت بر ترک اسب پدر مي ٢،کرد می  جهان سفر کوه شاه های آبادی

                                                 
ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار  ی جدید، جلد یازدهم، موسسه چاپ اول، دوره(ی دهخدا  نامه در لغت ١

ان قوچان است ی شهرست دهی از دهستان بخش حومه«: روستای کواکی چنین شناسانده شده) ١٦٤٥٨، ص ١٣٧٣

ی روستای کواکی نوشته از  گوید آنچه را که درباره ی خود می دهخدا همانجا به خواننده» .تن سکنه دارد ١٨٠و 

گاهی. جلد نهم برگرفته است فرهنگ جغرافیای ایران، آرا، استاد آن  رزم یحاج علهای آن فرهنگ که به همِت تیمسار  آ

. گردد بازمی ١٣٠٠های ده تا بیست  سری ایران گرد آمده است، به سالی اف روزگاران جغرافیای سیاسی دانشکده

در استان خراسان : نمایاند را این گونه میآبادی کواکی  ١٣٨٥در سال  سازمان آمار ایرانسرشماری نفوس و مسکن 

ودکمر نیز به نام کب. حدود دو سده قدمت دارد. ای و تپه است یکوهستان. شمالی قرار دارد و در شهرستان فاروج

انگور، . و نیز دامداری اند سرگرمنفر جمعیت دارد که به زراعت و باغداری  ٧١٦خانوار و  ١٧٦. شناخته شده است

  .بافی هم دارد قالی. ست گردو، نخود و عدس از فرآوردهای کواکی
 زار خودروست النگ به معنای چمن ٢
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این کوه . جهان قرار دارد ی بخش شمالی کوه شاه در دامنه کواکی. دادم میش انگیز بود گو  هیجان

آید   به شمار می االداغ یها کوه رشتهشود، یکی از بلندترین  خوانده می شایجان ،که به زبان کردی

من . همیشه تاجی از برف بر سر دارد، به سبِب سردی هوا. است سر برافراشتهقوچان  در جنوبو 

کوشیدم نقش آن را بر کاغذ  ها می نگریستم و شب روزها خیره به آن می. بودم انشایجمجذوب 

 به اتاق میهمان که . بنشانم
ً
 .شدم  ها سرگرم نقاشی می رفتم و ساعت خالی و خلوت بود می معموال

  .به قوچان بازگشتیم، راهی دبستان شدم؛ دبستان مهرداد سیاه دشتکه از  ١٣٣٣پاییز سال 

به یاد . ی من نیز شد گذرانده بود، نخستین مدرسهرا آنجا   درم شش کالس ابتداییای که پ مدرسه

 :، با خط خوشش نوشت برگی    ده ای دارم روز اول کالس اول دبستان، پدرم در برِگ اول دفترچه

 گاه هیچسخن پدرم را  اینمن . پسرم برو دکتر بشو: دفتر را به من داد و گفت. دکتر ایرج قهرمانلو

مدرسه رفتن و درس خواندن ما خواهر و برادرها برای پدرم از اهمیت شایانی  .موش نکردمفرا

خواهر   سه، ی ما همه. ای راسخ داشت او به تعلیم و تربیِت درست فرزندانش عقیده. برخوردار بود

اهمیت  بسیار شاید از این جهت به درس و مشق. برادر را به دبیرستان و دانشگاه فرستاد پنجو 

آموزش نوین درس بخوانند که پیش از  مؤسساتکه فرزندانش در  کرد می یپافشارداد و  می

گذرانده بود و محضر علم آخوند را به چشم خود   خانه دبستان مهرداد، چند صباحی در مکتب

نتوانسته بود بیش از شش ، ای که به کسِب دانش جدید داشت رغم عالقه وانگهی علی. دیده بود

مجبور به ترك تحصیل شد ، پس از اینکه پدرش را کشتند. ودند و به دبیرستان رکالس درس بخوا

  .کرد شهیپ زراعتگشت و  باز کواکیو همراه با مادر و برادرانش از قوچان به 
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  الله قهرمانلو نصرت
در تحصیل را با   اش تاریخی  پدر، ناکامی

به . برد های درسی ما از یاد می کامیابی

  ن ما را ترغیب و تشویقهای گوناگو صورت

کرد که خوب درس بخوانیم و شاگرد ممتاز  می

، از همان کالس اول، ترتیب این به. باشیم  کالس

درس و مشق را جدی گرفتم و همیشه 

در کالس . شدم آموزی ممتاز محسوب می دانش

های آموزگار بود و در  دانگ حواسم به گفته شش

م را با دقت و جدیت انجا  خانه، مشق شب

نجام البته مشق شب را پس از نقاشی ا. دادم می

ی  گوشه، آمدم از مدرسه که به خانه می. دادم می

ی  قهرمانان شاهنامه، کالس اول دبستان.  شدم سرگرم نقاشی می، کردم و در خلوت   دنجی پیدا می

شتم و گذا حیوان یا انسانی را پیش رو می، یءشعکس ، از کالس دوم. کردم فردوسی را ُکپی می

، هنوز به یاد دارم. گرفت بیست ی خرگوشی کشیدم که نمره. مکوشیدم آن را روی کاغذ بازآفرین می

را به پدرم نشان دادم و از او یك   بیستی        خرگوش و نمره، به خانه آمدم دوان دوانکه از مدرسه 

. ار کالس شدبخش دیو را کشیدم که زینت چهارفصل، کالس سوم دبستان. قران جایزه گرفتم

قدر خوشش آمده  آموزگارم از آن نقاشی آن. رنگ یا قهوه یبامدادعکسی از امیرکبیر هم کشیدم؛ 

هایم بود از برخی از  نقاشی ی آن نقاشی یکی از مجموعه. بود که آن را بر دیوار کالس چسباند

 .مشاهیر و بزرگان و پادشاهان ایران
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  خان ولی
به دکتر مصدق احترام  .کرد میاسی را در حد خودش دنبال اما اخبار سی د،پدرم سیاسی نبو

که دادگاه دکتر  ها از برادرم شنیدم سپس. آمد  بدش می رضاشاهو  محمدرضاشاهگذاشت و از  می

و همچنین دادگاه دکتر حسین ) ١٣٣٣تا اردیبهشت  ١٣٣٢ن آبا( کرد مصدق را با دقت دنبال می

از شنیدن خبر اعدام ). ١٣٣٣مهر (ری اعالم شود فاطمی و علی شایگان را پیش از اینکه ّس 

وقتی شنید خسرو  خصوص بهناراحت شد؛ ) ١٣٣٤و  ١٣٣٣های  در سال(افسران حزب توده 

 و شد می منتشر هرسال دنیا سالنامه نام به  کتابی ها سالدر آن  .روزبه را چگونه تیرباران کردند

 پدرم. مصدق دادگاه ازجمله نوشت می آن در داد روی ترتیب به را گذشته سال های رویداد و اخبار

 آموخته را نوشتن و خواندن و بودم شده بزرگ که ها سپس. داشت  می نگاه را آن های چاپ همه

مشتری هر ) ١٣٣٦آذر (به راه افتاد  رادیو پیك ایرانپس از اینکه  .خواندم می را ها آن هم من بودم،

نوشتیم، پدر گوشش را به  مان را می ها مشق شب وقتی ما بچهآورم  شب آن رادیو بود و من به یاد می

انتظار داشت که دولت شاه  ییتوگو ٣.داد شنید، می چسباند و تمام حواسش را به آنچه می       رادیو می

بیزاری پدرم از محمد  .خواند، هر چه زودتر سرنگون شود ها می که آن را حکومت کودتاچی

علیه دولت ملی دکتر مصدق نبود و بگیر و  ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای رضاشاه پهلوی، تنها به علت 

ها  او با پهلوی. داشتتری  های عمیق بیزاری او ریشه. های کودتاچیان ببندها و ستمکاری

 رضاشاه، یعنی رضاشاهخان نام داشت، پدر محمد پدر پدرم را که ولی  .داشت یپدرکشتگ

امروز به قهرمانلو مشهور است و «که   قرمان بود مردمولی خان، رئیس ایل . پهلوی، کشته بود

 ٤.آید به شمارمی» ترین ایالِت ُکرد زعفرانلو یکی از مهم

                                                 
 سیتأسشد،  خوانده می جمهوری دموکرات آلمانزمان  در آلمان شرقی که آن ١٣٣۶در آذر ماه رادیو پیك ایران  ٣

اندرکاران این  تشکیالت و شماری از دست. تبلیغاتی حزب توده ایران بود مشی سیاسی و این رادیو ناشر خط. شد

ی  سال برنامه ١۵پس از  ١٣۵۵این رادیو در سال . به شهر صوفیه در بلغارستان منتقل شدند ١٣٣٩رادیو در سال 

  .کومت پهلوی بود، ناگهان تعطیل شدحه مورد توجه مخالفان وقفه ک بی

گاهی چندانی در دست نیست؛ اما بنا به گفته  درباره ٤ ی  الله توحدی کانیمال در صفحه ی کلیم ی کردهای قهرمانلو آ

ای به  قهبه منط اند منسوب... «قهرمانلوها  ،حرکت تاریخی کرد به خراسان در دفاع از استقالل ایرانجلد پنجم  ٦٣

ی شاه  قرامانلوها از نخستین کردهایی هستند که در سه دوره وسیله. ی کنونی در جنوِب کردستان ترکیه... نام قرامان
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 «اند که  در خراسان دانسته» از متنفذترین ایالت ُکرمانج«قهرمانلو را به لحاظ تاریخی ایل 
ً
 اکثرا

اسکان  دره قرمان و فاروججهان در اطراف کواکی و مایوان و   ی شمالی کوه شاه در دامنه

سینه  شان به سمِت دشت، ی شمالی آن کوه، بستر چهار دره است که همه دامنه ٥.»...دارند

بیشتر مردم ایل . قرار گرفته است دره قرماندره، از سوی قوچان،  چپدر سمِت . اند گشوده

مانلو فرمان نیاکان من که بر ایل قهر. کنند های روییده در قرمان زندگی می قهرمانلو در آبادی

اما پس از اینکه . نهادند گرماب های این دره اسکان یافتند و بر آن نام در یکی از آبادی، راندند می

ی  ایل را به کواکی کوچاند که در قعر درهپایگاه رهبری نشین پدرش ابراهیم بیك شد، خان جا  ولی

های بزرگ  اکی از سنگی کو مدخل دره. ی قرمان پهلو گرفته است دوم و در سمِت راسِت دره

به  رفته رفتههای مرمرین  سنگ. است یجار یانشممرمرین ساخته شده که آب رودخانه از 

، هلو، آلبالو، زردآلو، آلو(های میوه  سپیدارها و درخت. دهند   جای میهای کبود رنگ  سنگ

را زیر پوشش  ی کبود کوه ها، سوی دیگر سینه و تاکستان زارها یونجه وس یک) گردو، گالبی، سیب

ی ولی  خانه. شود آمدگی خاك کم و کمتر می شیِب دره با پیش، ی آبادی در آستانه. اند فروبردهخود 

بام . ی روستاییان آمدگی بنا شده بود و رو به خانه وف به عمارت، درست در دل این پیشمعر، خان

له سطح هم، خانه
ُ
. یابد زیاد به کف دره راه میهای  در پیشانی کوه که با پله است یبزرگی  ی تپه ق

  .شد تشکیل می، از دو ساختمان به هم چسبیده، خانه

  

                                                                                                        
دانیم که  نیز به یقین می. »اسماعیل صفوی و پسرش شاه طهماسب و سپس شاه عباس اول به خراسان کوچانده شدند

ها به  های سلحشور ُکرد، در رویارویی با ازبکان و ترکمنان، رشادت یگر ایلها و د قهرمانلوها در کنار شادلو، زعفرانلو

کردهای خراسان صدها سال «الله توحدی، در کتاب هفت جلدی خود، نشان داده است که  کلیم. خرج دادند

رزند، از حیثیت و اند و با نثار جان و مال و ف پاسداری این مرز و بوم را از تجاوز اقوام بیگانه و غارتگر محفوظ داشته

 ٢ص گفتار،  جلد دوم، پیشین، پیش» ...اند کردهآبروی مردم خرسان و ایران جانانه دفاع 
  

الدوله  کلیم الله توحدی کانیمال، حرکت تاریخی کرد به خراسان در دفاع از استقالل ایران، امیر حسین خان شجاع٥ 

  ١ گاه کنید به پیوست شماره و نیز ن .٥١٤و  ٥١٣ی کوشش، صص  ، چاپخانه١٣٥٩ایلخانی، 
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  روستای کواکی

  

. کردند نمود، نگهبانان او زندگی می تر می ر دومی که بلندد. خان بود  ولی اقامتگاهساختمان اول 

  .یگری اسطبلدیگر هم وجود داشت که یکی انبار گندم بود و د دوطبقه، در زیر این دو ساختمان

السلطنه  القاِب بهادر دیوان و ضرغام...«کاری و دالوری  خان به خاطر جوانمردی، درست ولی

 موردتوجهالدوله، از خوانین  ی عبدالرضا خان شجاع در دوره«اند که  ی او نوشته  درباره .»یافت

اسارت گرفته بودند، گرفتن زنان باشقانلو که ترکمنان یموت آنان را به  باز پسدر ماجرای  ٦.»بود

                                                 
خان بن رضا قلی  سام«). قمری ١٢٧٣(الدوله را ناصرالدین شاه قاجار به سام خان زعفرانلو اهداء کرد  لقب شجاع ٦

وی مرد باکفایت، . قمری به فرمان فتحعلی شاه قاجار حکمران قوچان شده ١٢٤٨خان در سال  خان معروف به سام

او بیشتر از تمام امرای محلی ... یر و فتح هرات بین امرای خراسان نامی پرآوازه دارددر تسخ. دلیر و با تدبیر بود

ی سلطنت ناصرالدین شاه فداکاری و از خودگذشتگی  خراسان برای تسخیر هرات و ضمیمه شدن آن به ایران در دوره

  »...نشان داد

  ٦٦، ٦٥، صص ١٣٦٥، امیرکبیر، تهران، نامه؛ تاریخ جامع قوچان اترك رمضانعلی شاکری،
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های کردها با کلنل  جنگ«همچنین در  ٧. ها را بر عهده داشت کرد  سپهساالر قشونخان نقش  ولی

باکی زیادی از خود  ، بجنورد و مراو تپه رشادت و بی]خان ساالر جنگ[پسیان، لهاك  یمحمدتق

زرگی که از سر خدمت ب رغم یعل. ٨»...دار بود و مردم رتیباغو  نترساو مردی . نشان داد

گاهی به  ترین افسران  میرپنج کرد و در طرح سرکوب کردن و کشتن یکی از برجسته رضاخانناآ

مهر  ١١(دوست ایران، یعنی کلنل محمدتقی خان پسیان، نقش مهمی داشت  طنودموکرات 

به چنگ رضاخان  یسادگ بهاما او  .نماند ، از سیاست ایل ستیزی رضاخان میرپنج در امان)١٣٠٠

خان را در  از میان برداشتن ولی) ١٣٠٥اردیبهشت   چهارم( اش یگذار تاجنیفتاد که کمی پس از 

با زیرکی و ذکاوتی که داشت، دست شاه جدید را خواند، با تنی چند از سران . دستور کار گذاشت

، چندی پس از سرکوب ١٣٠۵در مرداد «. آغاز کرد مثل به مقابلهو همدست شد و  مانیپ همکرد 

شان سر به  تپه که به خاطر نرسیدن چند ماه حقوق ماهیانه مراو داران درجهونین سربازان و خ

بود  شده لیگسشورش گذاشتند و در مسیر حرکت به شیروان و قوچان توسط قوایی که از مشهد 

برای  رضاشاهبه شوروی پناهنده گشت،  گیران باجتار و مار شدند و رهبرشان لهاک خان در سرحد 

را خلع  منصبان صاحبای از  او پس از اینکه عده. ی به وضع قشون خراسان به مشهد آمدرسیدگ

در بجنورد دستور داد که دوازده نفر از شورشیان . کرد و به زندان انداخت به بجنورد رفت  درجه

قوچان حرکت  سوی بهسپس . تپه و رئیس مالیه بجنورد و یکی از وعاظ محلی، اعدام شوند مراو

 سردار معروف به قصاب خراسان، محمدخانسرتیپ جان  به دست رضاشاهش از آن پی .کرد

جان  .به دار آویخته بود درانشابر به همراه معزز رئیس ایل شادلو در بجنورد را

برادرم از قول پدرم حکایت   .کشت میکه نامش پسوند خان داشت  را هرکسی  محمدخان

را کرده بود، همراه با یکی از سران کرد خراسان، سر راه  های الزم بینی خان که پیش ولی :کند که می

نشیند تا در فرصت مناسب  و بر پل دهستان فاروج که امروز شهر شده است، به کمین می رضاشاه

                                                 
تن از زنان باشقانلو به دست ترکمنان یموت در بهار و  ٦ها و نیز اسیر شدن  خبر فروش دختران قوچان به ترکمن ٧

شرح آن . خواهی اثر داشت ور کرد و در پا گرفتن جنبش مشروطه خورشیدی، خشم مردم ایران را شعله ١٢٨٤تابستان 

آبادی،  نگاه کنید به افسانه نجم. آبادی به دست داده است ی نجم است افسانهنام گرفته " حکایت دخترانقوچان" را که

  .١٩٩٥، نشر باران، سوئد، )های انقالب مشروطه  رفته از یاد(حکایت دختران قوچان 

 ٦٣جلد پنجم، ص  گفته، پیش نامه، اترک ٨ 
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 تاج محمدخانبیند که  ی دوربینی که به دست داشت می     ناگهان از روزنه. شاه را از بین ببرد

پل  سوی بهشاه  پیشاپیش اردوی رضا اسبشاز سران کرد، سوار بر  یکی وبا دالنلبهادری، رهبر ایل 

را فاش  مان نقشه محمدخانتاج . ایم ما لو رفته: گوید           می نفراتشدر دم به خان و . تازد دهستان می

  ٩».دهد که میدان را ترک کنند و پراکنده شوند و بعد به نفراتش فرمان می. کرده است

بود، پیش از اینکه منطقه را ترک کند و به تهران بازگردد به  کمربستهخان  ولیکه به کشتن  رضاشاه

دستور قوای  ایندر پی . فرستد خان را دستگیر و به تهران که ولی داد ی لشکر خود دستور فرمانده

خوردند و مجبور  شکست  کردهادو بار از . دولتی سه بار به اراضی کردهای قهرمانلو حمله کردند

هنگام به کواکی حمله کردند و تفنگداران ُکرد که در خواب  بار سوم شب .نشینی شدند به عقب

اما . خان را بگیرند پایگاه ولی سوی بهگیر شدند و نتوانستند جلوی پیشروی قوای دولتی  بودند غافل

را از فرار  اینمن ماجرای . خان موفق به فرار شد به همت زنان ُکردی که در درون پایگاه بودند، ولی

او در . زدند صدا می دده گوهر خان بود و همه او را شنیدم که زن دوم ولی مادر گوهرشاد زبان

را که  آن چگونگی و ُکرد، داستان ترور رضاخان نویس تاریخآقای کانیمال  ؛کرد میکواکی زندگی 

ر دهستان نقشه ترور در ساختمان دارایی د پس از شنیدن  رضاشاه .از دیگران شنیده، نوشته است

 .برسند هایش وتا نیر شود می  فاروج مخفی

 ۴٢-١٣۴١ سال مجلس انتخابات در بعد، دوباره به میان آمد ها سالترور رضاشاه،  ی مسئله

 بهادری محمدخان تاج فرزند بهادری رضا غالم آقای نیز و خان یول پسران از  یکی که هنگامی

 در رضاشاه ترور موضوع دوباره ،کردند می یتفعال قوچان از  ملی شورای مجلس انتخابات برای

 و کش شاه ولیخان فرزند قهرمانلو آقای. شد برده کار به غیرمستقیم طور به انتخاباتی تبلیغات

 آزاد نهضت" کنگره ،١٣۴١ سال شهریور در. شد داد قلم دوست شاه  پدری پسر بهادری  آقای

 که بود تشکیالتی همان این .شد تشکیل تهران رشهردا نفیسی احمد  کلی دبیر به" آزادمردان و زنان

 که بود این کنگره کار برنامه. داد سازمان منصور  علی حسن یبه رهبر را نوین ایران حزب آینده در

 سیستم که را سنا مجلس چهارم دوره و  ملی شورای مجلس یکم و بیست دوره وکالت های نامزد

                                                 
داده بودند و معتقد بودند که او ) انگلیس(رهبران کرد تاج محمد خان را به دو دوزه بازی متهم کرده و به او لقب  ٩

) منظور امیر جان محمد خان معروف به قصاب خراسان(را نزد فرمانده لشکر  ها آنو اسرار  خود را به دولت فروخته 

  )١٢٨ ص شش، جلد خراسان، حرکت تاریخی کرد به( ،سازد یم فاش
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 و آمد میان به دیگر باره ولیخان توسط رضاشاه رترو موضوع سال آن در. کند انتخاب خواست می

 ترور نقشه  بهادری محمدخان تاج  پدرشان که بهادری غالمرضا آقای  کنگره ,دلیل همین به

 انتخاباتی ستاد ها قهرمانلو ها، کاندیدا نام انتشار از پس. کرد انتخاب بود دادهلو  را رضاشاه

 .شد قوچان ملی شورای مجلس نماینده دوره چند تا یبهادر آقای ترتیب بدین و بستند را خودشان
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  ست اسب حیوان نجیبی ا
 اهیس    به ده هایم عمواز   یکی اتفاق بهما  خانواده ها را تقسیم کردند، فرزندان ولیخان زمین  وقتی

تابستان پدرم یک ماه برای  هرسال  سال اول یا دوم دبستان بودم، ولی دیشا کوچ کردیم، دشت

های کوه شاه  بایست به کواکی و آبادی می) خودرو زار چمن(النگ ها و درو کردن  گندم یگردآور

برای  .کردم ا همراهی میه سفر ایناو را در  و نشستم میمن همواره بر ترک پدرم . رفت می جهان 

نیاکانم را  سرزمینمن نه بلکه . سیاه دشتبود تا ماندن در  انگیزتر هیجانها بسیار  سفر اینمن 

آن  از .کردم را نیز دیدار می هایم پسرعمهو  پسرعموهامانند  هایم بازی همبلکه خویشان و  دیدم می

 .کرد می  در خانه ولیخان زندگی گوهرشادمادر آبادی کواکی هنوز  در .بود اینجاام در  گذشته ریشه

و او از  نشستم میهایش  همیشه پای حرف. زن دوم ولیخان بود  او . گفتند د ده گوهر او می به همه

 رضاشاه یورش قشون  آخرین چه شد که از جریان دانم نمییک روز . گفت میها قصه  گذشته

کنار  نشست  که ولیخان می  نی در اتاقییک روز تابستا بعدازظهر دارم  به یادخوب . حرف زد

انگشت اشاره با . کرد میپنجره به بیرون که مشرف به روستا بود نگاه  از .نشسته بودم مادربزرگ

است که با   او همان زنی  یدون یم). گلسیب (است  گل یوس؟ خانه  بینی خانه را می آن ؛ کرد

 .آقا را در بردند ها را شکافتند و دیوار   گلخواهر ولیخان و غنچه 

 چطوری د ده گوهر؟- 

 شب بود- 

سوم بود که به ما حمله بار  این. را محاصره کردند عمارت رضاشاههای  ناگهان فهمیدیم که جاندار

 .بار شب آمدند این ،)بچه جان( خزان جان، بار اول را شکست خوردند دو . کرده بودند 

 .بار شب آمدند این ،)بچه جان( خزان جان، 

 سکوت کرد  کمی

 دادند میها خبر  را چوپان رضاشاه همیشه آمدن قشون- 

    دهد :ها هر چه فریاد زده بودند چوپان. دآم  می ادیز) گردوخاک(دوالخ  آن شب هوا بد بود، باد و

ها  عالمتی بود که چوپان این  (gor) مادر گوهر گرگ آمده گرگ آمده( ، هاتیه گر هاتیه،  گوهر گر

 .دادند میها را خبر  بایست با آن آمدن ژاندارم می

های  دانه ادربزرگم .بله پسرم صدا را باد مخالف برد. نرسید    را برد و به ده ها آناما باد صدای 

 .از لختی به من نگاه کرد پس .را با چارقد سفیدش پاک کرد اشکش
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بر سر  ها آن بر سر ما ریختند، ها آن. هیچ کاری را نداشتیم مجال آمدند، ها آنپسرم . آمدند ها آن- 

 .ما ریختند

 ها را نشنیدیم آخ چرا ما صدای چوپان -

 به زانویش زد

شاید قسمت بود که به دست آن  دانم نمی .از طرف مخالف آمد ن شبآچرا باد . آخ چرا نشنیدیم

 .بیفتیم) خشتک  بی(ها  درپه بی

 گوهر آهی کشید و ادامه داد    دده

در محاصره  عمارت .ها را روی سرشان دیدند چشم باز کردند جاندار. سواران در خواب بودند- 

 .با دستش اشاره به ساختمان بغلی کرد. بود

از سواران خودش را   گول زن یکی ویس .ها را گرفته بودند مرد. گشتند دنبال ولیخان می اول آنجا- 

همه . ها آمدند جاندارم آمدند، ها آنفریاد زد . ساختمان رساند و ما را از خواب بیدار کرد اینبه 

 .ه بودبیدار شد بام پشتها بر  های ژاندارم از پیشاپیش با صدای چکمه خانیول .هراسان شده بودیم

روبروی در  کمربستههای فشنگ به  قطار ,به دستبا لباس برنو . گذرد فهمیده بود چه می ایگو

سیو گول . را تلف نکردند زمان .خواهر ولیخان هم مهمان ما بود آن شب. آماده شلیک ایستاده بود

پسرک (که من  وال .چاک دادند سرنیزهدیوار آن اتاق را با  ها زندیگر از   ولیخان و یکی با خواهر

. زیادی در خانه داشتیم یها زهیسرنها و  تفنگ) خان  یمحمدتقکلنل (کلنل  شکستاز  پس) من

 همسر اول ولیخان مرال ولیخان برگشت و به من و. بود راه باز کردند عمارت ریزکه در  به انباری

 :گفت

 !ها باشید مواظب بچه -

و به هم راه  ها را برداشتند خواهر ولیخان تفنگهنوز خواب بودند سیو گول با  ها بیشترشان بچه

 جوان بودم، من .شدند عمارت ها وارد موقع ژاندارم ایندر . ..ها رساندند خودشان را به اسب ١٠آقا

ها منتظر ایستاده  در جلوی بچه مرالو  من .شدیم جمعدر یک اتاق  همه ها را بیدار کرد، بچه مرال

                                                 
 پدر و سرپرست است  نیگفتند، آقا در کردی به مع های ایل به ولیخان آقا می کرد ١٠

  



 گذر از آتش

٢٥ 

 

های بور  سفید چشمان سیه و مو  یپوست مرال قدی بلند،. بوددر دست مرال  سرنیزه هنوز .بودیم

 .مترسن مترسن خزانان گفت میداشت مدام 

 ) ها بچهنترسین  نینترس (

 .دانستیم که اگر آقا به اسبش برسد دیگر رفته است می

 ؟گوهر اسبش چطور بود    دهد -

 .سیاه بود. اسب معروفی داشت -

پاهای  به خاطر. سفید بود اش یشانیپجلو . بود درنگیسفن از ساق به پائی پاها. بلند داشت یپاها

از  .تر بزرگ  خان ولی موسامثل اسب عمویت  .، هم خیلی چابك بودرفت میبلندش، هم تند 

 .آید میآقا  میدیفهم یمصدای سّم اسبش 

 شد؟  بعد چی -

روپ و گروپ در و دیوار گ به ،شکستند میها را  در .مثل لشگر یزید بر سر ما ریختند ها آن

دست به زمین  با اتاق جلوی رفتند، به .زدند دیدند می را سر راه می  قنداق تفنگ هر کی با .زدند می

افسر  ناگهان هرچه گشتند او را نیفتند،. ستاینجاآقا  کردند می فکر .الئو جان جا همین اشاره کرد،

 صدای پای اسب آقا بود صدا .جاندار مری هراسان به بیرون پرید

 نگرفتند؟- 

چند تا تیر  رشیت هفت افسر با .پریده بود باز شاهمثل یک . ت فرار کرده بودآقابزرگ نه الئو جان،- 

 .او رفته بود  یول چند تا تیر هم از آن طرف آمد، انداختبه طرف صدا 

 ها رفتند؟ ژاندارم -

تمام دو  ها آن. مانیم می اینجاگفت تا ولیخان دستگیر نشود ما  افسر ماندند، ها آن نه الئو جان،- 

را  ها خانه صندوق .بود بردند  هر چی. را غارت کردند الئو جان ما .عمارت را اشغال کرده بودند

روز آن را  کی داشتم که سکه دوزی بود، یا قهیجل .داشتیم بردند ورآالتیز  چی هر زیر رو کردند،

خالصه هر چیز که بدرد بخور بود  ها ها تفنگ با اسب ها وبرگ نیز. و بردند درآوردنداز تنم 

 .ها را هم بردند گندم حتیآخر  در کردندغارت ) گرسنه(شاه های برچی  ژاندارم

 کردین؟ گوهر چطوری غذا تهیه می    دده -

خانه را  کف  یقاچاق دست بزنیم، گذاشتند نمیما روی انبار گندم نشسته بودیم ولی  الئو جان، -

تا از گرسنگی  کردیم میو برای نون با دست آرد  دزدیدیم میدمان را سوراخ کرده بودیم و گندم خو



 گذر از آتش

٢٦ 

 

تا  کردند میکرد را مجبور  های زنکشتند و  های ولیخان را می گوسفند هرروزها  ژاندارم .نمیریم

 دید میبا شالق اسبش هر کس را سر راهش  افسر .های بدی بود الئو جان سال .برایشان غذا بپزند

 .خوابیدند میها  یا دستگیر شده بودند یا در بیابان ها آن .شده بود  ردان خالیاز م    ده .زد می

 آمد ها زنو  آقابزرگبه سر   چی- 

از   با بعضی ها آن ،کرد می یدار گلهحاجی برخوردار  شوهرش .برنگشتخواهر ولیخان دیگر - 

 ل گول و غنچه گو ویس .رفتند گیران باجها به طرف  ها از جور ژاندارم کرد
ً
 .پنهانی به ده برگشتند بعدا

ش کم  ریش جوان بود،  خیلی مادرت .مدتی برادر بزرگت را شیر داد او ، شناسی گول را که می ویس

 بود

 .شوخ است و میخنده همیشه  که خیلی همان ،شناسم میبله - 

 .هنوز هم همیجوریست او .الئو جان  راست میگی- 

 ؟کرد میافسر چرا شما را اذیت - 

پری از ولیخان   میگن دل. الئو جان، شاید به خاطر اینکه تیرش به سنگ خرده بود دانم ینم- 

 یرو وشلواره خواه تژه کرجان  الئو .جنگید میکه با ولیخان های کلنل بود  جز و افسر او .داشت

  ).کرده بود بود و فرارپسر جان شلوارش را پر کرده (
ً
 حاال داشت. رضاشاه  قشون رفت توی  بعدا

 گرفت میانتقام 

 کجا رفت؟ آقابزرگ

 .تهران رفت بود، بعد به گرفته  سنگر) شاه جهان( جانیشاتوی کوه   او مدتی

 چرا تهران؟ -

را ترک  اینجاگفتند تا ولیخان تسلیم نشود ما  یم ،کردند میها مردم را زیاد اذیت  ژاندارم- 

او پیغام داده بود بیا تا وساطت  گنیم ،رئیس التجاردوستی در تهران داشت به اسم  آقا .کنیم نمی

 .او دوستش است کرد میفکر  دیشا ،دانم نمی. ها دست بردارند کنم تا ژاندارم

 شناخت از کجا او را می -

آقا او همه چیزاش را از دست داده  بدون ،کرد می اندوزی مال اینجادر زیر سایه آقا  التجار رئیس -

 .او در افتاد به خاطرها  خان از   با یکی بار یک حتی آقا بود،

 نگاهش همچنان منتظر، من بقیه داستان را بگوید، در اینجا ایستاد، خواست نمیانگار  مادربزرگ

 ،کرد میها را خشک  اشک چارقدشبا گوشه  هایش پر از اشک شده بود همش  چشم .کردم می
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خواستم بدانم چه بر سر  می  اما اش آزارش به دهم، دوران تلخ زندگی یادآوریخواستم با  ینم

 .تا اگر خواست ادامه بدهد ماندم من چیزی نگفتم،. آمد پدربزرگ

رضاشاه کجا بود  .مردم زحمت کشید اینبرای  ها سال آقا .ظلم و ستم نبودیم قدر اینما مستحق - 

 ونک( های برچی کون روت ژاندارم این ؟کرد می گیری باجاز مردم  ساالر به خراسان آمده بود  وقتی

 رضاشاهکلنل شورش کرد   بردند؟ وقتی زنان و دختران ما را می ها ترکمن  وقتی کجا بودند )لخت

توسط  هرروز ).بود پسر جان شاشیدهبه شلوارش  رضاشاه(جان شلواره خا تژی کروو الئو 

 بهشما معلوم نیست  های زنزدند که کلنل را بگیرین وگرنه فردا  تلگراف به آقا می السلطنه قوام

نفر را مأمور کرده بود تا مرال از ترس اسیر شدنش خودش را  ٣آقا . بیفتدکدام ژاندارم کلنل  دست

حاضر شد تا  باالخره  یول برود، خواست نمیآقا  از شاه تا مردم ترسیده بودند همه .به چاه نیندازد

. مزدش یناهم  حاال به عهدش وفا کرد و جنگید و کلنل را شکست داد، او .برای دولت بجنگد

زوزه به ما احتیاج دارن مثل سگا   وقتی ها آن جورین، این شترشونیبها  فارس اینالئو جان 

 یکپارچهکارشان درست شد بعد ما را مثل  که همین. افتند و به التماس می کشند می

 .کرد میاعتماد  رضاشاهبه  بایست نمی خانیول .اندازند  به دور می )کثیف( ghavchalقوچال

 برایش چای آورد عروسش .دلش پر بود زرگمادرب

 پرسید، عمویم زن؟ خواهی میایرج جان چایی - 

 بله زن خان عمو جان- 

 به تهران رفت؟ آقابزرگگوهر آخرش     دده- 

هم به  دیشا .را خورد رئیس التجارگول . پس از یک سال رفت ،)پسرک من( بله رفت الوک من- 

زنگ ز  رضاشاهنامرد به  آن وارد شد، رئیس التجاربه خانه   ما وقتیا. ها اسیر بودیم ما .خاطر ما بود

ها  ژاندارم. ما خبر دادند آقا را گرفتند به .ستاینجاگردید  می به دنبالشولیخان که   و گفته بودد 

بعد شنیدیم ولیخان را به زندان مشهد زیر نظر همان . رفتند اینجاهم بعد از دستگیری ولیخان از 

های  ناودان .کند کاری گلگفتند مجبورش کرده بودند که  می. اند آورده) خشتک  بی(رپه د  افسر بی

الوو جان، یک روز خبر آمد که او را در زندان   هیچی. برد می هایش شانهرا بر روی  گلپر از 

 کس اژنوی هاتن،  که قشون وقته کل مران ایرانه کژت،  أو را هم به ما ندادند جسدش .اند کشته

قه تیرک  مالشوتی .چو آخره، سری خا ناته کرک شل له بر خا دا و له .أو بگرن پیشه  نبو

دویژن ژ ترسه  ؟کرمانجان خلگ ساوا کژتنه سا چیه؟ تفانگا او پس .خوا ور نه نخست   ژتفانگه
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نبود  کس هیچ قشون اجنبی آمد، که هنگامی او همه مردان ایران را کشت، و؟کتو هخواه، له تره تر

خانه سوخته  .را مثل یک خر لنگ به زیر انداخت و رفت سرش ،آخرسر در را بگیرد، ها آنجلوی 

ت؟ برای کشتن مردم ُکرد اس است؟  اون تفنگ برای چی پس .یک گلوله از تفنگش هم در نکرد

  .آمد میگن از ترس ازش باد درمی

ها را که  های شاه به دبستان برگشتم نقاشی  یوقت .را فراموش نکردم مادربزرگداستان  گاه هیچمن 

از ترس یا  رانیدب مرداد بود، ٢٨های پس از  سال .نقاشی کشیده بودم از دفترم پاره کردم در کالس

ها تشویق  زدند و بچه کالس می به دیواربایست عکس شاه را  دستور اداره فرهنگ می برحسب

علیزاده به  خانمیک روز آموزگار کالس سوم . یا پسرش را بکشند رضاشاهعکس  ویژه به شدند می

 :من گفت

 به دیوارخوبست عکس شاه را بکش تا  ات نقاشی تو بازرس بیاید، زودی بهقهرمانلو قرار است - 

  سهبرادر و  کی .های مهاجر قوچان بودند ها از ترک علیزاده. گیری میهم   خوبی زهیجا بزنیم،

ان خانه را هم داشت آموزگار کالس اول من در دبست سرپرستیبزرگ که سمت  برادر .خواهر بودند

 ).به اینجا منتقل کرده بودند مرا از دبستان مهرداد که پدرم هم آنجا درس خوانده بود (بود دارا 

 .کرد میها جاکت بافی  وزگار کالس دوم من بود و همیشه سر کالس زمستانآم تر بزرگ خواهر

ود که شهر شایع ب در .دوم آموزگار کالس سوم من بود خواهر .بود گیر سختو   هم عصبانی  یلیخ

 
ً
 اند ای بوده توده قبال

به سراغ  اختیار بی .را بکشم نتوانستم پدربزرگبه خانه آمدم هر چه کردم عکس قاتل   آن روز وقتی

حیوان نجیبی  اسب که عکس اسب را کشیده بود و زیرش نوشته بود، آنجا کتاب کالس اولم رفتم،

پدرم  از .خوب است ب یک حیوان اس  یعنی زدم می حدس ،دانستم نمینجیب را   معنی من .است

روز جمعه نشستم و با مداد  کی .کاهانی خریدم پول گرفتم و یک ورق کاغذ فیل نشان از مغازه 

 خوشش آمد،  یلیخ .پدرم نشان دادم به .عکس بزرگ اسب را کشیدم  یرنگ

 از کجا کشیدی پسرم؟ -

 کتاب را نشانش دادم،

 جمله زیرش را برایت بنویسم؟ خواهی می ،ای کشیدهآفرین پسرم تو از کتاب هم بهتر  -

  .آقاجانبله  -
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 .حیوان نجیب است  یک اسب در زیر عکس مانند کتاب نوشت،. پدرم خط خوشی داشت

فردا شنبه به سر کالس رفتم عکس را که لوله  . بود پدربزرگاسب مانند اسب . خوشحال بودم

 .ت شدبازش کرد، در شگف. کرده بودم به دست خانم علیزاده دادم

 ها میایند من گفتم عکس شاه را بکش که بازرس- 

 که کشیده بودم و به دیوار زده بود اشاره کرد امیرکبیربه عکس 

 .مثل همون عکس- 

 دوست دارم خیلیاسب را  من .را کشیدم این عکس شاه پیدا نکردم خانوم آموزگار،- 

 .زنم می به دیوارباشه .ای کشیدهقشنگ   خیلی ره،آ- 

. در تمام آن یک سال، خواهرش با او ماند. سر کرد شایجان  ک سالی در کوه و کمرخان ی ولی

ولی آن دو . بازگشتند؛ مخفیانه البته کواکی آن فرار بزرگ به ، چند روز پس ازگول غنچهو  سیوگول

خان نیک  ولی. رساندند ها را به وی می خان با ایل بودند و خبر ها رابط ولی زن شیردل تا مدت

اند و  ی اشیاء قیمتی را به یغما برده  اند، همه اش را اشغال کرده ها خانه نست که ژاندارمدا می

دارند، گوسفندهایش را  می  دهند و گرسنه نگه همسران و فرزندانش را مورد اذیت و آزار قرار می

تن ندهد، شان  غذا بپزند و هر کس را که به امر و نهی برایشاندارند  ده را وامی های زن، کشند می

خانه و کاشانه خود را  ناچار به یلاها برخی از مردم  بر اثر جور و ستم ژاندارم .کشند میبه شالق 

 هاندازوقتی فشار بر اهالی از  .کوچ کردند گیران باجدیگری میان قوچان و  سرزمینترک کردند و به 

ها  ر اشغال ژاندارمهمچنان د کواکی خان خود را تسلیم نکند، و مسجل گشت که اگر ولی گذشت

 آقای مهدوی، بانفوذشدوسِت  ی واسطه بهگیرد به تهران برود و  خان تصمیم می ، ولیماند می

خان با  آشنایی ولی  ١١.، از رضاشاه تقاضای ترک مخاصمه کندرئیس التجارمعروف به 

السلطنه  و مذاکرات دولت قوام گشت یبازمخان پسیان  به مقطع قیام کلنل محمد تقی التجار رئیس

ی نظامی  بود که زمینه را برای حمله نافرجام ی قوام در آن مذاکرات نماینده التجار رئیس. با کلنل

  االمر دولت قوای تحت
ً
یعنی  ها آنکنندگان و کشتن رهبر  خان به قیام تفنگداران ولی و مشخصا

های  یکی از خانهگردد و به  رهسپار تهران می ١٣٠۶خان در سال  ولی. کلنل پسیان فراهم ساخت

 . شود میالتجار وارد  ملک
ً
چه گذشته  ها آنو میان  ماند میمعلوم نیست چند روز نزد وی  دقیقا

                                                 
   بودند امین الضرب، از مردان با نفوذ در بار قاجار و دولت رضا خان   پسر عمویش  مهدوی رئیس التجار و ١١ 
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زمان  درست هم اینو . شود میاما مسجل است که از همان خانه است که راهی محبس . است

  .ها و بازگشت زندگی عادی به آن روستا توسط ژاندارم کواکی است با پایان اشغال
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  .دارند او را به زندان مشهد اعزام می. خان در تهران اما طوالنی نیست ایام محبس ولی
ً
 ظاهرا

  .اعمال شاقه هم محکوم شده بود
به امر « خان شده که ولی  نوشته حتیام  شنیده. انواع شایعات مطرح بوده است مرگ ولیخان درباره

هر رو، حبس و کشته شدن  به ».رسید آمپول هوا به قتل ی وسیله بهدر زندان مشهد  رضاشاه

، خان خاصه آنکه کمی پس از اعدام ولی. عمیقی بر زندگی پدرم گذاشت تأثیرخان،  ولی

شاید . سرپرست گذاشت بی سایر فرزندانش را وبر دنیا فروبست و پدرم  چشم همهمسرش مرال 

تا وقتی که زنده . ذاردکسی بود که سبب شد پدر هرگز مادرم و فرزندانش را تنها نگ همین حس بی

نگاری کردم و بیش از پیش تجلیات طبیعت  من کمتر چهره ها سالدر آن  .پشت و پناه ما بود، بود

قلم و  او با سیاه. برادر بزرگم هم به نقاشی روی آورد، سال ایندر . هایم قرار دادم را الگوی نقاشی

ی خود کرد و از  نقاشی را حرفه برادرم بعدها. کرد و من با مداد رنگی رنگ و روغن کار می

گفتگو  ها آنی  دادیم و درباره را به هم نشان می هایمان ینقاشما . آوران این هنر در قوچان شد نام

. ابتدایي را هم با معدل عالی گذراندم و آخرهای خرداد راهی روستا شدم ششمسال . کردیم می

امور   بزرگ شده بودم و باید در انجام دیگر حاال. هاي گذشته متفاوت بود تابستان با تابستان این

پدرم به من . گرفتم کردم و در تقسیم کارها سهم به عهده می مشارکت می دامداریکشاورزي و 

شد و همه باید به درو  هرگاه که کارگر پیدا نمی. ها مواظبت کنم ها و گوسفند وظیفه داد که از اسب

روزها در آغاز . شدم میچند روزی، چوپان  .شد میه ها هم به من سپرد ی گوسفند رفتند، چرا می

ای نداشتم مگر اینکه تمام روز را با گوسفندان سر کنم؛ تک و  چاره. گذشت می سختی به

قت وزدم که ظهر شده  حدس می ترتیب این بهگرفتم و  ام را اندازه می با پا سایه. ساعت نداشتم . تنها

ها  ها و بوته با سنگ کم کم ...اند و است و گوسفندان تشنه بعدازظهر چهارنهار رسیده یا که ساعت 

هایم نقاشی طبیعت  سرگرمی ازجمله .کردم سرم را گرم می ها آنشدم و با  آختهای وحشی  و گل

آسمان بهنگام غروب آفتاب، و  ها در اثر وزش باد، رنگ به رنگ شدن سر خم کردن علف. بود

و امواج آب رودخانه را نقاشی   پائیز و بهار  هنگامبه  ها روشن سایهدر  درختان آمیزی رنگ

گسیخته  گاه هیچمن و طبیعت پیوندی ژرف به وجود آمد که دیگر میان  ترتیب این به. کردم       می

  .نشد

آموزگار . کاغذ بنشانم بر آبرنگهای طبیعت را با  پس از آن تابستان به تکاپو افتادم که رنگ  

شفافیت، طبیعِت . شده بودم آبرنگی  شیفته. را خودم آموختم آبرنگهای  تکنیک. نداشتم
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چند سال با آبرنگ  .ی من سازگار بود ترکیِب آب با رنگ، با روحیه  خودی، سیالّیت و روانی خودبه

هایش را آموختم که سرانجام توانستم از  راه پیش رفتم و چم و خم اینقدر در  تمرین کردم و آن

موفقیت  اینکالس نهم بودم که به . بکشم آبرنگو اولین تابلویم را با دفترچه نقاشی بیرون بزنم 

  پی زودی به  یول کردم که آبرنگ را به سبک رنگ و روغن بکشم، نخست تالش می. دست یافتم

کتاب  تمام ،دهمدر کالس . روانشناسی و کارکردی جداگانه از رنگ و روغن دارد بردم که آبرنگ 

  و در همین سال بود که  دم که در مسابقات هنری استان خراسان اول شدرا نقاشی کر  شناسی گیاه
من چیزهایی شنیده بود، از من خواست تا برای  آبرنگی کارهای  یك سرهنِگ ارتش که درباره

، بیشتر. بیست نقاشی کشیدم ها آنهایش را خواندم و برای  سروده. هایش نقاشی کنم دفتر سروده

آغازی شد برای اینکه گلچینی از  اینو . هم برایش کشیدم پرسوناژچند  ، ولیبیشه گل و گیاه بود

و نادر نادرپور و  اخوان ثالثمهدی  وگرفته تا کار باباطاهراز  - ام را های شاعران مورد عالقه سروده

در کالس  آبرنگهای  بر تکنیك. هایم بیآرایم ای بنویسم و آن را با نقاشی در دفترچه - احمد شاملو

این تابلوها  ١٢.توانستم تابلوهای بزرگ بکشم می راحتی بهچنان تسلطی پیدا کرده بودم که یازدهم 

ی تحول فکری  کننده داد، بلکه بیان را نشان می آبرنگهای نقاشی با  تسلط من در فوت و فن تنها نه

 .نیز بود ١٣٣٨ -١٣٤١های ُپر تنش  من در سال

مشکالِت جامعه آشنا کرد و به دنیای سیاست،  مرا با ها سالگشایش نسبی فضای سیاسی در آن 

 مند عالقه ی ملی جبهه به، های سیاسی در میان طیف رنگارنگ جریان. تر از پیش ساخت حساس

استعماری که غارتگر . زد و از ضرورت مبارزه با استعمار های مصدق دم می شدم که از آرمان

. خواندم یافتم و می هرچه می، هان سومی کلنیالیسم و غارت ج درباره. کشورهای جهان سوم بود

ترجمه منیر جزنی  وی ژوزونه دوکاستر نوشته ژئوپلتیك گرسنگی،چیز زیادی در دسترس نبود؛ اما 

را  ها سالی حسن صدر دو کتاب مهم موجود آن  نوشته الجزایر و مردان مجاهدو ) مهران(

خاك : رایم جذابیت بیشتری داشتهای تاریخی ب ُرمان. خواندم ُرمان و شعر بیشتر می. خواندم

عمیق بر من  یریتأثی هریت بیچراستو،  ، نوشتهی عمو ُتم کلبهباك و . اس. ی پرل نوشته خوب

  .گذاشتند

                                                 
  قوچان را فراگرفت، بسیاری از تابلوهای مرا هم درهم پیچید از آن جمله مرد بی ١٣۵۵سیلی بزرگ که در سال ١٢ 

  .انهای گرسنه و بهار کوهست کار، ملیونر
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از ، دو کتاب این. یلگورو بابا  ساله یسزن  خصوص بهبردم؛  از کارهای بالزاك هم خیلی لذت می

شدند که به همِت برادر و خواهر بزرگم  ب میی خانه ما محسو های کتابخانه دارترین کتاب ُپرطرف

در این کتابخانه از آثار کالسیك . و تکمیل آن مشارکتی روزافزون داشتم تأمینشد و من در  تأسیس

الطیر عطار و  ، خمسه نظامی گنجوی و منطقیفردوسبیات ایران مثل دیوان حافظ، شاهنامه اد

ثالث و احمد شاملو  ن مشیری و مهدی اخوانهای شعر نادرپور، فریدو رباعیاِت خیام تا دفتر

خواندیم از گوژپشت نتردام و بینوایان ویکتور هوگو گرفته تا  های متنوعی هم می رمان. موجود بود

ارونقی  ریزد یمپدران و فرزندان ترگنیف تا تهران مخوف مرتضی مشفق کاظمی و امشب اشکی 

های فلسفی و تاریخی روی  ی کتاب طالعهبیش از پیش به م ١٣٤٣و  ١٣٤٢های  در سال. کرمانی

ی  نوشت، با عالقه ی اگزیستانسیالیسم می آنچه را که درباره خصوص بههای سارتر،  کتاب .آوردم

و اعترافاِت ژان ژاك  شد میی انقالب فرانسه پیدا  هایی که درباره همین طور کتاب. خواندم زیاد می

الله  پرتویی از قرآن آیت ازجملهمان داشتیم؛  انهتک و توکی هم کتاب مذهبی در کتابخ...  وروس

و در  ١٣٤٤در سال  .های علی شریعتی مثل ابوذر غفاری محمود طالقانی و برخی ترجمه

ی اصلی آن  که هسته" انقالب شاه و مردم"ی  تبلیغاِت محمد رضاشاه پهلوی درباره ی بحبوحه

شك . را به پایان رساندم \امیرکبیر دبیرستان، ها بود ملی کردن مراتع و آب، اصالحات ارضی

ی  آنچه را که پدر در روز اول دبستان در اولین دفترچه. خواهم پزشکی بخوانم نداشتم که می

. رو تنها در کنکور پزشکی دانشگاه مشهد شرکت کردم ایناز . ام نوشته بود، مد نظر داشتم درسی

ام، از شرکت در کنکور دانشگاه تهران  ندهگذرا  رتبه دوم بارا  پس از اینکه باخبر شدم آن آزمون

  .کردم نظر صرف



 گذر از آتش

٣٥ 

 

  
به  خواست به زادگاهم و دلم می. نشدم مند عالقهای به تهران نداشتم و هرگز هم به این شهر  عالقه

ی گذراندن کنکور پزشکی را از من  مادرم نخستین کسی بود که مژده. نزدیک باشم ام خانواده

زار، زیر درخِت  کنار یونجه ١٣٤٤ یکی از روزهای تابستان ظهربعدازخوب به یاد دارم  .شنید

او از جا جهید و مرا در آغوش . ه خبر را به او گفتمکنشسته بود  سیاه دشتمان در روستای  باغچه

 .ام نشسته است  گرمی مهرش هنوز روی سینه. بوسید  هیچ کالمی  کشید و بی
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 )یفردوس ( دانشگاه مشهد
. یافتم  دانشگاه را دنیای تازه. مشهد رفتم و در حوالی دانشگاه اتاقی اجاره کردمبه  ١٣٤٣پاییز سال 

آلیستی  انگارانه و ایده برداشتی بسیار ساده علم و دانش، سرای بزرگ اینبودم، از وقتی در قوچان 

 ی علم از دیگر قشرهای جامعه برتر است، بلکه در در زمینه تنها نهکردم دانشجو  خیال می. داشتم

سبب  به این. های اساسی دارد علوم اجتماعی و سیاسی نیز با مردم کوچه و بازار تفاوت ی زمینه

ی آراسته،  ، چهرهیدهاتوکش، با کت و شلوار همیشه زدم میمانند اکثریت دانشجویان، کراوات 

هایم نقش بر آب  زود باور چه یول. رفتم های درس می ریِش تراشیده و کیف در دست به کالس

و دانِش سیاسی   دریافتم که میان دانِش دانشگاهی شگفتی دردناکیهای اول، با  در همان ماه. شد

شکاف عمیقی وجود دارد که دروس دانشگاهی آن را ُپر   اجتماعی و همچنین دانِش زندگی، –

  .به زندگی، به بیش از دانِش دانشگاهی نیاز داشتم برای معنا بخشیدن . کند نمی

دیگر هیچ . بود که به خویشتن خویش بازگشتم و راهم را از دیگران جدا کردم تشخیص ایندر پی 

به آراستگي لباسی که . بستم کراوات به گردن نمی. رنگ شدن با دیگران نداشتم کوششی برای هم

آنجا  کناره گرفتن از دیگران تا به  .تراشیدم ریش می بار یکچند روز . کردم توجه نداشتم به تن می

رفتم و همچون دوران کودکیم با طبیعت ارتباط   آباد می های وکیل ر از گاه تنها به باغکشید که ه

ی عارفانه و سورئالیستی میان من با جهان ایجاد  ، نوعی رابطهبا انسانی کردن طبیعت. گرفتم  می

  .برد که تنهایی مرا از میان می شد می
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 دانشگاه آغاز
های  ی، خواندن کتابهای درس ، در کنار کتابآهسته آهسته

همه . مذهبی را به ّجد از پی گرفتم فلسفی، سیاسی، اجتماعی و 

 ، ازراسلتا  سارتر، از خلیل جبران؛ از محمد خواندم میچیز 

مهندس مهدی  از الدین اسدآبادی، سید جمالتا  سید قطب

احمد تا جان اشتاینبک و  ر، از آلپو آریان یرحسینامتا  بازرگان

های گوناگون و  کشکولی از دانش سان ینبد .ماکسیم گورکی

احمد  های جالل آل کشکول نوشته ایندر . متناقض شدم گاه 

آثار اندیشمندانی چون منوچهر هزارخانی،  وا زدگي غرب ویژه به

 حاج اصغر یعلاکبری، صمد بهرنگی، سیمین دانشور،  اکبر یعل

 اینکردم که  احساس می. وزن داشتسیدجوادی، مصطفی رحیمی و فرانتز فانون بیش از دیگران 

حلی ایرانی برای تحول بنیادی در   احمد، به دنبال راه جالل آل ها آنو پیشاپیش  نظران صاحب

خواری دستگاه  در میان بیمارانم، فساد و رشوه ویژه بهها،  با دیدن ناداری توده. زندگي مردم هستند

به جستجوی   تارهای فلسفی و سیاسیکامگی حکومت پهلوی، از جس دولتی و زورگویی و خود

را در   زندگی گرایش پیدا کردم و معنای راستین   های زندگی مردم از دشواری رفت برونهای  راه

فلسفی به  کندوکاواز  سان ینبد. یافتم یهنانمم همبهروزی 

اکنون دیگر از شورشگر فلسفی به  .یدمغلتسیاسی در  کندوکاو

 یا گونه بهو به دنبال آن  ودمیک شورشگر سیاسی تبدیل شده ب

در . کردم میجستجو  را  ایرانی رفت برون یها راهبه  بازگشت

ام به انجمن ضد  خانه به تشویق هم ١٣۴۵سال تحصیلی 

رفتم  می ها آني  هر هفته به جلسه. نزدیک شدم حجتیه بهایی

ریاست جلسات را . شد میدرس تشکیل   کالس صورت بهکه 

، حاجی صالحی کردند میآن شرکت  که حدود بیست نفر در

او مدیر دبیرستان علوی مشهد بود که . نامی به عهده داشت

مهندس ، یسخنران هفتگ. کردند میگراها آن را اداره  اسالم

برای  پرکن دهانعنوان  اینسجادی بود که مهندس نبود و از 

 ي، دانشکده پزشک١٣٣٤سال 
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  .کرد میتقویت موقعیت اجتماعی خود استفاده 

 
 نگارنده سومین تن از چپ  - ٣۴۵١ زمستان کالس آناتومی،

  

او به ما تاریخچه بابیه و بهائیت را درس . شناخت او را درست نمی یو کسآدم مرموزی بود 

بود که دیانت بهایی انگلیس ساخته است و هدفی جز مبارزه با اسالم و  اینحرفش  ی همه. داد می

عمار در نفوذ است یاینکه از چگونگ محض بهاما . بندوباری و فساد ندارد خدایی و بی ي بی اشاعه

زدگی  و به غرب کردیم میکشورهای جهان سوم سؤال 

، کردیم میاش اشاره  مردمی های ضد حکومت شاه و سیاست

شویم و کاری  وارد سیاست نمی وجه یچه بهما : شنیدیم که می

ضد انجمن  گریزی یاستس! با کار مسائل سیاسی نداریم

داشتم ی راسخی  عقیده. مرا به فکر واداشت رفته رفته، ییبها

ی سیاسی، بهروزی مردم  که بدون توجه به سیاست و مبارزه

ام که راه   به درون جریانی کشیده شده دیدم میممکن نیست و 

ي سیاسی  رستگاری اجتماعی را دوری از سیاست و مبارزه

ي نظری و عملی  پس از هفت ماه تجربه. نماید قلمداد می

  .بریدم انجمن حجتیهاز  یکل به
 ١٣٤٦سال 
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براي بهتر . هم سنگین بودام  کار دانشگاهی. نشینی روی آوردم ه نقاشی و خلوتباز ب ۴۶سال 

 .اندیشیدم ی انسان و سرنوشتش می خود درباره کشیدم و با عضالت بدن را می، فهمیدن آناتومی

 و گوارا چه وکاستر فیدل عصر و ویتنام بخش آزادی های جنگ اوج ها سال این در ها سال این در

 به سوم جهان های کشور نجات راه تنها  را خود سوسیالیسم و کمونیسم. ودندب کمونیست چین

 ممکن مارکسیسم و مسسوسیالی اندیشه بدون که بود مشخص همه بر یگرد .بودند رسانده اثبات

 دیوار بر را فیدل و گوارا چه عکس جوانان ما بیشتر. رسید اجتماعی پیشرفت و آزادی به نیست

 کمونیست حزب طلبانه منفعت های سیاست و توده حزب  رهبران خیانت و رکردا .داشتیم اتاقمان

از  .ساخت می دشوار من برای را کمونیست اندیشه دربست یرشپذ ،ایران به نسبت ویژه به شوروی

 جهان های کشور یماندگ عقب باعث که داشتم باور .آمد خوشم نمي ییکایآمرآمریکا و فرهنگ 

 دسترنج غارت نیز و ها آن بر حاکم دیکتاتوری و فاسد های رژیم از آمریکا حمایت دلیل به سوم

کردم که جز  با خود فکر مي. از اسالم سنتي نیز بیزار بودم .است ها کشور این  طبیعی منابع و مردم

یابی به آزادی و استقالل مردم و مملکت باید وجود داشته  راه دیگری هم برای دست، سه راه این

 .باشد

  .شدم میبایست یافت  آماده بودم، تنها می ی مبارزه اکنون برا 

به   کس که هر کدام ، سه ١٣۴٨و  ١٣۴٧های  میان سال

. من آمدند سوی بهخاصی وابسته بودند،   سیاسی جریان 

پس ، گراست نخستین کس که پیدا بود از یک گروه چپ

تر   سپس. ناپدید شد، دیدار و گفتگو با من بار یکاز 

که پس از  -دومین کس. مان رفته استشنیدم به آل

پیوست  ها آن هواداران به های فدای خلق چریکتشکیل 

ها  او از دوستان نزدیک بیشتر رهبران چریک -)١٣۴٩(

توانست عضو فعال  بیماری قلبی نمی به سبب  بود، ولی

ي خوب  و دارای روحیه پرشورفردی  .سازمان گردد

. را نپذیرفتم ها آنه پیشنهاد پیوستن به گرو. انقالبی بود

 وبه نام و نشان ا  یآسان به اگر من: زیرا با خود اندیشیدم

ام، ُپر واضح است که ساواک  اش پی برده گروه سیاسی
 ١٣٤٧ يدانشکده پزشک
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من عنصر ، از آن گذشته. کند ییشناساگروهش را  رفقای هم وتواند ا تر از من می آسان صدبار

، عامل اینو باور داشتم که بدون در نظر گرفتن  دیدم میی ایران بسیار نیرومند  مذهب را در جامعه

 سومین کسي که به سراغم آمد، از .تواند سیر تحولي خودش را از سر بگذراند جامعه نمی

کرد،  اي را که برایم ترسیم مي افق سیاسی. گفتگو با او برایم بسیار دلپذیر بود. بود مجاهدین خلق

 یکنزداش را به خود  رز فکر و عمل اجتماعیفهمیدم و ط می خوبی بهاو را . شورانگیز بود

برای من  این .ام خود عضو سازمان شده پس از ُنه ماه حشر و نشر با او دریافتم که خودبه. دیدم می

. های انقالبی بود ه گروه از دیگر گرو ایندارتر  تر و استخوان تر، پیچیده پیشرفته دهی سازمان ی  نشانه

حمید آشنا کرد و از آن پس زیر مسئولیت حمید آموزش سیاسی و  به نام  با شخصی مرا زودی به

که من باید آن را  داد میبه من  ای هر از چند گاهی کتاب یا جزوه حمید. دیدم میایدئولوژیک 

هم داشتیم که بر اساس  ییگفتگوهاالبته . نشستم میاش با او به گفتگو  و درباره خواندم می

اما . های انفال، احزاب و توبه قرآن نبود؛ مانند تفسیر سوره ای شده یینتعی متن از پیش  مطالعه

بود که من  یسازمان درونهای  ها ـ قانونی و غیرقانونی ـ و نیز نوشته ب حول کتا یمانگفتگوهابیشتر 

 :آورم  دارم، در اینجا می به یادرا که  ها آننام برخی از 

راه انبیا که  زاده، ي محمود عسگری ، نوشتهسادهجزوه اقتصاد به زبان : یسازمان درونهای  ـ نوشته

نژاد آن را نوشته و جزوات اصالحات ارضی، شناخت و تکامل که  محمد حنیف شد میگفته 

 
ً
زادگان، سعید محسن  نژاد، بدیع چون محمد حنیف یادگذارانبنشماری از  جمعی دستهکار  ظاهرا

  .دوست بود و علی میهن

شده، عشق   مانند راه طیمان بود؛  س بازرگان جزو متون مطالعاتیهای مهند بیشتر کتاب: ها کتاب

تفسیر پرتوی از قرآن  ١٣.وحی، اسالم مکتب مبارز و مولد ی مسئلهو پرستش، خدا در اجتماع، 

انسان و کهکشان ، دکتر یدالله سحابی ی خلقت انسان و تکامل نوشته. یالله طالقان آیت ی نوشته

و نیز  .ز ماکس بالنکرود ا علم به کجا می. آپارین الکساندر از اتیحپیدایش ، از جان ففر

از مائو   لیتسر، چهار مقاله فلسفیپسیاسی مانند اصول مقدماتی فلسفه از ژرژ  -های فلسفی کتاب

                                                 
دانشجویی عضو و یا  ی دورهنیازی به توضیح نیست که اکثر بنیان گذراران سازمان مجاهدین خلق ایران در  ١٣

 .بودند قائل ای ویژه جایگاه او های یشهاند و بازرگان مهدی مهندس برای و بودند ایران آزادی نهضتهوادار
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یک کمونیست  شود میاز استالین، چگونه   دون، ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی تسه

دوکاسترو، تاریخ  ژوزنهاز ) انسان گرسنه(وپلیتیک گرسنگی ئژ ی،شائوچ لئوخوب بود از 

ویتنام ، الجزایر، ي مبارزات مردم فلسطین هم درباره هایی جزوه. مشروطیت ایران از کسروی

توجیه  .خواندیم و بحث کردیم و چند ُرمان مانند مادر ماکسیم گورکی و پاشنه آهنین از جک لندن

چین شده  های دست در کنار کتاب اش فلسفیا از نگرش سازمان برای یادگیری مارکسیسم جد

های علمی برای پیروزی بر طبیعت مانند دانش  بود که انسان امروز از همه شیوه اینمذهبی 

در زمینه سیاست . گیرد روزانه بکار می  را در زندگی ها آن و  جوید پزشکی و فیزیک مدرن بهره می

 دانش ،امروزه ،دانش و علم سیاسی .امروزی است  میعل و بکار گیری شیوه نیز نیاز به دانش

برای  ها انسان  دانش سیاسی زمان امروز را برای تغییر زندگی اینما باید  بنابراین. مارکسیسم است

گذشت که اگر روزی میان  می ام از اندیشه گاه گاهپرسش  ایناما  .فردا بیاموزیم جامعه انسانی

 اینپاسخ  کدامین را انتخاب خواهیم کرد؟ حمید ما فتد،شناخت علمی و بینش دینی تضاد بی

ممد حنیف به همه گفته است که اگر بر سر دو راهی گیر کردید که راه بینش : "پرسش را چنین داد

راه  بینش دینی را کنار بزنید و شهیهم دینی با راه شناخت علمی در تعارض قرار گرفته است،

سازمان در فناتیزیسم  غلتیدن مرا از دودلیاسخ نگرانی و پ این ".شناخت علمی را انتخاب کنید 

های تئوریک،  به سفارش حمید، در کنار آموزش .١٤ن برد  از میا برخاسته از بینش مذهبی

بادی  تفنگ ،همزمان .را در باشگاهی شروع کردمکاراته  وبدنی از قبیل جود های سخت  ورزش

 زودی بهموضوع  اینالبته . را تمرین کنم تیراندازین ، با آ خریدم تا پیش از تمرین با تفنگ واقعی

،  های آموزشی رژیم برای میلیتاریزه کردن دانشگاه و باز کردن پای نظامیان به محیط .حل شد

  .داد می  آموزش نظامی ،های تابستانی در اردوگاه را دانشجویان

 

                                                 
ی  تجربه. دهد فته است، خالف آن گفته را نشان میدر پیش گر ٥٧بدبختانه مسیری را که سازمان پس از انقالب   ١٤

ثابت کرده است که حضور هر گونه بینش مذهبی هر چند اندک در ایدئولوژی  ٥٧سیاسی و کارکرد سازمان پس از 

کند و سازمان را از جوهر  گروه یا رهبری، سرانجام آن جریان یا جنبش سیاسی را به گودال فناتیسم مذهبی پرتاب می

  .گرداند اش تهی می دن و انقالبیپیشرو بو
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 ١٣۴٨بیمارستان دانشگاه، سال 
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  ازدواج
. گذراندیم های دانشگاه مشهد دوران آموزشی را می بیمارستان از یکیدر هر دو  نامش سیمین بود

 گهگاه، های بیمارستان در بخش. گذراند من در سال ششم بودم و او سال هفتم دانشکده را می

. رنگ عاطفی به خود گرفت کم کمدیدارها با گذشت زمان بیشتر شد و  این .دیدیم یکدیگر را می

گفتند که او تا بامداد بر بالین  هایش می همکالسی. یار مهربان بودلسوز و بسسیمین دختری د

اش که  خانواده. ای غیر سنتی داشت روحیه. تهرانی بود و در رفاه رشد کرده بود .نشیند بیمارش می

سیمین در خرداد . شدند می، جزو قشرهای مدرن جامعه محسوب کردند میدر تهران زندگي 

بیشتر . تماس ما با هم ادامه داشت  ، ولیبازگشتیان داد و به تهران ی پزشکی را پا دانشکده ١٣۵٠

. کرد میاش را به من ابراز  آشکارا عالقه. دو سه بار هم به مشهد آمد. زدیم تلفنی با هم حرف می

ام را  گی هر تغییری در زند. نبود  های آسانی روز. ام به او پرهیز داشتم اما من از ابراز عالقه

امر از آن جهت  این. عاطفی با یک زن را ی رابطه ویژه به. دادم میسازمان گزارش  بایست به می

شخص هرچه  ها آناز نظر . گذاری کنند توانند سرمایه قدر می مهم بود که بدانند بر روی من چه

باور بودم  اینخود هم بر . توانست درگیر فعالیت سیاسی شود  داشت، کمتر می  بیشتر وابستگی می

داغی برجای  دارند شایسته نیست ازدواج کنند و برای همیشه که در راه مرگ گام برمی انیکه مرد

توانستم وابستگي سازمانی خودم را که راز تشکیالتی  نمیاز یک طرف . درمانده بودم. گذارند

عاطفی  ی رابطه اینی  م با مسئولم دربارهتوانست از طرف دیگر نمی. به سیمین بگویم شد میتلقی 

ی سیمین به من شدیدتر و شدیدتر  بین عالقه ایندر . بردم  کاری رنج می پنهان ایناز . گو کنمگفت

. زدم میاما همچنان بر احساساتم مهار . گرفت میو در من نیز کشش عاطفی قدرت  شد می

تصمیم به همین دلیل . بود که به هیچ وجه در گذر طوفان عشق قرار نگیرم اینکوشش من بر 

پوش و  سیمین بسیار شیک. خواستم بیشتر جلو برویم نمی .ه را با او در میان بگذارمگرفتم مسئل

اش فکر کردم اگر هویت  با توجه به وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی. مد روز بود طرفدار

  .گزیند خودم را آشکار کنم، از من دوری می

. توانم همسر داشته باشم نمی. کنم توانم ازدواج من نمی .دارم که باید به تو بگویممن مشکلی  -

پزشکی مشکل من  دالیلگمان به دنبال  بی. پزشک بود. گذشت  در مغزش چه می دانم نمی

 .دیدم میاش  چهره درشگفتی را . گشت می

  ؟ مریض هستی ه؟ چرا؟شد چه -
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است که من با یک گروه سیاسی  اینبرویم،  تر پیش اینخواهم بیش از  نمی دلیل اینکه -

 .یا به زندان خواهم رفت یا مرگ در پیش رو دارم. عمر من کوتاه خواهد بود. ارتباط دارم  زمینیزیر

  :کردم، گفت  برخالف آنچه فکر می

تو را  بیشتر از گذشته کنم میاحساس  اآلن. چه خوب. وی من هم با تو خواهم آمد بر هر جاـ 

  .دوست دارم

او . کرد میاش هر دل سنگی را نرم  گفته. مت کردمقاو اینشد بیش از  نمی. خلع سالح شده بودم

 .گفتگو گذشت لحظاتی بی. و بوسیدم را در آغوش گرفتم

  .چه خواهد بود ها آنواکنش  دانم نمی. ها بگویم باید قضیه را به بچه. من باید بیشتر فکر کنم -

نگفتم که احساس  .سرانجام روزی سربسته قضیه را به او گفتم. به حمید چه بگویم دانستم نمیاما 

کشم و  ام و غمی عظیم بر دوش می اما گفتم که آشفته. ام عاطفی قدرتمندی به یک زن پیدا کرده

  :حمید اما قضیه را فهمید و از من پرسید. چه کنم دانم نمی

  .آن زن کیست -

 همبه نظر را به پایان رسانده است و  درسش  تازگی بهای من بوده است و  هم دانشکدهاو  -

منتظر ! ها سکوتی سرشار از ناگفته. حمید در سکوت به من نگریست. باشدآدم مبارزی  رسد ینم

پایداری من  های کوه سرد ي او برف از تابش خورشید عاطفه. واکنش رسمی سازمان نماندم

ای بزرگ  آب شدند و رودهای کوچک از کوه بلند عشق سرازیر و تبدیل به رودخانه سرعت به

بودم و  فروماندهمن در گلزار عشق . های زیبا و ناشناخته عاطفه برد ود به دشتگشت که مرا با خ

مرا به  برابِر غوِل بزرِگ عشِق او شکست خوردم و آن طوفان بزرگ در. نداشتم ایستادگی دیگر تاب

از . شرط پذیرفتم که هرگز کودکی به دنیا نیاوریم ایناو را به  عشق .همراه باورهایم با خود برد

و پس از آبستن شدن زن، وی را رها  شدند می بستر همنی که بدون احساس مسئولیت با زنی مردا

زخم روحی برای  اینو  ناپذیر است گذرد جبران پدر می بر کودکی بی آنچه. ، بیزار بودمکردند می

توانم با  هستم و می اعمال خودم مسئول من باور داشته و دارم که. است ناپذیر درمانکودک 

 خودم که بیاورم جهان این به را کودکیخواهم رفتار کنم؛ ولی حق ندارم  که می گونه آنام  زندگی

پذیرفت و ما سرانجام در  شرط مرا سیمین این .باشم نداشته حضور او زندگی در پدر نام به هرگز

شاهد من در . ی کوچکی در تهران ازدواج کردیم دفترخانه ، در١٣۵٠از روزهای اول پاییز   یکی

فردای روزی که با سیمین ازدواج کردم، به مشهد  .مراسم یکی از دوستان پدر سیمین بود این
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در دیدار با . آید  گناه بزرگی به شمار می که برای اعضای سازمان، ازدواج دانستم می. برگشتم

 :درنگ جواب داد بی. را به او گفتمداستان ازدواج ، مسئولم

 ؟!مان استزاج کردن برخالف قوانین سادانی که عاشق شدن و ازدو ـ تو می

اما دیگر نتوانستم . برخالف موازین سازمان بلکه برخالف باور خود من هم هست تنها نهـ آری؛ 

 .او هم آماده است که به سازمان بپیوندد ،اینبر  افزون .کنم ایستادگی

و چه تصمیمی  موقعیتم چیست دانستم نمی. خبر بودم پس از آن دیدار تا دو ماه از حمید بی

 :پس از دو ماه حمید به دیدارم آمد و گفت .ی من اتخاذ خواهند کرد درباره

پذیرد و امید است  تو را می ای که کردی ـ سازمان با حفظ انتقادش به رفتار غیر تشکیالتی

 .سازمان نیاز به پزشک جراح دارد .همسرت هم به سازمان بپیوندد

 !پیوندد می اوـ 

اما چندی نگذشت که حمید به من اطالع . م با سازمان به حالت عادی بازگشتا از آن پس رابطه

او افزود  .بپردازم  داد که باید به تهران بروم و زیر مسئولیت کِس دیگری به انجام وظایف سازمانی

. تر خودم را به او معرفی کنم ام در تهران منتظر من است و من باید هر چه زود  که مسئول تازه

مالقاتی کوتاه ، روز بعد از ورودم به تهران با شخصی به نام مسعود. روز به تهران رفتم فردای آن

سه روز در تهران  دوبرای  بار یکداشتم که در جریان آن دریافتم که برای مدتی باید هر دو سه هفته 

  .باشم
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  چریکی یها نخستین آموزش
آغاز کرده بود  سازمان مجاهدین خلقای را به  ي گسترده حمله ساواک در اول شهریورماه آن سال،

یک  ی تن از کادرها، مسئوالن درجه ١٢٠حمله حدود  ایندر جریان  .کشید که تا اوایل آبان طول 

 اتفاق بهاکثریت قریب . های ساواک شدند  گاه شکنجه ی سازمان دستگیر و روانه یاعضا یو دو

 اصغر یعلدوست،  علی میهن ازجملهگیرشدگان بودند؛ هم جزو دست سازمانکادر مرکزی 

زاده، بهمن  نژاد، سید جلیل احمدیان، سعید محسن، محمود عسگری زادگان، محمد حنیف بدیع

 ی ضربه ایندنبال  به. فام، علی باکری و مسعود رجوی ، رسول مشکینییرضابازرگانی، رضا 

نتیجه رسیده بود  اینرو شده بود و به  روبههولناک سازمان با کمبود شدید کادر و عناصر مسئول 

 .کمبود را با فراخواندن اعضای شهرستانی خود و آموزش سیاسی و نظامی خود جبران کند اینکه 

  ها رفت و آمد این .رفتم برای دو، سه روز به تهران می بار یکهر دو سه هفته  رو، من  ایناز 

بایست  هم نمی نسیمی حتی .داشته شود ن نگهبایست در خفا صورت گیرد و از همه کس پنها می

سازمان سیمین هم به  تا اینکه وضع ادامه داشت اینو . شد میخبر  از بودِن من در تهران با

 .گذراند  کودکان را می ِتهران، رشته تخصصی او در بیمارستان پهلوی. پیوست

 ی ها از شاخه  مسئول یکی. دندخوان او را زینل نیز می. مسعود مرا با کسی آشنا کرد، به نام تراب

اندامی ورزیده و . یافتمسازمان و سرشار از امید به آینده و  یپرانرژاو را انسانی . بود سازمان

همین سه دیدار به کاردانی او اما در . سه بار او را بیشتر ندیدم. ای زنجانی کشیده داشت و ته لهجه

دیدار دوم و درست  در. آیند بود بسیار خوشکه  بردم یپ سازمانی های سیاسی و در حل دشواری

جوانی : از مسئولین سازمان آشنا کرد  پس از آنکه شب بر شهر سایه افکند، تراب مرا با یکی

 
ً
ها آرایش کرده بود تا مورد  کوتاه اندام ولی چابک که موهایش را به سبک بیتل، ساله یس حدودا

چشمان . فرش کرده بودرا  دارش قوسا بینی ی کوچک ب چهره یدسف یپوست. ظن پلیس قرار نگیرد

. چرخید تا دور و بر را بپاید آن سو می وس اینهای نگهبانی، همواره به  دوربین برج سیاهش مانند

های  هایش به کفش کفش. به تن کرده بود؛ به رنگ خاکستری روشن اتوکشیدهکت و شلواری 

ا با یک تخته الستیکی پوشانده بود تا به هنگام ر ها آنکف   ؛ ولیماند میهای دولتی  کارمندان اداره

. آرام سر صحبت را باز کرد. با لبخندی بر لب به پیشواز من آمد. فرار کند آسانی بهبتواند  نیاز

و نتیجه گرفت که  باز شکافترا  ها آنرا یک به یک برشمرد و برخی از  سازمانهای  دشواری

ها ُپر کنند و افراد باید هرچه زودتر  مان شهرستانیرز کمبود اعضای تشکیالت تهران را باید هم
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دیداِر ما بسیار کوتاه بود و بیشتر . چند انفجار مهم آماده شوند ویژه بهبرای انجام عملیات نظامی، 

گاه باشم سازمانکه از وضعیت کلی  اینحالت خوشامدگوئی به من را داشت و  او پس از اینکه . آ

از آن زمان به خاطر نمای ظاهرش من او را در . از ما دور شد هایش را به من زد با شتاب حرف

عمری  )زینل( ي من با تراب بدبختانه رابطه .یادمی کردم" بیتل"نام  به ،اعضاهنگام گفتگو با دیگر 

برای بار  اینکه ، درست یک ساعت پیش از١٣۵٠ ماه بهمندر روز یازدهم . بسیار کوتاه داشت

 رضاییتراب را ساعتی پیش، سر قرار با احمد  سعود به من خبر داد کهم به دیدار من بیاید،  سوم

. دهد  اش پایان می و با نارنجک به زندگی آید درمیپلیس  ی احمد به محاصره. اند دستگیر کرده

او دالورانه . برند تا از او به کسان دیگری برسند تراب را به زیر شکنجه می درنگ بی پلیس و ساواک

سال زندان محکومش   سهتنها به  چنان همه چیز را حاشا کرد که. لب نگشود ایستادگی کرد و

 .پس از دستگیری تراب، مسعود، مسئول تشکیالتی من شد. کردند

اما کوشش . است یمشهدمعلوم بود که . ساله هفت- بود حدود بیست و شش جوانی" مسعود"

 یکم ای با گونه داشت؛ شچهارگوی درشت و  چهره .خودش را بپوشاند مشهدی کرد لهجه می

به پا داشت و   کارکردهسیاه و بسیار  یها کفش ... گندمگون  پوستیبا سیاه، چشمانی ،برجسته

انسانی بسیار استوار و  را" مسعود"در دیدارهای نخست  .آمد  مانند یک کارگر کارخانه به چشم می

پیوسته . نجیده بنمایدس هایش سخنکوشش داشت تا . گفت میسخن کم . با عزمی آهنین یافتم

از  ام خواندهو یا چه ن ام خواندهاین که چه  و ها آن چندوچون در مشهد و سازمانیم در مورد روابط

قبیل جزوه  از .برشمردمهای سازمان را که خوانده بودم  ای از نوشته من فشرده .کرد میپرسش  من

 ..رابطه توصیه شده بود ایندر  که هایی کتابلیست  و سازمان، خچهیتار ، شناخت،تضاد اقتصاد،

گفتنی است . اندیشمند و توانمندی است انسان او نمود که چنان می نخستینش  های گویی کم این

در . که شب هم در خانه او بمانم بنا شد شدم و بسیار شیفته او" مسعود" دیدار با یکی دو اینکه در 

چراکه . وانستم شب را در خانه همسرم سر کنمت به مسافرخانه بروم و نه می توانستم مینه  زمان آن

ساواک هم از  و ماند میبایست بسیار پوشیده  من به تهران براِی دیگران می های مسافرت

سرم  .با هم سوار تاکسی شدیم .خواسته بود تا نام مسافران را به آن اداره گزارش دهند ها مسافرخانه

از خانه او را به  ای نشانه کردمکوشش  توانستم میکه  نجاآتا  را بستم هایم چشم. انداختم را به پائین

پس از آنکه . در سر خیابانی پیاده شدیم سرانجام کردیم وعوض تاکسی را  دو بار. نسپارمذهن 

پاسی از گرچه سرم رو به پایین بود و . ای پیچیدیم مسعود کرایه تاکسی را پرداخت کرد، به کوچه
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 گیری نفسشد، تنگی و  می به اطراف پخش برق چراغتیرهای نوری که از  ، اماشب گذشته بود

تا جایی  دادند میرا هل  هم ها خانهگوئی . های تو در تو را انبوه خانه کرد و نیز می آشکار کوچه را

در  "مسعود"ای  اجارهخانه . به خانه برویم دیرهنگامما مجبور بودیم که شب  .برای خود باز کنند

یک کارگر کارخانه در آنجا زندگی  مانند او .بود در سلسبیل ه گمانمب یک محله متوسط پائین

. آمد میبه خانه  پس از شامگاه و شب هم زد میاز خانه بیرون  باید میزود بامداد بنابراین . کرد می

 و پا دگمه شلوارش را زود بست با دیدن ما .شاشید میجوانکی به دیوار سرپا . پیچیدیم یا کوچهبه 

 :رفتیم مسعود گفت در حالی که راه می. داد میکوچه بوی ادرار . اشتبه فرار گذ

تمام مدت گوش به زنگه که ببینه . من در کنار درب ورودی خانه قرار داره ی خانه صاحباتاق -

به محض این که وارد خانه شدیم تو خودتو با شتاب به . او نباید تو را ببینه. ره آد و کی می کی می

 .اتاق من برسون

من   ولی خورد میبه درو دیوار  چشمم یگاه اگرچه .ایستادیم یا خانهدر رانجام روبروی س

 :داد به من نشانی اتاقش را" مسعود".کوشش داشتم سرم را پایین نگهدارمهمچنان 

خودت را با شتاب به جلوی در اتاق من  توکلید را چرخاندم و در را باز کردم  اینکهبه محض  -

 .برسان

 :کردم دتائیبا سر 

  .باشه -

 ،تلویزیون بود ی ینندهپربهای  خانم بود که آن روزها از فیلم  ی قمر  خانه ه مثلخان. داخل شدم

که از صدایش  خانه صاحب ،را بست خانه وقتی که در. به در اتاقش رساندمبا شتاب  خودم را

 شد حدس زد زنی  می
ً
م و علیکی با هم سال .شد راهرو وارد درنگ بی است، ساله پنجاه تقریبا

بعد  ای لحظه. خود را پنهان کرده بودم و در تیررس قمر خانم نبودم ای گوشهمن در  .کردند

اولین چیزی که . اتاق شدیم دو واردِ هر  در را باز کرد و با شتابخودش را به اتاق رساند، " مسعود"

اتاق از  درونپوشاند تا  میی اتاق را  پنجره پرده جای بهبود که  سفیدرنگیی  به چشمم خورد مالفه

که پخش زمین بود،  کاغذهاییها یا  کتابکوشش داشتم تا از نگاه کردن به . دیده نشودبیرون 

از اتاق تشکی به چشم  ای در گوشه. بودشده  پوشیده ای با گلیم بسیار ساده اتاق .پرهیز کنم

همه چیز  .افتاده بود ینکتاب در گوشه دیگر اتاق روی زم دو جلدمشتی کاغذ و یکی . خورد می

  ها بر  دور از کتاب .گذاشت نمی بدگمانی که جایی برای کرد میرا  ساده یزندگاینجا بازگوی یک 



 
 

س ن
عک

 تن
مین

 دو
پ،

ف چ
طر

 از 
سته

 نش
ف

ردی
در 

ده 
گارن

 



 گذر از آتش

٥١ 

 

تمام روز  .رسید مسعود هم خسته به نظر می. خسته بودم. پشت به دیوار دادم زمین نشستم و

های  و خیابان آباد نظام  ی نطقهم های خانه قهوهی  همهِ  شد تا آنجا که می. کرده بودیم ییمایراهپ

 از نظر امنیتی ها کافهدر آن زمان . شناسایی کرده بودیم راپیراموِن میداِن فوزیه و شوش 

بود که شهر را  اینمن بیشتر  نخستین آموزش. .. بود دونفرههای  نشست  برای  خوبی اهایج

اطمینان بیشتری برخوردار  و سالمت امنیتی از  به دید که را جاهایی همچنین کنم و شناسایی

 ”در رو“که دو در  گرفت یبرمدر  را هایی خانه قهوهیم بیشتر رفت میکه  جاهایی. بسپارم  به دلبودند 

توانستیم از  ما می شدند می کافه وارد ها ساواکیو  پلیس سوکه اگر از یک  گونه اینبه . داشته باشند

بنابراین . نبودند بست بنفرار داشتند و  های راه داد کهرا نشانم  ییها و یا کوچه. در دیگر فرار کنیم

 .حرفی هم زده نشد حتی .خسته بودیم .رسیدیم به خانه دیرهنگام شب ،روی پیاده همه آن پس از

خود را با نوشته سازمانی کوچکی که مسعود به من داد  هممن . خواند  می را ای جزوه "مسعود"

باید برای عملیات  اعضابر سازمان و اینکه  ۵٠سال  ضربه بزرگ بررسینوشته . کردم سرگرم

جزوه را در مشهد از مسئولم  اینمانند  ترها پیشمن . آماده باشند بود زودترانفجاری هر چه 

 به یاد. داد میرا نشان  شب نیمه دوازدهنزدیک هوا بسیار سرد بود و ساعت . فت کرده بودمدریا

راهپیمایی از  همه آنیا شاید پس از  ،نیازش را ندیدیم کدام هیچ.  خوانده شد یا نه نمازیندارم که 

کارخانه زود  بامدادان همچون کارگران .من روی یک پتو با لباس خوابیدم سرانجام .یاد برده بودیم

 .دهیم تا به کارمان ادامهاز خواب بیدارشدیم و بیرون زدیم 

م و به امید اینکه آمد می با اتوبوس  اهیبا قطار و گ از مشهد به تهرانهمواره من . گذشت میروزها 

 ایندر  ،.گذراندم می روزی را در تهران  دو تا سه من بود مسئولکه " مسعود"چیزی یاد بگیرم با 

 کتاب .دادم میبایست تکالیف آموزشی سازمانی را انجام   می. ها سرم بسیار شلوغ بود روز

نیز   های آموزش پزشکی بایست به برنامه  میاز طرف دیگر . کردم های بدنی می ورزش .خواندم می

در یکی از تا اینکه .. دادم میهم پاسخ  سیمینبه نیازهای عاطفی  شد میتا آنجا که  و .رسیدم می

 .کنم آشنا سازمان را هم به" سیمین " کم کمکه باید خواست  مسعود از من آموزشی های برنامه این

را به مسعود یا بهتر بگویم به  سیمین من ،ازمانس درخواست به دنبال ١٣۵٠ سال در زمستان

من و . گرفت می ارتباط سیمینو بدون من با  راست یکآن پس سازمان  از . کردم   معرفی سازمان

را از یکدیگر  مان سازمانی روابط ،امنیتی مسائل رعایت برایبه پیروی از دستور سازمان  سیمین
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به شخصیت مسعود  بیشتر  کم کم ها گردی خیابانها و  تنشس این در دوران. داشتیم میپنهان نگاه 

 .کنم اشاره می ها آنکه در اینجا به برخی از  پی بردم

روش جعل اسناد را آموزش  باید که از من خواست "مسعود" ،،آموزشی های نشستدر یکی از  

ویژه  کن پاکهر و مانند جو موردنیازابزار  تا یک روز وقت گذاشتیِم  ماهدف  اینبرای انجام . ببینم

کرده بودیم آماده  را روش جعل ابزار ای شب تا اندازه. بیاوریم به دسترا  هغیر کاغذ استنسیل و

مسعود به من  ،آن روزفردای . بیندازیم کار را به روز دیگری پایان بر آن شدیمبود و  دیر بسیار  ولی

 گفت 
ً
را که من هم در " سعید"از رفقا به نام باید یکی کار آموزش جل اسناد را کنار بگذاریم و  فعال

. ناپدید شده بود که دیرزمانی بودآن عضو . پیدا کنیمدیده بودم  او را سازمانی قرارهایاز  یکی

مور کرد مرا "مسعود"
ٔ
را  کرد میرفت و آمد  "سعید " را که ییها او پیرامون کوچه. تا او را بیابم ما

او را آن در یک  سرانجامگذاشتم تا  زمان برای یافتن او گاهتا شام از بامدادمن سه روز . دانست می

ناپدید  هم زدندر یک چشم به  شد وبیرون آمد و سوار تاکسی  همگانی دیدم که از کیوسک تلفن

 که گرفته بود شماره یا شمارهآخرین  از راهبه کیوسک تلفن رساندم و  با شتابخودم را  .شد

 کار اینالبته . دادم" مسعود"را به  ها آنآوردم و همه  ه دستبرا  سعیدخانِه  و آدرس خانه تلفن

پاس دادن  یدرپ یپروز   سههمچنین . پی برده بودم عضو این نام و نشاننبود چراکه به همه   درستی

 "مسعود" اطالعات را به که هنگامی .داد میشانس به تور افتادن در دام پلیس را افزایش  ،در خیابان

در را  اینبپردازیم و دنبال  ها آناست که باید به  در میاناکنون مسائل دیگری به من گفت  ،دادم

کودکان را که رشته  خواسته بود سیمیناز سازمان  که گفتم گونه همان .بگیریم توانیم نمیزمان  این

در  سرانجامکرد تا  برانتمام کوشش خود را او  .های سازمان برشته جّراحی تغییر دهد برای نیاز

هم  ای خانه ۵٠ سال اسفندماه اوایل .پذیرفته شده تخصصی جراحی در بیمارستان جرجانی رشت

 بعدها. آمد  تهران نو اجاره کرده بود که خانه مسکونی ما به شمار می در منطقه اگر اشتباه نکنم

زیاد هم با بیمارستان جرجانی  خانه. جست ها از آن جا بهره می سازمان گهگاه براِی برخی نشست

از مشهد به تهران  که هنگامی .دیگر مجبور نبودم به خانه مسعود بروم اکنون .نداشت دوری

 .بردم میخانه به سر  همانم درآمد می
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 ماجرای ساختن بمب
 ،ی من به تهراندر یکی از سفرها "سعید " یابیرد از نیم کاره رها کردن کار جعل اسناد وپس 

 :گفتسازمانی  دیدارهای از یکیمسعود در 

 :.ما باید برای ساختن بمب آماده شویم -

 .آیا تو اطالعی از ساختن بمب داری؟ چون من هیچ اطالعی ندارم و رشته من هم نیست -

 .دونم میای  من تا اندازه آره -

 نی؟و  چه می د -

چند  وسیله بهدر آورد که در آن تصویری کشیده شده بود که دو سه تا نقطه  از جیبشاو کاغذی 

 .پیوند خورده بودند همخط به 

 :در شگفت شدممن  

 چیه؟ ها خط این -

 :گفت آنکه به من نگاه کند با ژستی دانشمندانه بی او

 .هستند مدارها ها این -  

. تا خط به همین سادگی یک بمب ساخت  سهبا  شود میچگونه  که فرورفتماندیشه  در یکممن  

 :دوباره پرسیدم. داند می  هایی او یک چیز گمان بیچیزی نگفتم، اندیشیدم 

 .توانیم مینه ولی -

 .آشنا نیستی رسه  میو تو هم به نظر  دونم چ نمی؟ منکه هی!نیمتو چطور می -

 .باید یک سری وسایل را آماده کنیم و خودمان یاد بگیریم تنها -

 کارگاه ابزاردر میدان توپخانه را که  یفروشگاهآدرس سرانجام . با او به راه افتادم ناباورانه

 .شدیم فروشگاهوارد  .پیدا کردیم فروخت یم

 .از ما پرسید بود کهفروشنده  چه میخواین؟ آقا ،!بله- 

هر دو به هم نگاه  .بمب نیاز است چه ابزاری برای ساختن داند میم که او دسِت کم کرد میگمان  

هنوز بر این باورم که  من .را نداشتیم پرسش اینآمادگی  .داند و هم نمی آدر جا دریافتم  .کردیم

 :کردم "مسعود" رو به! میخواه یمکه چه  میدانست ینم یراست به

 ... خواهیم و از همین چیزها انبر می ،میخواه یمچکش  -

 .سخن مرا گواهی کرد ،مسعود هم با تکان سر 
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 .خواهید که من همان را برای شما بیاورم چه اندازه و برای چه کاری می !؟چکش ،آقا- 

 :ادامه داد داد میبا دست نشان  حالی کهر  د ندهفروش

 .خواهین میداریم به من بگین کدامشان را با کاربردهای متفاوت  اینجا کلی چکش آقاجانببین - 

را هایی   پرسش چنین بینی پیش ما. یمکرد میبه هم نگاه  زده شگفت. مانده بودیم که چه باید بکنیم

 :فتمگ پس از درنگی کوتاه .نکرده بودیم

آموزشی  ما دانشجو هستیم و داریم دورهبخواهید راستش را . خواهیم برای کارهای کوچک می- 

 خواهیم یک میز کوچکی درست کنیم ولی  می .چیزها را یاد بگیریم اینبینیم که  می
ً
 دقیقا

در  .اینجا پیش شما بیاییماستادمان به ما گفته . داریم نیاز چیزهایی آنچهدانیم برای ساختن  نمی

 :جلو آمد ه بود، ما را شنید گفتگویعینکی که در کناری ایستاده بود و  مرد میان این

 .خواهند یمچه  یون آقا این میدونم .کارگاه هستم آموزگار من خودم- 

چرا و  چون یب فروشنده هم. برشمرد رو به فروشنده کرد و مصالح کار را یك به یك سپس

بودیم، روی  خبر یبهای کار ما را که خودمان از آن  مندیاو را اطاعت کرد و نیاز یدستورها

  برخیاز مرد عینکی تشکر کردیم و قیمت انواع و اقسام چیزهای که  .پیشخوان فروشگاه گذاشت

از آنجایی که  ما .بیرون زدیم فروشگاهربطی به ساختن بمب نداشت پرداختم و از هیچ 

خواسته که موارد مشکوك را به  کارگاهی سائل و های کود شیمایی ساواك از فروشگاه دانستیم یم

که احتمال را داد   یک جایی  و مسعود نشانیسوار تاکسی شدیم  درنگ بیآن اداره گزارش کنند، 

جیبی برای تایمر دوباره به خیابان  یها ساعتخریدن فردای آن روز برای  .ردیابی را از بین ببریم

 ایندر . تایمر بسازیمقدیمی را پیدا کنیم که با آن  یبغل یها ساعت ستیبا یم. توپخانه رفتیم

. گوشِت آدمیزاد اینجا هست گویند از شیِر مرغ تا می. کردی پیدا می یخواست یم میدان هرچه

 یزهایچوجود داشتند که  داری چرخ شمار بی یها کهد ،دوِر میدان در کوچک، یها مغازه افزون بر

های  دستگاه ،یقالبهای  پرشده تا انواع ساعت و یخالهای  اراز نو. فروختند عجیب و غریب را می

 این از یکیگذشتیم  ها می در حالی که آهسته از کنار بساط. راهنیپ ،کفش ،بلندگوها ،صوت ضبط

آن  و مجبور است که همین یک ساعت را دارد کرد میبه ما نزدیک شد و خواهش  ها فروش دست

 ما. خواست تومن می صدبود و  زن یتیس ساعت ارِک م. فروشدب به خاطر مشکالت مالی را

 ،زد میاو همچنان فریاد . ادامه دادیم فروشی ساعتخودمان برای یافتن  نگاهش نکردیم و به راه

را  ها اینگول  بار یک که مسعود گفت. خندیدیم ما می. تومان  سه ،ایب ،تومن ،ستیب ،تو من ،پنجاه
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 کمی ساعت را به ارزِش . و به ساعت نیاز داشتم ندیگو ینمدروغ  ها اینکردم  فکر می .خورده بود

 ولی  ،خریدم 
ً
بی است بعدا

ّ
بگویی تو برای خلق   یخواست یم گفتم یشوخبه  و فهمیدم که قال

 به دنبالهمچنان گام زنان  هر دو خندیدیم و ؛یگرفت یمپولت را پس  دیشا ،یکش یمزحمت 

ما . رسیدیم فروشی ساعت های مغازه تا سرانجام به بخش میزد یمقدیمی گشت  فروشی ساعت

وارد یک مغازه کوچک . ها فراهم کرد از اینجا شد می تنها که میخواست یمویژه پهن قدیمی  ساعت

زرد شده بود داشت با فروشنده  اش قهی لباس کهنه با پیراهن سفید که وآقا با کاله شاپ کی .شدیم

فروشنده که نزدیک به . شهرستان است از داد مینشان  سر وضعش. زد میسر ارزش ساعت چانه 

 :آمد گفت ناخوشبا ورود ما با صدایی  نمود یم ساله چهل ،وپنج یس

 میخواین آقا؟ چی -

 :ما سالم کردیم و مسعود گفت

 .میخواه یم یبیتوج یها ساعت از آنآقا ما  -

ریدار ما خ کرد میگمان  و شاید هم ،خریدارش را از دست بدهد خواست نمیفروشنده انگار 

 :گفت یتوجه یبجدی نیستیم با 

 اون ،برید اون مغازه بغلی. وقته که نداریم ما اونجور ساعتا را خیلی. نخیر آقا نداریم- 

 .داره

مغازه  سوی بهما هم از مغازه زدیم بیرون و . سپس به گفتگویش با خریدار شهرستانی ادامه داد

دو یا ه طبِق معمول بسیار کوچک بود و بیشتر از مغاز. بود رفتیم دورترمغازه  چهار بغلی که نزدیک

. قدیمی هم بتن کرده بود قهیجلبود و یک  سال انیممردی  فروش ساعت .نفر گنجایش نداشت  سه

گذاشته  چشم کیبه  نیب ذرهیک لوله . بود جلیقه آویزان به دکمه بشیجهم از  بغلیشزنجیر ساعِت 

و با  برداشترا از چشمش  نیب ذرهبا ورود ما . کرد میبود و انگار داشت ساعِت خرابی را درست 

 :رو کرد به ما یا مؤدبانه لحن

  ؟خواهند یم آقایان چه من در خدمت هستم،- 

 :پرسید مؤدبانهمسعود هم 

 ساعت بغلی دارید؟ دانمب میخواست یم ،سالم آقا، ببخشید -
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 کی .گذارم ینمهمین جهت دم دست خواهد، به  را نمی ها اینروزها کسی  اینالبته . بله داریم -

رفت و  شد میبخش جدا  اینپستو مانندی که با یک پرده از  جایسپس به یک . لحظه صبر کنید

 .یک عدد ساعت کهنه بغلی آورد

 ساعته؟ جور نیامنظورتون  -

 :دوتایی گفتیم

 .خودشه بله آقا،- 

 :سپس افزودم

 - 
ً
 .یاوریدب یددار ها ساعت اینهرچه از ببخشید آقا لطفا

 :گفت پاک کندکوشش داشت با پیشبندش غبار را از روی ساعت  حالی کهدر 

برای چه همه را  و چرا ولی. میشه خوندش آسون دوست دارم، شتریرا ب ها ساعت جور نیامنهم - 

 ؟!دیخواه یم

 :خم شدم و گفتم جلو یکممن 

به عنوان سوغاتی برای پیرهای فامیل  را ها این .برگردیم میخواه یمو  میا آمدهما از شهرستان  آقا -  

 .دیآ ینممچی خوششان  یها ساعتقدیمی عالقه دارند و از  یها ساعتبه  ها آن. میخواه یم

 :سخن من گفت تائیدمسعود هم در 

 .گردیم برمی میدار ما مسافریم اینجا آقا، -

 :فروشنده رو به مسعود کرد 

 ؟نه ،مال خراسون هستین .فهمیدم ونت لهجهاز  -

  :مسعود گفت 

 .بله آقا -

 دنبال بهبود که  بنا دیگر روز. عدد ساعت جیبی از او خریدیم و از مغازه بیرون آمدیم سرانجام سه

 .باز داشت جا همینکار را در " مسعود"شیمیائی برای مواد منفجره برویم که دوباره  خرید کود

 ها چه باید بکنیم؟ ها و تایمر ابزار اینپس با  -
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-  
ً
سازمان دستور داده است به هر طریق که شده  .را بگذاریم کنار این کار حاال باید ، هیچی فعال

 ١٥.یک عضو زن جهت پوشش پیدا بکنیم

سازمان در نگرشش به ازدواج و  اینکه مثلسخن او در شگفت شدم با خود گفتم  اینمن از 

 :با شگفتی پرسیدم عضوگیری زنان چرخش بزرگی کرده است

ماه با من  تا دو روابطش را  همهمن ازدواج کردم سازمان  وقتی که ،مسعود جان نمببی  راستی- 

 رهبری  ،برید
ً
 .شدعنوان یک نکته منفی برای من  به مسئله این .از سازمان کنار گذشت مرا عمال

 ؟!هزن میگرد که سازمان دنبالحاال چطور شده 

ا مجبوریم که یا ازدواج کنیم یا با به عنوان پوشش م حاضر در حال. شرایط فرق می کنهحاال - 

را به تمام مسئولین  اینرضا رضایی خودش . است یسازمانیک دستور  این .یک زنی زندگی کنیم

 .است نوشته

 ؟یشناس ینمخوب تو خودت کسی را  -

 .امکان برقراری ارتباط ندارم ام شدهچون مخفی  حاالو  شناسم ینمنه من کسی را  -

 :کمی اندیشیدم

قبول  ،زیاد گماِن  به ،و بسیار سیاسی روشنفکریه آدممپات دارم که مذهبی نیست ولی یک س -

 .کنه

 .انجام بدهرا  این کارهرچه زودتر  -

 های از رشته  یکیو  گذراندم میسال پایانی دانشکده را  بود و من ١٣۵٠ ماه اسفند

برای  این. برگزیده بودم من رشته بیماری روانی را .بگزینم توانستم یمرا خودم  یپزشک تخصصی 

. بروم در کلینیکبار  از زیر آسانی به توانستم میبود که هیچ کنترلی بر آن بخش نبود و من  آن

                                                 
رسد که رهبری  ها را در کنار هم گذاشتم، چنین به نظر می به این گفته اندیشیدم و رویداد  بعد وقتی ها سال ١٥

های  ها را تبدیل به نیاز های غریزی و شخصیش، آن نیاز همواره برای سرپوش گذاشتن بر نیاز سازمان مجاهدین خلق

زنان عضو در دهه  یها شدننگاه کنید به دست بدست . های رهبری باشد وششی برای کامرواییکند تا پ  سازمانی می

 انقالب ایدئولژیکی و نیز  های رهبری کنونی سازمان در رابطه با زنان در پنجاه و شگرد
ٔ
پوشش مصلحت سازمانی و یا

ها  انی که همه افراد پایگاه اشرف مویک دستور سازم رنگ کردن موی سر آقای رجوی رهبر کنونی و تبدیل کردن آن به 

 نمایی جوان پیدا کند, را رنگ بزنند تا ارتش پیر
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جهت من از  این از ها تق و لق بودند، های پایانی سال و آغاز تعطیالت نوروزی بود و کالس روز

بارت دیگر زندان بیماران روانی بود یا به ع آسایشگاهدو هفته به نوروز از بخش روانی که در واقع 

را در آنجا  کس بیشهرداری بود و بیماران روانی   از آن خانه دیوانهیا  آسایشگاه این .در رفتم

بیش از یک ماه  توانستم می هفته تعطیالت نوروزی دوبا افزودن گونه  بدین و کردند مینگهداری 

 آموزش ماهی یك که بودم آمده تهران به حالیخوش با من .آموزش بیشتری ببینمتا در تهران باشم 

 و گشتم بازمی مشهد به باید حاال .بردارم انقالبی عملیات انجام سوی به بلند گامی و ببینم نظامی

 راه بود، تشکیالتی دستور چون اما .نداشتم را انتظارش هیچ که پرداختم یم ای وظیفه انجام به

 ِی فردا .مشهد راه افتادم سوی به قطار ی یافتن عضِو زن با آن روز برا پس از ظهر نبود آن از گریزی

او . را پیدا کنم "نیلوفر"زنگ زدم تا اینکه  مشهد یشاه رضابه بیمارستان  همگانی از تلفن آن روز

به بیمارستان  خواستم ینم .بپذیرد پیوستن به سازمان را کردم پیشنهاد همان زنی بود که گمان می

 .در رفته بودم و نیز در بخش زنان کاری نداشتم چراکه من. ببینند مرا انشجوهادکارکنان یا بروم که 

که نیلوفر را  دیرزمانی بودپس از اینکه دوره آموزشی زنان و مامایی را پایان رسانده بودم، دیگر 

هنگامی که دریافت من از تلفِن  ویژه به شد، زده شگفتاو با شنیدن صدای من بسیار  .ندیده بودم

 :.نی با او سخن میگویمهمگا

 ؟بیرون همدیگر را ببینیم شه  می. با تو کاری دارمنیلو  -

 :پرسید با صدای نگرانی کرد و درنگی

 شده؟ یطور -

 چیزی را با تو در میان بگذارم خواهم یم تنها ،نگران نشو ،نه -

 .ببینمت جایی یک نم ساعت چهار تو را در می تو ،شه  میساعت دو کارم تمام  -

یک خیابان غیر سنتی بود و از  آنجا  .سیتی قرار گذاشتم رادیو سینما روبه روی ،ا او در خیابان ارگب

و را  آ چهارسِر ساعت  .قرار داشتندها در آن خیابان  بیشتر سینماها و بوتیک. به دورحرم امام رضا 

و چهره بخشی از  ،نگرد شالپوشیده بود و با  مانتوی قهوه رنگی. سرد بود بسیار هوا .آنجا دیدم

و چشمان  قدبلند. کرد ینمو هرگز آرایش  دیپوش یمهمیشه لباسی ساده  او. پوشانده بود را گردنش

 .بخشید  به او جذابیتی زنانه می رفته هم روی ،اش برجسته یها گونهسیاه بادامی با 

 :با شتاب پرسید و به من نگاه کرد. نگران داشت  ای چهره آن روز

 ست؟چیزی شده ا- 



 گذر از آتش

٥٩ 

 

همچون یال مادیان وحشی بر روی گردن و  و موهایش را خورد یماش  چهره باد سرد به سر و

 .کرد میاش پریشان  چهره

 .موضوعی را با تو در میان بگذارم خواستم یم. چیزی نیستنه  -

 :گفتم سرانجام. کنم آغاز از کجا دانستم ینم- 

 .منظورم با یک گروه سیاسی است. ارتباط دارمی که من با کسان  گمان برده باشی دیشاتو " نیلو" -  

 ها گام. داشت و منتظر بود تا من ادامه بدهم او همچنان نگاه پرسش آمیزش را از من برنمی

کوچکی بود که خیابان ارگ  تنگ و آنجا خیابان آن زمان .رسیدیم به خیابان جنت. شد یم تر آهسته

چیزی نگفتم تا واکنش  کردم و درنگ .بود که ادامه دهممنتظر  .داد می پیوندرا به خیابان دانشگاه 

 .او را ببینم

 ؟یگذار یمبا من در میان  را این چراخوب - 

 .دارند نیاز به تو ها آن -

 چه کسی هستم؟ من ؟ مگر!من -

 پوشش برای ها آنو چریکی است و  زیرزمینی یک گروه این. منظورم به یک عضو زن است -

من همیشه شاهد احساسات . تو در نظرم آمدی زمینه ایندر . یاز دارندن عضو زنیک به امنیتی 

سراغ  برای همین. میخونی گوناگون یها کتاب ها وقت بیشترکه  دمید یم ،ام انسان دوستانه تو بوده

 .تو آمدم

 .ام نشدهمن هنوز متوجه . بیشتر توضیح بده -

 .اشته باشی ازدواج کنیتو باید با یکی از اعضای سازمان زندگی یا اگر دوست د -

 ؟!؟ یعنی تو!تو- 

 .ام کردهمن ازدواج  ،نه- 

 :ناگهان صدایش برید 

 وقت ازدواج بودی؟ پس چه شد؟ هر دشمن؟ تو که همیشه کی؟ با کی ازدواج کردی؟ تو تو؟ -

چیزهای دیگری  کار نداری و اینو اعتقادی به  تونی نمی یگفت یم شد می از زن و زندگی صحبت

برایم . دادی باره را هم نمی اینحتی فرصت صحبت در  وقت هیچ. هت اهمیت دارابر در زندگی

 .حرف را نداشتم اینمن انتظار شنیدن  ،عجیبه
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گمان  گاه هیچ. سرم را با شرم پائین انداختم. به من نگاه کرد لختی. پر از اشک شد شیها چشم

کردم با  می کوشش ند آمده بود،نفسم ب .غافلگیر شده بودم سخت. بردم ینمچنین گفتگویی را 

 .چیزی بگویم میها دستحرکت 

 :را گرفت و رو به رویم ایستاد میها شانه

 .دارم سؤالیک - 

 شدم پرسششبه او نگاه کردم و منتظر 

 چه شد؟ ،چطور شد -

عاشق  رود یماعتقاد نداشتم انسانی که به سراغ کارهای سیاسی  گاه هیچمن . گی تو راست می- 

 سرزمین  اینکار سیاسی در . اینکه با عاشق شدن و ازدواج مخالف باشم نه. ازدواج کند یا بشود و

 چنان آن او به من در واقع سیل عظیم عاطفه و عشق. ولی دیگر نتونستم. است یپرخطرکار 

، دانم نمی ،تسلیم شدم دیگر نتوانستم، ،بود که همه چیز را از من گرفت و مرا بی تاب کرد توانمند

شد،   نمیدونم، راستش رو بخوای نمیدونم چی. آره ضعف نشون دادم .ضعف نشان دادم همشاید 

 .را برای اولین بار به روی زنی باز کردم دلم دریچه سرانجام همینو میدونم که

 .ولی تو همیشه معتقد بودی که برای یک آدم سیاسی عشق ممنوع است -

 .گفتم که ضعف نشون دادم .هنوز هم اعتقاد دارم ولی دیگر نتونستم ،آره -

 .هرگز تو را با هیچ دختری ندیده بودم ولی منچطور شد؟  -

و ازدواج کنم  آلعنتی انتظار دارد با  جامعه نیادرست است، برای اینکه اگر مرا با دختری ببینند  -

 .چسبانند  می وگرنه هزار چیز دیگه به اون

که من  اینو میدونستی ستیبا یمتو   ولی. مدیبیرون نیو گاه هیچبا من  چرا  حاال فهمیدم که -

مال  نه من مال منست،  زندگیکوچه  سر لیا بقا ١٦آن چاخو  خودم هستم نه  زندگی مسئول

  .ها و مردم کوچه همسایه

 :درنگی کرد

 فایده است باره بی اینگفتگو در . حاال دیگر دیر شدهکنم که  می گمان -

 گرفته از من پرسید صداییسپس با 

                                                 
   کن   مستراح خالی ١٦
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 وستش داری؟د- 

 !رهآ- 

با لهجه غلیظ  آهی کشید و پس از چند گامی. برگرداند و به راه رفتن ادامه دادیم را سرش

 :گفت اش یتهران

 .آره من باختم .باختم همین هم برای بود وبیشتر  غرورم از عشقم. من بود گناهِ - 

  :ادامه داد

 .کردم ام خفش  هدر دروِن سین یراز همچون گفتم، من نگفتم، بایست می می -

 یها دوردستبه  شاید هم .، نگاهش به روبرو دوخته شده بود.زد میانگار با خودش حرف  

بر روی  آهسته آهستهچند قطر ه اشک از درون ساغر چشمانش . زد مینقب  شیها خاطره

چه  دانستم نمی. همچنان خاموش بودم. لغزید باداز سوزش  اش خردههای سرخ سیلی  گونه

رابطِه ما همیشه کوتاه و جدی . هرگز انتظار شنیدِن چنین سخنانی را نداشتم. شان دهمواکنشی ن

دوباره با خودش زیر . میداد ینمشاید اجازه  ای شدیم، وارِد حوزه مسائل عاطفی نمی گاه هیچ. بود

 :لب تکرار کرد

  .غرور اینه نفرین بر آ گفتم یمبایست  نه من می -

 :گفت زد و یخند پس و

 ؟! کنی می ستگاراوخ کیست دانم نمیو  ام دهیندو مرا برای مرد دیگری که   ای آمدهتو  حاال -

بیرون  سختی بهاز دهانم  ها واژه سنگین بود کهجو گفتگو آن اندازه . ،نداشتم هیچ پاسخی

 .گم شده بودند ها واژه. غافلگیر شده بودم بدجوری. افتاده بودم پته تتهبه من و من و  ،آمدند می

 نزدیک به. بودیم فرورفتهبه دنیای خودمان  شاید هر یک. خاموش شده بودیم دو هر یزمانای بر

 یاسیس ،یفلسف گوناگون، یها کتابدادیم،   کتاب به هم می .دو سال بود که با هم آشنا شده بودیم

 .مادر ماکسیم گورکی ایمثل پاشنه آهنین  زیرزمینی حتیهای برشت و  مانند کتاب

هوا تاریک . رخ نداده بودما  گفتگوهایی میانولی هرگز چنین . کردیم می ردوبدلسی های سیا خبر

م هرگز کرد میآرزو . فرار کنم خواست یمدلم . را سرخ کرده بود مانیها گوشو سوز سرما  شد یم

و  برگرداندبدون اینکه سر . داشتم ینمبا او را  تلخ و غم انگیز یگفتگو اینبه اینجا نیامده بودم و 

 :مرا ببیند گفت

 آقا را ببینم؟ این من یخواه یمکی و کجا  -
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 مطمئن هستی؟ -

 .کجا باشه وکی  ه کههیچ فرقی نمی کن دیگه ،آره -

 .شما هست یهردو و هر آن خطر مرگ برای ست یمخفاو که   باید بدونی -

 .کنم یمه و هر چه باشه به من مربوط هآن دیگ. مهم نیست -

 .نجام بدیبرای من ا خواهم ینم -

توانستم  را در سیمایش می دردناکند، من زهرخند ااش را به من برگرد چهره آنگاه درنگی کرد،

 :بلندی از ژرفای سینه کشید نفس .ببینم

 .کنم یمو برای خودم  این کار من ایرج، نه- 

گر سوِی دی ولی ازدرست است یا نه،  این کارلختی تردید کردم که . دوباره هر دو خاموش شدیم

انگار . میکرد ینمبه چهرِه یکدیگر نگاه . ها تنهایند باید کمکشان کنم بچه. سازمان نیاز دارد

برای اینکه سکوت را  .بودیم ولی اکنون آشکار شده بود کردهپنهان را از همدیگر  رازیدیرزمانی 

 :سیدمپر دیآ یمام بیرون  سینه یها دستو با صدایی که پیدا بود از دور  آرامی به. بشکنم

 نی به تهران بری؟ می تو -

 !آره -

 :آهی کشید و گفت سپس

 .کنند یمپدر و مادرم آنجا زندگی  .هرکجا که باشه میرم ،باشه کنه کجا گفتم که دیگر فرقی نمی -

که   تونم به بهانه این می .فراهم کردن بلیت هم آسونه ،کنه تهران کار می آهن راهپدرم در اداره 

 .برم ببینم به تهران را ها آنخواهم  می

 :پرسید و دوباره رو به من کرد

 ؟گردی برمیکی به تهران - 

 .فردا- 

 .نمیب یم من پنجشنبه راه میفتم و تو را جمعه در ایستگاه قطار -

با  ،وضع را ادامه بدهم اینتوانستم  دیگر نمی. گفتگو را پایان بدهم و در بروم اینخواستم زود  می

 :شتاب گفتم

 .ن تو را در آنجا خواهم دیدم. باشه- 

 راستی من باید چه بگم؟ چه کاری باید انجام بدهم؟ حرف خاصی باید به او بگویم؟ -
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و او خودش شرایط را برای تو تشریح  ینیب یماو را  تنها. یگوئ به خواهد ینمهیچ چیزی  ،نه -

 که  خواهد یماز تو  ادیز احتمال بهاو . خواهد کرد
ً
تا همه چیز  .واج کنیهم که شده ازد ظاهرا

باید با خودش در میان  را ها این دانم نمیجلوه کند، راستش را بخواهی خودم هم درست  طبیعی

  .میان شما دو نفر است یزیچ این، یبگذار

 !ازدواج !ازدواج -

 :رو به من کرد یپوزخندبا 

 من ازدواج کنم؟ یخواه یمتو  -

مدام با . خواستم با چکش به سرم به کوبم می. ه بودمپشیمان شد. بسیار شرمگین بودم کارم نیااز 

احساسات او را  ها نیاچرا پیش از  .چرا به اینجا آمدم چه کاری بود که کردم این گفتم خود می

 .توانستم بدانم نفهمیده بودم؟ اما از کجا می

حاال چه باید . شد نمی ردوبدلمیان ما  ها حرف این و هرگزآمدم   دانستم هرگز به اینجا نمی اگر می

 :گفتم  یا خفهبا صدای  .باید انجامش به دهمو  .است یدستور سازمان ؟!بکنم

داری با یکی  زور بهتو نباید احساس کنی که . فقط یک پوشش است این ،ببین نیلوفر عزیز -

برایت  این اگر .و به تهران بری  بشیکه مسلم است تو باید عضو سازمان  آنچه .یکن یمازدواج 

  .برای تو بسیار سخت است این کارکه  دانم میمن . قضیه را فراموش کن جا همین ارهدشو
ً
بیا  اصال

 .کنم یمشرایط تو را خوب درک  باور کن .فراموشش کنیم

 کرد میکه به من نگاه کند انگار که سخنانش را به هوا پرتاب  اینبدون  و سپسکرد  درنگکمی 

 :گفت با صدای استواری

از بخش اطالعات  نی ساعت ورود قطار را می تو. تهران خواهم دید آهن راهتگاه تو را در ایس -

 .بپرسی آهن راه

دیگر   ساعتیبه من داد که اگر یکدیگر را گم کردیم  آهن راهآدرس یک کیوسک را در ایستگاه سپس 

 .ببینیم را همدیگردر آنجا 

از شدت فشار روانی . رفتم تیدوسخانه  سوی به راست یکو  .از او خداحافظی کردم با شتاب 

 .کرد میدرد  زق زقسرم 

 ارج به نیلوفر که دوست داشت نیلو صدایش کنند. کالفه شده بودم. کردم ینمسوز سرما را حس 

شاید . با او آشنا شده بودم دیدم میهنگامی که در بخش زنان و مامایی آموزش  .گذاشتم میزیادی 
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که بسیار جوان بود مطالعات زیادی  وجودی با .بودسالش بیشتر ن بیست و یک یا بیست و دو

کارش تنظیم خانواده بود  اگرچه. کرد میزیادی  به بیماران کمک. خواند یمشه کتاب داشت، همی

 .دیرس یماجتماعی به همه  مددکاریک   مانند ولی 

روز جمعه به . قرار دادمکار نیلوفر را در جریان " مسعود"به تهران برگشتم و شتاب با  آن روز یفردا

او  .آمده بود" نیلوفر" …ولی . نیاید او کردم که ، آرزو میزد می شور دلم یول .رفتم آهن راهایستگاه 

که همه  کردیم میوانمود  .رفتیم راه هم کمی با .دیدم آهن راهرا همچنان که گفته بود در ایستگاه 

 .هرگز روی نداده بوده است ما  میان آن روز در  آن گفتگو انگار چیز میان ما عادی است،

سر خیابان  دقیقه  سیپس از نزدیک به  راه افتادیم و قرارگاه  سوی بهسوار تاکسی شدیم و  سرانجام

  گفته بودم لباسی نیلوبه  .قرار داشتم" مسعود"با  دیگرمن دو ساعت . کاخ پیاده شدیم
ً
 کامال

را آنجا دیدیم و با هم سه " مسعود. "دخترانه معمولی و کمی هم شیک بپوشد تا تولید شک نکند

تا  تنها بگذارمرا  ها آنبرای آنکه  .کشید پیش میکلی  هاِی  پرسش "مسعود"در راه . نفری راه افتادیم

 .جدا شدم ها آنامنیتی زیاد در جریان کارشان نباشم از  دیدگاهاز 

 .:نداده استرویدادی رخ دیدم گوئی هیچ  سِر قرار را" مسعود" که هنگامیفردای آن روز 

 چه شد؟ -  

 چی؟ -

 به کجا رسید؟ سرانجام موضوع آن خانم -

 ولی . اشکالی نیست -
ً
 .میانداز یمرا به عقب  مسئله فعال

با . کردم همه خوِن بدنم در سرم انباشته شده است حسشدم  برافروختهسخن بسیار  اینبا شنیدن 

 :گفتم ام خردهرا فرو  خشمم  سختی بهصدایی که پیدا بود 

بیندازد و به  و خانواده بگذرد، خودش را به خطر کار ، زن حاضر شده از زندگی این ؟ چی- 

سازمانی نام و نشان  ،وقت روش گذاشتم همه نیا ،همه راه رفتم این و من هم سازمان بپیوندد،

 اش دربارهاز همه باالتر دست به کاری زدم که خودم  ،کردم آشکار دیگر کسبرای یک  خودم را

 ؟!همه کشک بود ها این  یعنی ؟!حاال تو می گوئی هیچی ،ش دارمپرس

 :و گفت اعتنایی باال انداخت هایش را با بی  شانه

-  
ً
 .پیشه کارهای دیگری در فعال
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ولی . کند یم برخورد تیمسئول یب اندازه اینتا یک سازمانی  مسئولبود که  زیانگ شگفتبرای من 

  ،برخورد کنم اید با مسائل احساسی من نب حق با اوستشاید  با خودم گفتم
ً
 یزهایچ حتما

 :؟ گفتم!چیز دیگریاما چه . پیش آمده است یتر مهم

 حداقل به او گفتی که - 
ً
 وجودش الزم نیست؟ فعال

 .نه -

 :با خشم گفتم همراه .با شگفتی آمدم یدرمدیگر داشتم از کوره 

 .بشه سزاوار نیست که با او چنین رفتاری. همه راه را به خاطر ما آمده اینزن  این؟ !یعنی چه ؟ نه- 

 :را باال انداخت اش شانهاعتنایی دوباره  مسعود با بی 

 .خودت به او بگو -

که بنا به   یگفت یم و یکرد می یسپاسگزاراز او دسِت کم   مرد حسابی ولی. معلومه که میگم -

 دالیلی 
ً
  .به وجودش نیاز نیست فعال

 کار او چوناندیشید  میشاید  دانم نمی. بسیار دلگیر شدم" مسعود" رمسئوالنهیغبرخورد  ایناز 

! را دارد به دیگران حرمتی حق هرگونه بی برای مردم گذاشته است کند و همه چیزش را سیاسی می

با   آن روز از مسعود .بود اندیشگی بیو یتیمسئول یب از اندازه از سر ادهیز گریدکار او  اینولی 

کردم  می گمان یول در سازمان جریان دارد، ندیناخوشااس کردم چیزی احس. دلگیری جدا شدم

 شلوغ یلیخاو سرش . هستم نیب خردهخود اندیشیدم شاید من زیاده  با من نباید بزرگش کنم،

تواند  رو نمی اینکند از  می سازمانی بر روِی دوشش سنگینی بزرگ و گوناگون یها یدشواراست، 

 ایندوباره  اگر. دید در آینده چه خواهد کرد باید. ردباری داشته باشمباید ب. کارها برسد  به همه

را اندیشه خودم  اینبا . جدی گفتگو خواهم کرد یا گونه بهکاری دیده شد آنگاه با او  یختگیر هم به

  .رفتم یمبه دیدارش  دلداری دادم و همچنان با قرار

 



 گذر از آتش

٦٦ 

 

 چنگال دزدیدنماجرای 
از من خواست که از فروشگاه بزرگ یک چیزی را " مسعود" مسئول من دو سه روزی گذشت سپس

 یشکن قانونکه در پی آن افراد با معیارهای  آمد به شمار میتمرین  یک نوع آزمایش و این. بدزدم

در حین  تازیر پا بگذارند  لیوسامصادره  در هنگام اخالقی راموضوعاِت  کنار بیایند وبتوانند 

از من خواست به فروشگاه بزرگ بروم و " مسعود" نینابراب. عمل دچار شک و تردید نشوند

توان گفت  آموزش بسیار تازه و می اینرو یک روز خودم را براِی  ایناز  .را از آنجا بدزدم یزیچ کی

داشتم که بروم  تردید ،بودم یعصب اریبس رود که روِز تمرین، هیچ یادم نمی. کردم آماده ندیناخوشا

یک فرمان سازمانی و آموزشی بود و من ناگزیر  نیا یول. م جنگیدمبا خود را یزماننه،  یا

از آنکه وارد فروشگاه پیش  .فروشگاِه بزرگ راه افتادم سوی بهسرانجام . دادم میبایست انجامش  می

و  واژه از. برای دزدی را نداشتمبه درون رفتن  شهامت. درب آن گذشتم روبرویشوم چند بار از 

 یها دستکه با  دانستم یماما . آمد میبدم  شدت به شد یمبه دزدی  بستهوا کار و هر چیزی که

با خود . باید آلوده شوند ها دستباالخره . به جنگ کفتارها رفت شود ینمتمیز و با دستکش سفید 

پاکیزه ماندن است  یها سرشت و خویآن  ختنیفروربرای  این. دزدی نیست ایناندیشیدم که  می

ایجاد تردید یک روشنفکر  ویژه به ،در آدم ضربه زدن یا مصادره کردن رژیم ربودن و هنگام که در

چیزها را بردارم که ارزش مادی نداشته باشند  نیتر ارزش یبتا  کنم یماکنون هم کوشش . کند می

 گمان  ولیدرست یادم نیست . پوشیده بودم و بسامانی اتوکشیده لباس. باشم نداشته ازین یا آن را

 یک نگهبان دم در و. نکنم بدگمان وات هم زده بودم تا نگهبان فروشگاه را به خودمکنم حتی کرا

در همه جا  دریافتم که زودی به. ندزد میپرسه  یا در هر طبقه نیز  لباس شخصی نگهبانانی با

  ولی. همه طبقات را زیر و رو کنم خواستم ینماز همین روی  دوربین کار گذاشته شده است

نزدیک  به من سال انیم  خانمی. مگذشت میخانگی  لیوسااز کنار  داشتم .کجا برومبه  دانستم ینم

 خریدار رسمی است و دریافتم کتب و شلوارم بسیار. شد و آدرس یک کاالیی را از من پرسید

و گفتم که خودم هم یک  پوزش خواستماز او . کرده که من یکی از کارمندان اینجا هستم گمان

از  خواهد یمدلم م که کرد میو حس  زد می پرشتابز اندیشیدن به دزدی ا دلم .خریدار هستم

؟ دانشجوی سال آخر پزشکی را در !اگر مرا بگیرند شود یمراستی چه . ام بیرون بزند سینه درون

 آزمونبگویم برای واژگون کردن رژیم در حال  توانستم میو من هم که ن !!حال دزدی دستگیر کنند

  !هستم دزدی
ً
بایست انجامش  نبود و می یا چارهاما  کرد میصحنه مرا شرمنده  اینصور ت اصوال
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باید  شدهکه   روشی و به هر نیست یا چاره دیرس یمیک وظیفه سازمانی بود و به نظر  این. دادم می

با  از کنار میز وسایل آشپزخانه گذر بهنگام سرانجام .کردم یم ترس از دزدی را از خودم دور این

کردم و همچنان به طور طبیعی به  پنهانچنگال را برداشتم و در داخل آستین کتم  هدان یک شتاب

بلندگوهای فروشگاه مرا صدا  از امکان دارد کهزمان  م هرکرد می گماناما . راه خودم ادامه دادم

بیرونی خودم را به در  رویدادی رخ نداده است طبیعی که گوئی هیچ یا گونه به  ولی با شتاب. بزنند

تلفن دم در مدام . در حال فرار از فروشگاه هستم کهنیاید  گمان این م کهرفت میراه  طوری .ساندمر

 اینم که کرد می گمانفروشگاه بود اما  اینو روزمره در  عادی روی داد یک این. زد میزنگ 

  .ندیآ یدرمبه صدا  زیکریبرای من است که  ها زنگ
ً
مرا  کنند تا خبرخواهند نگهبان را  می حتما

 .درگذشتماز کنار نگهبان دم با شتاب  .بازرسی کند

شتاب  از آنجا با .و به میان مردم رفتم درآوردمکتم را از تن  .فروشگاه رساندم بیرونخودم را به 

تا  .عرق از همه جای بدنم سرازیر شده بود ،که از شدت ترس و شرم دارم به یادخوب  .دور شدم

به را  تمیمأمورسرانجام   ولی. نداده بودم را انجام ینیکار شرمگچنین  هگا چیه  ام گی آن زمان از زند

او  رندیگ یمدزدی را  که هنگامی شنیده بودم. کسی را ندیدم. به پشت سر نگاه کردم. رساندم انیپا

حس . که من یک دزد هستم گفتند یمانگار همه . اکنون من یک دزد بودم .دهند یم پلیس به را

نبوده  خودم ازینبرای  این کاردانستم که انجام  می ی دیگر سواما از . ام ی شدهکردم آدم پست می

بنابراین هدف مهم است و اینکه چرا من . یک چنگال شاید دو ریال بیشتر نباشد این ارزش .است

آزرده نشوم و  اینکردم که بیش از  می ها آرام اندیشه اینخودم را با . ام چنین کاری را انجام داده

 گونه کی تنهاشرارت نیست بلکه  اینکه  گفتم یمپیوسته با خود . اس شرمساری نکنماحس

و  دیآ یماخالق از هدف بیرون . یراخالقیغاست نه  یرقانونیغیک کار  این. است یشکن قانون

 تنها. مزد میمن به کسی ضربه ن. بنابراین من قانون را شکسته بودم نه اخالق را. قانون از وسیله

 !م همینکرد می یشکن انونقآزمایش 

اما . کار را انجام بدهد این توانست یمدیگری هم  هر کس. یک چنگال مهم نبود دنیدزدبرای من 

 .رفت ینممغزم بیرون  کار چنان سنگین بود که تا چند روز از اینزشتی 

را که  یزیچهر بود که  این بنای ما بر. را دیدم و چنگال را به او دادم" مسعود"آن روز  از ظهرپس 

چه نخندیدیم که چنا  می زدیم و گپ میبا هم  مسئله ایندر مورد  چند زمانی .دزدم به او بدهم می
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یک وظیفه سازمانی بود که انجامش داده  اینبرای من به هر رو . شد یمافتادم چه  اگر من گیر می

 .بودم
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 رانندگیآموزش 
تا آن روز . داد که رانندگی یاد بگیرم تیمأموربه من " مسعود" ،چنگال دنیدزداز آزمون  پس

هم   و کمی دانستم یم پدال گاز و ترمز راجای  تنها تمرینی در زمینه رانندگی نداشتم و گونه چیه

. رانندگی نکرده بودم ساعت کیتا آن روز شاید بیشتر از  ...ها دندهچگونگی عوض کردن  درباره

ساعت  های نزدیکی دیآ یمیادم . را گرفت" سیمین" پیکان سبز رنگ "مسعود"و  رفتیمبه بیمارستان 

تهران است  های راهچهار نیتر شلوغکه یکی از  آباد نظاممرا به چهار راه " مسعود. "بود شامگاه ۶-۵

 .پیاده شد و از من خواست تا پشت فرمان بنشینم اتومبیلدر آنجا از . برد

 .ام نکردهمن تا به حال رانندگی . نموت نمی مسعود- 

 :گفتبا لحِن یک فرمانده به سرباز  او

  !پشت فرمون بشین- 

 :به من نگاه کرد

 .فقط نترس. یتوان یماگر بخواهی - 

 :من با لحنی مهربانانه همراه با خواهش گفتم

رفت و  دربچه  چقدر ببین .اندقد و نیم قد در خیابان ولو یها آدم .مسعود شلوغهاینجا خیلی - 

 !بگذار بریم در جای خلوتی رانندگی را تمرین کنم کم دسِت  !خطرناکه ،.!هستندآمد 

 :رو به من کرد تحقیرآمیزیبا نگاه  شد میاز سوی در مسافر وارد ماشین  حالی کهاو در 

 .یتوان یماگر بخواهی  ،یادت باشه .فقط نباید بترسی. پشت فرمان بنشین میگو یممن به تو - 

او را . برد انگار از گفتنش لذت می کرد بار بازگورا چند  "یتوان یماگر بخواهی "جمله  این او

" مسعود"از آنجا که  .چه بکنم دانستم ینم .کردم یمکوچکی  احساس یکم. داد میتوانمند نشان 

. پشت فرمان نشستم یلیم یبنداشتم با نگرانی و  فرمان بردن جز به ای و چاره مسئول من بود

شده بودند و  بسته یتازگ به ها دبستان. ر از آدم استبه جلو نگاه کردم دیدم خیابان پ که هنگامی

یشان ها خانه و به پایان یافته بود از مردم هم کارشان برخی .بودند ولو خیابان توی ها یدبستان بچه

در دنده یک  با دشواری. را روشن کردم لیو اتومبدستور مسئولم را اجرا  سرانجام. گشتند یبرم

دهانم خشک  .داشتم دلهره. بسیار هول شده بودم .پرتاب شد لوج به ناگهان اتومبیل. گذاشتم

نندگی اجهت ر" مسعود. "را زیر بگیرم ها بچه دمیترس یم. شنیدم شده بود، صدای ضربان دلم را می

 سوی بهخیابان امیری جنوبی  از خیاباِن شاهرضا و سپسبود که  این هدف .کرد میرا مشخص 
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از  پرخیابان . خودم را به خیابان شهرضا یا انقالب کنونی رساندم چه گونه دانم نمی. برویم آهن راه

 .کردم می رانندگی یو زیگزاگبا دشواری . را مستقیم هدایت کنماتومبیل توانستم  نمی. بوداتومبیل 

آمد به من پرتاب   هر چه به دهانشان می و کردند میمرا لعنت  ها یتاکس ویژه به گذری یها راننده

ترسیدم  می. چه باید بکنم دانستم ینم. و نگران بودم پاچه دست. را باخته بودم مخود .کردند می

 توانم ینمدیگر  دمید .شده بودمکالفه  سخت. کنمبرخورد  دیگریاتومبیل کسی را زیر بگیرم یا با 

و کلید را  نگهداشتمرا به هر زحمتی بود در کنار خیابان اتومبیل . ادامه بدهم گونه این

 :انداختم" ودمسع"سوی به

 .خودت رانندگی کن ،کنم ینمرا  این کار دیگه ،کلید اینبیا  -

 :کلید ماشین را گرفت دلخوریاو با 

 .تونی برای همین است که نمی یترس یمتو  -

 .را زیر بگیرم  بهتره از اینکه یکی  ولی .فکر کن جوری این تو. ترسم یم آره، -

نخستین  این .رفتم خودمان برداشتم و به خانه را سیمین. یمافتاد راه بیمارستان سوی به دلگیریبا  

و اراده  بازوریک باور سازمانی بود که  این، کرد میبرخورد  با من چنین سازمان مسئولبار نبود که 

به سازمان معرفی شده  زمانی را که من تازه کنم ینمفراموش  هرگز .به همه چیز رسید توان یم

مرا به استخر سعدآباد در مشهد برد و گفت باید شنا یاد ) مدمح(من  یک روز معرف. بودم

 .بگیری

 :گفتم 

 و  ام دهیندآموزش شنا  هرگزمن - 
ً
کوچک هم وجود  در منطقه زندگی ما حتی یک استخر اصال

 .ای ندارم شنا یاد بگیرم، باور کن هیچ تجربهکه توانسته باشم   رهندا

 :محمد با ژستی قاطعانه گفت

  .و باید یاد بگیری ن خود بخشی از آموزش سازمانی استشنا کرد این -

آنجا لباس  رد. پذیرفتم ناچار به  شنا دانستن چه پیوندی با کار سیاسی دارد ولی دانستم نمیبا اینکه 

 :استخر برد گودترین بخششنا پوشیدیم و مرا به 

 .خودت را در آب بینداز -

 .ام نکردهمن تا به حال شنا  ه تو گفتم کهب .چگونه خودم را در آب بیندازم دانم نمی -  
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آب پرتاب درون او بودم که ناگهان مرا به  گفتگو بااستخر نبود و در همین گیرودار  سوی بهنگاه من 

 درد شدت به گوشم ،کرده بودمشکم و پهلو با آب برخورد  سوی از .فرورفتمتا ته استخر  .کرد

بود دچار  فرورفتهبه داخل گوشم  شدت بهآب به خاطر اینکه . سوخت یمو پهلویم  گرفت یم

  .سرگیجه زیادی شده بودم
ً
سمت و سوی خودم را  .باید شنا کنمسو که به کدام  دانستم ینم اصال

بجای نفس آب  رفته رفته. دادم میامید به زنده ماندن را از دست  کم کم. دریابم توانستم ینم

و غرق  همچنان در باال ایستاده بودکند  مرا کمکه آنک بی او. شوم یمکه خفه  دمیشیاند .خوردم  می

. زدم میدر زیر آب دست و پا . در یک آن حضور مرگ را احساس کردم. کرد میشدن مرا تماشا 

 توانستم مین که به من دست داده بود یا جهیسرگبه علت . شدم یمپائین کشیده  سوی به کم کم

 . آب باال بکشم ازرا  چگونه خود دانستم ینم .بدهم تشخیص را ها جهت
ً
به  میها دست تصادفا

گرد  انرژی مانده در بدنم را همه .خورد که برای باال رفتن از گودی آب بود کنار استخر یها نرده

حالت تهوع  .چیزی نگفتم .زمین کنار استخر افتادم یرو .مکشید باال ها نردهو خودم را از  آوردم

 بایست نمی .هستم که آدم بسیار ضعیف و ناتوانیکردم  گمان می .بار استفراغ کردم چند ..داشتم

که به او گفتم چیزی از شنا  من« دمیشیاند یم در عین حال با خود .نشان بدهم  از خودم زبونی 

 نیگودتردرون چرا مرا به . شنا را یاد بگیرم فن تا داد میفرصت   کمی دست کم به من! دانم نمی

 »؟!اب کرد که چیزی نمانده بود خفه شوماستخر آن هم با ناشی گری پرت بخش

و  دشت بودم وولی من بچه کوه  ،اهل مازندران بود و از کوچکی با آب بزرگ شده بود ول منئمس

ها  ته دّره یسارها چشمهها و  نهر جز بهسرزمین من . ندیده بودم شنا تا آن زمان استخر ام یزندگدر 

 ای به اندازهو  بسیار شدید درد گوشم کم کم  یآن روز به خانه برگشتم، ول. دیگری نداشت آب

 نزد دکتر متخصصدرمانگاه بیمارستان شاه رضا ظهر آن روز به پس از شدم  ناگزیررسید که 

 آن .گذراند یمرا   بینی وهای من بود و دوره گوش و گل هوشنگ طاهری از همکالسی. بروم گوش

 :از من پرسید. کشیک او بود روز نوبت

 ؟سیلی زده گوشت آیا کسی به ؟عوا کردیقهرمانلو د -

 ؟مگه چطور .نه -

 .پاره شدن است نزدیک به گوشت بسیار قرمز شده و پرده گوشت هم -

گوشم از بین  روز درداز چند پس و برایم نوشت  کیوتیب یآنتو درد  ضدگوش با داروی  قطرهسپس 

 .رفت
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و  نچسب ب کرد آدمی بسیارآموزش شنا به درون استخر پرتابرای من که مرا نخست  رابط

 گفتم تر شیپکه  گونه همان. ندیدم اش یاستخوان چهره خنده بر روی گاه هیچ. بود مقدس خشکه

 دیدگاه، نیبنابرا. بود ریگ همهگرایانه در سازمان بسیار  اراده خودسازیبرداشت از مبارزه و  گونه این

اگر اراده کنی با  اندیشه اینبا تکیه بر  ١٧!یردبگ یاد اراده قدرت و زور بههمه چیز را  تواند یم انسان

خواستن توانستن "با تکیه بر اراده و شعار به دیگر سخن تنها! به کره ماه بروی یتوان یمگاری هم 

شیوه  این .آموخت یا درست کرددر اندک زمانی توان همه چیز را  می بدون امکانات حتی "است

شکست و دلسردی در پی نخواهد داشت و در  جز به یآمد یپبرخورد با کار پیچیده آموزش 

 .خواهد بود و سطحی یا غیرحرفه بسیار ای گونه به ویژه حالتش یادگیری آن مورد نیتر نانهیب خوش

در  او هم. کردم بازگو" سیمین"را برای " مسعود"رانندگی  آموزششب در خانه ماجرای شیوه  باری

. فردای آن روز به آموزشگاه رانندگی رفتم .بیدمآن شب را با دلخوری و نگرانی خوا. شگفت شد

به بیمارستان  روز دیگر. تمرین کردمتوانستم  همه روز را تا آنجا که می با کمک آموزگار رانندگی

 یک جاِی خلوت چند ساعتی در ییتنهاآن روز را هم خودم به . را گرفتم" سیمین"رفتم و ماشین 

ادامه دادم  کار را چند بار این. رانندگی آشنا شدم شیوه به  یا زهتمرین کردم و تا اندا دوباره را یزمان

 خواهم یمبه او گفتم با مسعود  مدیدارهای از یکیسه روز دیگر در . رانندگی را آموختم تا خوب

" مسعود. "را گرفتیم" سیمین"با او به بیمارستان رفتیم و دوباره ماشین . امروز تمرین رانندگی کنم

خیابان خراسان رفتیم  های ته نزدیکی به. به او گفتم به جای دوردستی برویم. پشت فرمان نشست

جای . خانه و خرابه در آنجا قرار داشت اندک شماری و تنهابود جای نامسکونی  ای اندازهتا  که

کوچک خاک تبدیل شده  یها تلبودند و به  ختهیفرور ها خانه بیشترخیلی خلوتی بود و دیوارهای 

در کنار  پیچید و پر از خرابه یک کوچه درون او. نگه دارد جا همینخواستم که  "مسعود"از . بودند

دیدن ما خودش را  با گشت، ها دنبال غذا می سگ سفید ولگردی در میان خاکروبه .ایستاددیواری 

هنوز یادم هست که بر روی دیوار نوشته شده  .با ترس پا به فرار گذشت لنگان لنگ قوز کرد و  کمی

و کسی هم روی واژه  ”هرکس اینجا خاکروبه بریزد به لعنت خدا و رسول گرفتار شود“د بو

 ،به شوخی گفتم جای خوبیست .در باالیش نوشته بود را" شاش"و کلمه  بودخاکروبه خط کشیده 

در  اینگفتم پیش از . عوض کردیم را در ماشین مانیجاکرد و  ای خنده !شاشید توان ینمتنها اینجا 

                                                 
کمااینکه یکی از رهبران مجاهدین همواره این . در میان مجاهدین کنونی نیز وجود دارد این اندیشه هنوز همچنان١٧ 

  "و باید توان یم"که کند یم جمله را باز گو 
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او . بهتر بتوانم رانندگی کنم کنم امروز نگما ،ام زشگاه رانندگی چند ساعت دوره دیدهیک آمو

 مسعود .گرفتم هم پشت فرمان جانشست و من  دست بغل بر روی صندلیسخنم به  توجه یب

 :بدون اینکه به من نگاه کند با دست اشاره کرد که

 .برو  -

 ،رانندگی کردم کیلومتر نزدیک به یک. رسیدم بزرگ به خیابان تاراه انداختم  آرامی به آ راتومبیل 

اعتنا  او همچنان آرام مانند یک فرمانده بی .پیچیدمکوچک  یها ابانیخدور زدم و به یکی از  سپس

 شتاب ناگهان. گذر کردم ها خرابهاز میان  .کرد مینشسته بود و جلو را نگاه  در صندلیش به من

 کوشش حالی کهدر " مسعود. "زد میجست ها  خرابه خاک کوچک یها تلاز روی اتومبیل . گرفتم

 :کند گفت پنهان ام یرانندگرا از شیوه  اش ینگران کرد می

 .نرو ها تپهاز روی  -

یاد بگیرم که چگونه در شرایط بد بتوان از  خواهم یمگفتم  .ببینم توانستم یماش  هراس را در چهره

 اتومبیل در یک آن. ناگهان به راست پیچیدم و دمشتاب را بیشتر کر. روی دست اندازها گذر کرد

 :فریاد زد "مسعود" هنگام ایندر  وری رفت و بغل به پهلو بلند شد و یک دوچرخروی 

 ؟!یکن یمچه  -

 ؟توانم یماگر بخواهم  یادته؟ مگر تو نگفتی نباید بترسم؟. یاد بگیرم رانندگی کنم یم کوشش -

 :گفت نگران یکمبا دلخوری و  .شد ستبر روی چهار چرخش رادوباره اتومبیل 

 ؟!راننده گیهچه طرز  این -

 به او  خواستم یم تنها. کنم بگومگوبا او  خواستم ینم. نگفتم چیزی
ً
بفهمانم که ترسو  عمال

  یعنی اند؟ همه اینجوری ایآ«گفتم  با خود می. رد شده بودودیگر دلم از دست او خ. کیست

اگر همه اینجوری  ؟ چه وحشتناک استچرخانند یم قش کلههای  سازمان را یک سری بچه

خودش  حالی کهنگران و دلخور در . دستش را روی داشبورد گذشته بود. به او نگاه کردم» ! باشند،

من  تنها. اینجا کسی نبود که زیر گرفته شود .، نگاهش را به جاده دوخته بودکرد میرا جم و جور 

چپ  سوی بهرا  اتومبیل ناگهان. گوش نکردم ،ستیباهرچه گفت . سرعت گرفتم. بودم و او

بر روی من " مسعود" به جلو رفت دوچرخبیشتری بر روی  زمانبرای اتومبیل  بار نیا. پیچاندم

 :کرد میاو پیوسته خواهش  .افتاد

 !به کشتن میدی مرد ما را یدار ؟ کنی می چه ،دار نگه ،دار نگه -
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 یادته؟. توانم یماگر بخواهم  ،توانم یمبخواهم  اگر که یگفت. نه امکان ندارد بایستم -

از فرصت استفاده " مسعود"شده بود از روی جوی آبی پرید و  راست دوبارهاتومبیل که  میان ایندر 

اتومبیل من مجبور شدم . را باال کشید یترمزدست .ناگهان خودش را به روی فرمان انداختو  کرد

بیرون پرت کرد تا دیگر  به اتومبیلاز  شتاب باخودش را . ودپریده ب اش چهرهرنگ از . را نگه دارم

. نشسته بودم من هنوز پشت فرمان. ها ایستاد روی خاکروبه در کنار دیوار. او نباشدبرای  خطری

 :صدایش زدم اتومبیل درون از

؟ چرا !یاد بدی به من رانندگی یخواه ینم؟ چرا !یکن یمآقای نترس چرا فرار  ،آقا شجاع -

 ؟!توانم یمکه اگر بخواهم  ییگو ینم؟ مگر !یاد بگیرمگذاری رانندگی  نمی

 .ایستاده بودهمچنان در کنار دیوار " مسعود"

 شاشیدن گناهبه  خوام تو را نمیبیا کنار . نمیشه شاشید گهید بسه، .اند دهیشاشرفیق اینجا زیاد - 

 !کنندنفرینت 

 :دادم هادام را حرفم .ن در پناه دیوار ایستاده بوداو همچنا. رفتم شیبه سواز اتومبیل پیاده شدم و 

با رانندگی و ماشین  ییآشناروز پیش بدون اینکه من هیچ  چهار سه ،آقا شجاع شد؟ پس چی -

آسوده نشسته بودی  اتومبیل یتو ،آنجا تو ؟ها یادته؟. یتوان یماگر بخواهی  یگفت یمداشته باشم 

 برای زیرا خطری! های مردم برای تو ارزشی نداشت بچه انگار جون ؟یادته. دیگز ینمو ککتم هم 

  اتفاقیآن روز اگر ! یکن یمفرار  ینیب یماما اینجا که کسی نیست و خطر را متوجه خودت ! نبودتو 

با آرامش خاطر  بدون نگرانیتو  . ؟ آره برای تو هیچیشد می  چی ،مکرد می اگر تصادف ،افتاد  می

به تنهائی  ستیبا یم. دونم تو را هم نمی درستمن حتی نام . یرفت میی و کرد میدر ماشین را باز 

 .نداشتی  اتفاقی هرگونهبرابر  مسئولیتی در گونه چیهتو . بودم یمپاسخگوی وجدان خودم و قانون 

ی کرد میسرزنشم  دائم! برو ،که برو یگفت یمو جسارت به من  نفس اعتمادبههمین هم با آن  یبرا

؟ چرا !هول شدی قدر این چرا حاالاما  ؟ادتهی ،"تو ترسویی" یگفت یمبه من  .توانم نمیکه چرا 

 ، شاید میخوای قهرمان بمیری، ترسی شاید هم از گمنام مردن می ؟!شاش زرد شده مثلرنگت 

از تو حرف  جا همه ،بنویسند ها کتاب توی اسم تو هورا بکشند،، دست بزنند برات یخواه یم

 ?!نه بزنند، واریدروی  ؛ عکستوبزنند

 .نشد  که اون روز هیچی یدید ، چرا چرت میگی -

  دادم میادامه  اگه  نشد، ولی  که هیچی آوردیم شانس آره، -
ً
 .نداشت ردخور ،شد می حتما
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کرد که یعنی  یروح یبخنده  تنهابرای گفتن نداشت و  سخنیمن  یها پرسشدر برابر " مسعود"

را به او دادم تا آرام  اتومبیلکلید . هویدا بود اش چهرهدر اما ترس هنوز  ردیگ ینمسخنانم را جدی 

 .شود

 .خانه میبر مسعود فکر کنم برای امروز بسه،  -

 .برگردانیم" سیمین "شدیم تا به بیمارستان برگردیم و ماشین را به  اتومبیلسوار 

آنچه  سرانجام رو نیازاهم  تاب بیاورم و اینبازگشت به بیمارستان دیگر نتوانستم بیش از  هنگامدر 

 :تلنبار شده بود برایش گفتم در دلم از دست او

راه طوالنی  این ماهپنج و شش  اینمن در طول . عزیز بگذار یک چیزی را به تو بگم ببین دوست -

سیاسی ببینم  آموزش ها را بشناسم، راه و چاه تو آموزش ببینم پیشم تا آمد میرا از مشهد به تهران 

بخصوص و من از تو چه چیز  ؟!به من یاد دادی چه چیزی خودت بگواما  .کنم و از هر نظر رشد

تو شاگردی  پیشتا  کردم یمرفت و آمد دو شهر  میان زماِن دائم این در همه؟ !یاد گرفتم  مهمی

 جز به ،بوده ها کوچهو متر کردن  ها ابانیخزنی در  پرسه میا کرده تا حاال اما تنها کاری که. کنم

 آن تازه ؟یبه من یاد داد دیگریچه چیز  خانه قهوهن و کوچه و چند کافه و خیاباچند  شناسایی

 این و در طول یپر یمشاخه به آن شاخه  اینپیوسته از  .شدند ول کاره مهینچند آموزش عملی هم 

ببخش دوست عزیز به نظر من در تو . !هرگز کاری را به پایان نرساندی ام شناختهمدت که تو را 

درست  یتوان ینمهیچ چیزی را  رسه که انگار به نظر می. شد کردهشاِت توانمند آنارشیستی رگرای

مرتب و منظمی همه چیز را خراب کنی و هیچ برنامه  یتوان یمتو فقط . یا به آخر برسونی کنی

چهار -  سه اینبه   وقتی. کنم پوچ بودن می احساس چیه،  میدونی!  هیچی دیشا نمیدونم،نداری؛ 

جز تلف کردن .  یچیه چیزی را نتونستیم بسازیم، چیه کنم، ه که به اینجا میام و میرم نگاه میما

 .شاخ به آن شاخ پریدیم ایناز  تنها .نیامده به دستوقت هیچ چیزی 

 :در پاسخ من گفت تنها. چیزی نداشت که بگوید" مسعود"

 .من دائم در حال تحولم. نه؛ من آنارشیست نیستم -  

 :زدم یپوزخند هشیتوج ینا پاسخ در

با کیفیتی  به مرحله باالتری قدم بعدی برسانی و در آخرکه چیزی را به  وقتییه لتحّو  رفیق عزیز -

 اینتو به ! ؟یش متحول مینرسوندی  سرانجامهیچ کاری را به   چطوری وقتی. برسی ینوتربرتر و 

 رشد و تحول؟  ها میگی دنپرسه ز اینبه  ؟میگویی تحول ها دنیپراز شاخی به شاخه دیگر 



 گذر از آتش

٧٦ 

 

 ها، کوچه توی  یاد گرفت مثل ماهی دیبا .شهر را شناخت دیبا همین،  جنگ چریک شهری یعنی-

 .مردم شنا کرد و گم شد یتو

زنیم، ما با مردم حرف  پرسه می ها کوچهتوی  ما توی مردم نیستیم، ما دوست عزیز،  ولی -

. که چگونه با مردم ارتباط بگیریم میا نخوانده لبیک مط مدت با همدیگر اینزنیم، در تمام  نمی

 .چه گونه کار سیاسی را با کار عملی هماهنگ کنیم. خواهیم چه کار بکنیم ما می

 .کنیم کارو می اینروزی  هی هنوز وقت نبوده، -

 ؟  گل نی وقت ؟ کی -

 .کنیم مسخره نکن، گفتم که وقت نداشتیم، هر وقت وقتش برسه اینکارو می -

ای؟  جنگ چریکی شهری خوانده دربارهتا حاال چیزی از سازمان  تو دارم، یسؤالتو یک  از -

 همین جنگی که حاال حرفش را زدی؟ 
ً
 چیه؟  به من بگو جنگ چریک شهری چیه؟ میدونی اصال

 نبرد  همو تنها راهش  معلومه که باید تور پلیسی شاه را پاره کرد و به مردم رسید  یول نه، -

 .مسلحانه است

ای،  ؟ تو که از سازمان هیچ نوشتهیا تحلیل رسیده اینسادگی؟ از کجا به  اینهمین؟ به  -

 .یا دهیند یزیچ تحلیلی،

. اند تمام دنیا راه جنگ چریک شهری را پذیرفته اکنون بینم، نیاز چندانی هم نمی  هنوز نه، ولی -

رژیم را تسخیر  توانند یمکه  اند هشدقوی  یقدر به های توپامارو کیچر .نگاه کن به آمریکای التین

 .کنند

را هم میدونم  این  دارن، ولی شان مبارزهیک دید روشن یا یک برنامه روشن برای  ها آنحتم دارم  -

روز  سهرا تو دستشون نگه دارن، پس از  تونند حکومت می روز سه تنها ها آن اند گفتهکه خودشان 

ره، برای اینکه توپاماروها بیا در چنگشاناز  تواند یم  یراحت به اش یمحلامپریالیسم یا همراهان 

که ما باید  اینه بحث بحث من نیست، این  ولی. اند مونده  هنوز که هنوزه در حد روشنفکری باقی

بد اتا  ترسم یم. ام و نه تو ای برای مبارزه داشته باشیم که تا حاال نه من دیده ای و برنامه استراتژی

 . خواد رژیم هم همینو می دیشا .باشد ها کوچه درکار ما پرسه زدن 

بسیار  آن روز. شاید دیگر چیزی در چنته نداشتیم. نیمه تمام ماند ها حرف. به بیمارستان رسیدیم

 .آزرده شده بودم
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از همه باالتر  .فهمیده بودموضوع را  اینخودش هم . را نداشتم" مسعود"دیگر امکان ادامه کار با 

اگر انتقاد را به  شود میبه او توهین یا او نفی  کرد میفکر . درک کند توانست  ا نمیاو مفهوم انتقاد ر

 ستیبا یمکسی که  .پایان یافته استدیگر کار ما با هم  آن روز هر دو دریافته بودیم که. پذیرد

 تا و هم آ خود. بود گرفته قرارو ناشی  نادان یكجایگاه  مسئول و آموزگار من باشد اکنون در

بود که من دیگر او را آدم  درک کرده را این دسِت کم ای ،به ناتوانی خودش پی برده بود ای دازهان

یک  ازپس " مسعود" .ماشین را در بیمارستان پارک کردیم،. نمیب ینم توانمندی در زمینه آموزش

انه ایستادم تا به خ"  سیمین " چشم به راه خداحافظی سرد به راه خودش رفت و من هم در آنجا

 .بازگردیم

، نانهیب خوشمن و با نگاهی  دید از .اندیشیدم مسعودهادر بیمارستان بسیار به پدیده مسعود یا 

در و پنجره  یها شهیشبلکه ، شیها یباز اسباب تنها نه همچون کودک شروری بود که" مسعود"

 به که دیگر تواناشده بودند  یومرج هرجوارِد یک پروسه  مسعودها ایمسعود . شکند یم هم خانه را

خود  .هیچ انتقادی را بپذیرد توانست ینماو هرگز  ،رو از اینهم . نبودند دیدن دنیای پیرامونشان

 بسا چههای خطرناک و  آمد پی تواند یمویرانگر  ختهیر درهماندیشه  اینکه سرانجام  پیداست

 تاکنونیادآوری کردم که " مسعود"به  یک روز یادم است که. آینده داشته باشد را در ریناپذ جبران

را  خودم ؛ام شده نام و نشانمبه آشکار کردن ناگزیر  این کارو با  ام شناساندهمن دو نفر را به سازمان 

؟ او !ندبرای تو هیچ اهمیتی ندار اند شدهکه معرفی  ییها آناما گویا نه من و نه  ،ام انداختهبه خطر 

دیگر فرسوده . کرد می بازگو را" ال بودن جریاناتمتحول و سی" همان جمله دوباره در پاسخ من

شرور گذاشته بودم که  پسربچهرا " مسعود"نام  .او باور بیاورم به کارایی توانستم ینمشده بودم، 

 من از. داد می مرا رنجدست بسیار  ایناز  کارهایی دیدن یدرست به .بود کننده نگرانبرایم بسیار 

و اندیشه پربار داشتم اما  به اعمال خود یریانتقادپذنگاه  ،ائیتوان ،خرد ،انتظار درایتمسئولم 

به در و  هدف یبشده بود که خودش را  یا دهیسربرهمچون مرغ از دید من  مسئول اکنون همان

 چه تشکیالت چنین است؟ کلیا  است یجور این ییتنها به مسئول این ایآ  ولی .بیدکو دیوار می

پرسیدم پس آموزش سیاسی چه  پیوسته از خود می. نین باشدترسناک خواهد بود اگر سازمان چ

 شد؟  کتاب چی خواندن اخالق واالیی انسانی چه شد؟ رشد شد؟،

با  شده یزیر برنامهما دیگر قراِر  .رابطه یک عضو با مسئولش نبود" مسعود"رابطه من با  ،از آن پس

 و رنگ ،سیاسی بود  باره مسائل کلیگفتگوها کوتاه و بیشتر در ،به هنگام دیدار. همدیگر نداشتیم
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 او .تبدیل شده بود نیقی بهفکری او اکنون   توانی دربارهها  تردید. تشکیالتی یا آموزشی نداشت

 .گرفتم ینمدیگر او را جدی . احترامش را از دست داده بود

 ویدگ ول من راست میئکردم شاید مس گاهی فکر می .از سازمان سرخورده شدم من ،به مرور زمان

 این .مرا به فردی نق زن تبدیل کرده است  های زندگی وابستگی دیشا جبون هستم،و  ومن ترس که

یاد  به .رسیده بودم یخودآزاربه مرز ویرانی و . جدال درونی مرا تا سر حد افسردگی کشانده بود

 اینشاید کردم  گمان می. تا خودم را تنبیه کنم سوزاندم یمدارم گاهی با سیگار پوست شکمم را 

های  از سوی دیگر هنگامی که به کارکرد  ولی .ام شده ریگ بهانهمنم که جان را عزیز میدانم و 

سال در  بیش از سه سازمانی که ..دمیدید ینماندیشیدم هیچ نور امیدی   سازمان و مسئولم می

رارت همه کودکانی شده بود که از سر ش جایی برای زندگی کرده بودم اکنون میاهایرؤدرونش با 

 بمب جز بهچیزی  ها آندر ذهن  نکند" میامد به ذهنم سؤال اینهمواره . کنند یمچیز را خراب 

 توان درست اندیشیدن و کار کردن را از من گرفته بود،  دوگانگی و جنگ درونی این“! گذرد ینم

 یکیانجام در سر. کردم می طرفه کیبایست کار را   می. ادامه بدهم توانستم میوضع ن اینبه  گرید

 یراست بهاگر . کار کنم توانم ینمبا تو  که دیگرکردم و به او گفتم   یدست شیپ هاِی سازمانی دیدار از

مسعود که گویا انتظار چنین  !نیست اینجادیگر جاِی من در  ،بینم است که می این همسازمان 

 گفت؛ ییاعتنا یب با کشید، می حرفی را

 .خواهی برو  نمی. سازمان همینه که هست -

 مسعود، .کردم می یکارگیبهدفی و  احساس بی، در آن هنگام. ندیدم چند روزیمسعود را 

 نباشدو روینده  مسعود یک روند بارز امیدوار بودم که پدیده .رفتند نمیذهن من بیرون  از ،سازمان

رهبری او را شاید . توان آن را به همه سازمان گسترش داد نمی که باشدیک پدیده جدا شده  بلکه

 .شناسد ینم  یخوب به
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 مالقات با بیتل دومین
  باید همسرت را طالق بدهی

 بیتل یعنی  رساند که یکی از مسئولین سازمانسازمان به من پیام " سیمین " از راههفته پس از یک 

سازمان  مسئولدر شگفت شدم، از خود پرسیدم چرا   کمی .با من تماس بگیرد خواهد یم

 کهکردم شاید نیاز است  گمان می. مسعود لهیوس بهبا من تماس بگیرد نه  سیمینراه خواهد از  می

داشته  با من ارتباط خواهد ینمو یا شاید مسعود دیگر  .بداند اعضا دربارهسازمان همه چیز را 

خبر را  این که هنگامی. ارتباط دارد راست یک سیمینانستم که بیتل با  د نمی  در آن هنگام  .باشد

 . مسعود سخن بگویم درباره باال ردهتوانم با کسی از  شدم که سرانجام می شاد دلیدم شن
ً
از او  قبال

او انجام  به دست اعضاسازمان است و امور مربوط به  نیمسئولاز   شنیده بودم که بیتل یکی

. اختالفات میان من و مسعود است ییجو چارهتماس برای روشن شدن و  اینگمان  بی. شود می

من و  میانپیش آمده  یبرخوردهاها و  رویداددرباره بنا دارد  سازمان کهاندیشیدم   چنین می ابراینبن

 .با ما گفتگویی داشته باشد "مسعود"

که برای پیشین  دیدار برخالف" بیتل" .بیتل را دیدار کردیم ،فردای آن روز من و مسعود سر قرار

 اش چهره بار نیا ،از من استقبال کرد و لبخند ییور خوشو با  گوئی به نزد من آمده بود خوش آمد

ی سخت بهرا  من سخنانش  گاهی که پایین بود  یا گونه بهو تن صدایش  نمود یمبسیار درهم و گرفته 

خود با . خواست چیزی بگوید و زود در برود انگار می. آمد میو بسیار شتابان به نظر  شنیدم می

 را بشنود گفتگویمان آمد میکه در چند قدمی و پشت سر ما " مسعود" خواهد ینم شاید دمیشیاند

 کرده اخم ای چهرهبدون اینکه سالمی بکند با  او بدون مقدمه و حتی. آهسته حرف میزند اینبرای 

 :گفت و با ترشرویی

 !را تمام کنید این کارو باید هرچه زودتر هم  بدهیدشما بایستی همسرت را طالق - 

  .شما ضروریست یهردوجدایی برای  این- 

ام و  های حمید را در ذهن من زنده کرد که انگار من با ازدواج گناهی کرده لحن گفتارش صحبت

. بسیار جا خوردم سخن این شنیدن ازمن  .اشتباه بزرگ را با طالق دادن درست کنم اینحاال باید 

کرده  برگزار رادیدار  این ،او پنداشتم که چنین می با خود ،سخن اینتا پیش از  گفتم که گونه همان

نزدیک به " مسعود. "رسیدگی شود ها آنبه  را بشنود و" مسعود"من و میان  یها یدشوار تا است



 گذر از آتش

٨٠ 

 

شاید  .گفتگو کنیم خواهد ما تنها و آزادانه با هم گمان کردم می. به دور بوداز ما  گامی شش -پنج

 .آمد  از پشت سر می پاسداری از جان بیتل هم برای

 موضوع  این درباره -
ً
  .دارم حاال من یک سری مشکالت با مسئولم اما کنیم،  بحث می بعدا

و در پایان . های مسعود را برای بیتل بازگو کردم از کار یا فشرده شمرده، شمرده  با شتاب ولی آنگاه

 :گفتم

دیدم  آموزشیها نه  تلف کردن وقت ،ها گردی خیابان ها، همه رفت و آمد که پس از این دینیب یم- 

، از همه بدتر هیچ برنامه مرتبی هم  گفتگو کرده باشیم، هیچی اش دربارهخواندیم تا   نه کتابی

یا آدم ضعیفی  ترسم یممن  که اینه، شنوم یمچیزی که  تنها .اند نداشتهایشان دست کم با من 

 .هستم

 :به من گفت از روی کرامت در پاسخ تنهابشنود و  خواست ینمیا  دیشن ینم سخنانم را انگار

 )مسعود( شانیابا خود  رامشکالتتان باید  شماانقالبی الزم است اما  یکار محافظه  گاهیالبته  -

 .کنید حل و فصل بگذارید و بین خودتان در میان

هرگز از مسئول سازمان انتظار شنیدن چنین پاسخی را  من .سخن او بسیار شوکه شدم ایناز 

 اینکه موجب  دهد یمرجوع  التم او دوباره مرا به همان کسیحل مشک یبرا چه،  یعنی. نداشتم

با من برخورد  گونه ایننکند من دیگر عضو سازمان نیستم که . آوردم  در نمی سر است؟ ها دشواری

 و بار او اینجوری با من برخورد کرد اینچرا   ؟ ولیندیگو ینمراستش را به من  چرا .کند می

 یجور کیاش  چهره. و برودپایان دهد  زودتر را هرچه گفتگو خواست یمانگار . زد می حرف کم

تا  ترسد یمپنهان کرده است و  در زیر کتش و که چیزی را دزدیده مانست یمماننِد کسی  ،بود

هنگام سخن  در. ببینم اش رخسارهرا در  باشرم توأمنگرانی  این توانستم یممن . رازش آشکار شود

 هرچه گوئی قصد داشت. نگاه کند ام چهره به خواست ینم و انداخت یمسرش را پائین  گفتن

یا از آشکار  کرده،بود که انگار گناهی را  ای گونه بهنوع برخوردش . با من در برود گفتگو از زودتر

دلیل  توانستم مین  ولی است غیرعادیحس کردم که فضا بسیار آشکارا  من. شدن رازی هراس دارد

شده است یا شاید  دلگیر "مسعود"بود که شاید از شیوه برخورد من با  اینبر  گمانم. آن را درک کنم

اندیشه یکی از من حتی از اینکه  ،در برخورد آن روز .دهد یمدیگری او را رنج  موضوعات

با لحنی  .بسیار شرمنده بودم ام کردهخودم مشغول ترین رهبران سازمان را به مسائل   اصلی

 :و مهربان به او گفتم شرمگینانه
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و  .مزد میحرف  ها ییباالاز   یکیبا  ستیبا یماما  ام گرفتهببخشید که وقت شما و سازمان را  -

 
ً
بسیار حساس است و  او رعایت کنید، سیمینکنم مسائل انسانی را در مورد  خواهش می ضمنا

 .تنها از او تنها به عنوان یک پزشک استفاده کنید

او  .شد به ما نزدیک" مسعود. "به پشت سرش نگاه کرد اتنه در پاسخ به من سخنی نگفت و" بیتل" 

 .باهِم راه افتادیم. خداحافظی کرد و از ما جدا شدشتاب  با

 دیدی که او چیزی نگفت؟ -

 .آره -

. برو یخواه ینماگر . که هستهمینه سازمان . بنابراین من مشکلی ندارم و مشکل تو هستی -

 تیها یوابستگباید از همه  .ودت را با آن همساز کنیبمانی باید مخفی بشوی و خ یخواه یماگر 

ل کن وو از سازمان و مبارزه است دیگه سازمان ر تر مهم  اگر پزشک شدن برایت خیلی. بگذری

 .برو

تونم به  که دارم بیشتر میای  حرفه با من یک پزشکم، مسعود نیبب ، دیگر هم گفتی بار یکرا  این -

که به  یمردم که میشناسمشون، یمردم م برگردم به میان مردمم،من آرزو داشت کمک کنم، سازمان

با مخفی   تونم ارتباط برقرار کنم، ولی ام و بهتر می بزرگ شده ها آندر میان  من من اعتماد دارند،

من با . بدون ارتباط شوم یمتبدیل به یک ابزار زنده  من ،رود یمامکانات از بین  اینشدنم همه 

کسی دیگر رابطه دارم نه با  ایتا بیرونی، تنها با خودم و تو  شوم یم  نیمخفی شدن، آدمی درو

انداخته نیست که مرا به شک و تردید   های زندگی مبارزه یا وابستگی ،مسئله از آن گذشته ،مردم

 اینکورکورانه در  خواهم ینممن .ام گرفتهاست که من درونش قرار  بلبشویی این مسئله .،است

 خواهم ینمحاال  اما .نیست یوابستگ مسئلهپس .ام انداختهمن جانم را به خطر . تمراهه راه بیف بی

هرچه شما گفتید گوش بدم، تا حاال کردم اما دیگه  ام یوابستگبرای ثابت کردن فداکاری و عدم 

بیشتر برای سازمان  یازخودگذشتگاز من توقع  بعد به من نشون بدین، ییروشناشما . کنم ینم

 .داشته باشید

 برو  نخواستی. ینیب یمگفتم که سازمان همینه که  -

 :آهی کشیدم و گفتم 

 .همین است که هست سازمان ، تو درست میگی؛ آره ،بدبختانه -

 .گفتگوها پایان یافته بود. راه رفتیمدراز   زمانی. حرفی برای گفتن نداشتیم
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ارزیابی در ذهنم  خوبی بهرا  اوضاع توانستم مین. بودم ها جیگچند روز گذشت و من در خانه مثل 

را  رفت میحاضر نبودم آنچه که در درون سازمان در رابطه با من  .ذهنم آشفته شده بود. کنم

. با هیچ بهانه یا منطقی توجیهش کنم توانستم توانا بود که نمی قدر آناز طرفی واقعیت   ولی. بپذیرم

چقدر سخت . پذیرفتم  یت تلخ را میباید واقع. پذیرفتم که سازمان همین است که هست کم کم

در  یو آبهمچون بستر رودخانه بزرگی اکنون دیگر خشک شده  میاهایرؤهمه م کرد میحس  .بود

 .افسرده بودم. ها مرده بودند رودخانه انگار .آن روان نیست

 البته سخت بود. کند یممرا درک   به نظرم رسید که وضعیت روحی. گذاشتمرا در جریان  سیمین

او هم سخت  کار .کردیم میبرای هم دیگر درد دل . نگهدارم عادیمان را  شتم رابطها کوشش داام

با سازمان فشار  میها یدشوارخواستم با بیان   نمی. بود تازه کار تخصصی جّراحی را آغاز کرده . بود

 .روانی بر او بیفزایم

از و ستایش  گذاری ارجرا با و آن  نوشتم یا نامهسازمان  برای از گذشت یک هفته سرانجام پس

سپس . کردم آغاز ،بردند یمکه در زیر شکنجه به سر  ییها آن ویژه بهدالوری افراد سازمان و 

و گفتم که بر من گذشته بود را یک به یک نوشتم زمان  اینهمه که در  ییدادهایروگیری و  جهت

ذهن من  یختگیر رهمدو بلبشوی حاکم درون سازمان سبب آشفتگی و هرج و مرج کاری  این

تصمیم درست را از من سلب کرده گرفتن و توان درست اندیشیدن، راه رفتن و   گردیده است

و  سازمان به ساختن بمب و انفجار یمشغول دلهشدار دادم که  رهبری را ویژه بهدر نامه،  است

و در کیفیت  بیباعث روی کار آمدن افراد  ،اعضاکیفیت  نپرداختن به باال بردن دانش سیاسی و

ام  در نامه .ویران خواهد کردآینده نزدیک  در سازمان را که خواهد شد ییها نتیجه بروز اندیشه

کنده از شدم  ادآوری با بازوان قوی و سرهای کوچک شده است و انگار  ییها انسانکه سازمان آ

 اینبا  انامه ر. کوبد یمبه در و دیوار  خودش را ای سرکندهبدون هدفی مشخص همچون مرغ 

 :دادم پایانجمله 

روند خطرناک در درون سازمان پیش برود شما پیش از آنکه رژیم را  ایناگر ! برادران ،رفقا«

 ».شد دیمنفجر خواهخود از درون  ،منفجر کنید

. ام را خواند و بسیار خوشش آمد نوشته. نشان دادم و نظر او را جویا شدم"  سیمین "نامه را به 

ماجرای  .باالی سازمان برساند یاعضادادم تا به دست " مسعود"هفته به  سپس نامه را آخر

به خودم فشار دادم   خیلی. چه کار کنم دانستم نمی. داشتم  درونی سختی مبارزه .گیزی بودنا غم
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باید بکنم؟ یقین داشتم که سازمان دست کم با من تماس  چه ؟ حاال چی  یول .تا آن نامه را نوشتم

خود گفتم نکند او نامه را به  با .هیچ خبری نشد اما به انتظار نشستم، رروزه. خواهد گرفت

 اما نه . سازمان نداده باشد
ً
 .به یک عضو باالی سازمان نشان خواهد داد حتما

هر چه صبر کردم از . و تعطیالت نوروزیم پایان یافته بود. بود ١٣ ۵١دوازدهم فروردین سال 

چهره . نخستین کاری که کردم به سر کار نیلو رفتم .بازگشتمد به مشه ناچار بهمسعود خبری نشد 

 .را ترساندام او  افسرده

 طوری شده؟ -

 .نه همه چیز عادیست -

 :با آهستگی سرش را به نزدیک گوشم آورد

 .شد  چی دونمینم اون آقا به من زنگ نزد،  راستی -

 .یازی نیستکه بهت بگم موضوع منتفی شده، خوشبختانه به تو ن آمدم آره، -

های پزشکی هم با بیماران  تا از بیماران جلوی میزش ایستاده بودند و دانشجودو  .سرش شلوغ بود

 انتظار .کنجکاو بود که چه شده که به او نیاز نیست.حرف جدی زد شد ینم .زدند یمدیگر حرف 

 .گفتگو کنیم آن دیدار و شاید چیزهای دیگر دربارهتا بیشتر  بگذارمداشت که قراری در بیرون 

 . سرت شلوغه و منهم باید برگردم به سر کارم اآلن- 
ً
 .میریگ یمبا هم تماس  بعدا

 .کردم و رفتم یخداحافظبا شتاب از او 

. ترشد شدید آهسته آهسته ام یافسردگ با توأم دلواپسی ها بچهدر مشهد با جدا شدن از 

. سازمان اشغال کرده بوددرون  یها یدشوارهمه ذهنم را . از خانه بیرون بروم خواستم ینم

 را  ام یفکرتمرکز  ،جمع و جور کنم توانستم می  سختی بهرا  میها شهیاند
ً
. از دست داده بودم کامال

زیاد با . نداشتم توان راه رفتندر بسیاری موارد . مرفت میمحل کارم را به اشتباه  یها بخشگاهی 

آن حالت دوگانگی  .کردم می  د زندگیامیدر بیم و . مرفت میهم ن جاییم و زد میکسی حرف ن

 . رفت میسرم دائم گیج . چرخید  دنیا دور سرم می. داد میرنجم 
ً
 .راندمان کاری نداشتم اصال

 ها صبح. بدهم انجام توانستم میعادت  برحسببنا  کارهایم را .کارها برایم بزرگ شده بودند انجام

شانه خالی  ها تیمسئولم از زیر کرد می کوشش ها روز ایندر همه   ولی. مرفت میبه بیمارستان 

دکتر استادم  گذراندم میها که در بخش اعصاب دوره آموزشی را  از روز  در یکیبه یاد دارم . کنم

 :به من گفت حّب حیدر
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 شده؟ یچ ،عوض شدهرفتارت " قهرمانلو" -  

یست آقای چیزی ن. شوم یمدرست . پدرم بیمار است و ذهنم مشغول اوست. چیزی نیست« -

 ».دکتر

م کرد میاحساس . حالت تهوع داشتم ها وقتبیشتر . که چیزی هست دانستم یم خوبی بهولی 

. که شاید آن چیز خیالی را از تنم بیرون کنم گرفتم یمدائم دوش . خزد یمچیزی در زیر پوستم 

همه چیز بدم از . پرهیز داشتم اشتها نداشتم و از غذا خوردن. دمیکش یمهمواره در اتاقم دراز 

را از چیزی  درونم توانم یمبا آب  کردم یمحس  .دمینوش یم همیشه تشنه بودم و مدام آب. آمد می

 سیمینها همواره به  روز این، در گذشت یمکندی  و یبه سختها  روز. بیگانه پاکش کنم

 طور آن نسیمیهای عاطفی  تا به نیاز شد میام مانع  و اغتشاشات فکری ها بست بن .دمیشیاند یم

 واپسین در دیآ یماو چه خواهد کرد؟ یادم  راستی به. خیلی نگران او بودم .که بایست پاسخ دهم

مسائل "  سیمین "در مورد  کنم یمبه او گفتم خواهش از اینکه از من جدا شود  پیش ،دیدارم با بیتل

بودم که نکند به او یشه اند ایناما همیشه در  .بودم که چنین کنند امیدوار .انسانی را رعایت کنید

زنگ  به من که در بیمارستان بودم سیمینماه اردیبهشت  اوایل یروزهادر یکی از آزاری برسد؟ 

 ها آنساواک به  افسر پس از سالم و احوالپرسی گفت با مسعود به کوه دربند رفته بودند،. زد

را رها  ها آنافسر  ،قولتجاوز کند که با دادن  سیمینخواسته است به  می حتیو  شود میمشکوک 

پرسیدم همه سالم هستید؟ گفت اره همه چیز به خیر . برود سیمینکند تا روز بعد به سراغ  می

 .بیند  نمی مسعود رادیگر . گذشت

گوشزد کردم که  سیمینبه . بیشتر کرد سیمینموضوع مرا تکان داد و نگرانی مرا برای  اینشنیدن 

او  به .توانستم در جلوی دیگران صحبت کنم نمی اینتر از بیش. بهتر است از مسعود دوری کند

 .و با یکدیگر صحبت خواهیم کرد روم یمدانشکده پایان یافت به تهران   گفتم که وقتی

م شاید من اشتباه کرد می گمان؟ !کاری خوب است و چه کاری بد چه راستی به دانستم ینمخودم  

 اینولی اگر . است گونه این" مسعود"یا تیم  کند یمر کا" مسعود"بخشی که  این تنهاشاید . کنم یم

 گرایشی به شنیدن؟ چرا او رفتار کردبا من  گونه این" بیتل"درست باشد پس چرا شخص  گمان

آنچه که میان من و  او درباره؟ چرا داد میگوش  من به سخنان میلی بی و بامن نشان نداد  انتقادات

و  رفتند یمآمدند و   به مغزم می  ها یکی پس از دیگری پرسش نکرد؟ مسعود رفته بود پیگیری

به  سیمیناز   پایان همچنان پرسش جدا شدن در یول. کردم پاسخی برایشان پیدا کنم کوشش می
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شاید هم اگر جدا بشویم بهتر  تمگف خود می با یگاه. توانستم درکش کنم آمد که نمی  می میان

در آن زمان توان ولی . نخواهد رفت لو"  سیمین " هنگامآن  برای من بیفتد در رویدادیاگر . است

 کاری نداشته باشند و"  سیمین "امیدوار بودم که به  تنها .را نداشتم یا گزینشی انجام هیچ کاری

اما در . بگیرندبا او ارتباط  اندازهدر همان  تنهااو بروند و  دنبال داشتند به نیازبه دکتر  چنانچهاگر 

شاید از اینکه از . ام شدهم پست کرد میحس . آمد میاز خودم خوشم ن. تمکل احساس بدی داش

ام و به  را در آتش ول کرده ها آن .ام کردهپشت دوستانم م به کرد میاحساس  ام افتادهجدا  ها آن

ها و  پس رفاقت .ام وابسته  به زندگی من .راست میگویند ها آنشاید هم . ام برگشتهعادی   زندگی

مائیم که باید راه  اینها هستیم،  های توی زندان و زیر شکنجه ما ؟ امید بچهشود می ها چه دوستی

 یگاه .راحت فروختم  ها را به زندگی رفاقت .پشت کردم ها آنمن به   یول را ادامه بدهیم، ها آن

من یک انسان پست و  هستم؟  کی بگوییدمردم به من فریاد بزنم در پیش همگان  خواستم یم

از خودم و از همه چیز بوی گنداب  کردم یمحس . ؟فراری از جبهه جنگ کی ؟مترسو هست

نزدیک  التحصیلی فارغ جشن کم کم .خرد نشده بودماندازه  اینتا به  گاه هیچام  در زندگی. دیآ یم

گاهی همه دانشجویان رسانده بودندبه . مکرد میشرکت  آیین ایندر  ستیبا یمو من نیز  شد یم  آ

در آن روز باید . است آماده باشند اش خانواده وآن روز بزرگ که آرزوی هر دانشج که باید برای

برای آن روز بزرگ زحمت کشیده  ها سالچه  .یمکرد میرا به تن  التحصیلی فارغ ویژه جامهکاله و 

 . نکردم نویسی نام بزرگ التحصیلی فارغجشن برای اما . بودم
ً
 ویژه بهحوصله هیچ کاری  اصال

 برای من . اشتمرا ند جشن
ً
تهی شده  مفهومو   و فرمال از معنی فرمایشی یها جشننوع  این اصال

 زودتراست هر چه  بهتر گذرد، که زمان می با من تماس گرفتند رخانهیدبیک روز از  .ددنبو

آیین  خودم را به توانم ینمو من هم بهانه آوردم که پدرم بیمار است و من در آن روز  کنم نویسی نام

که از پیله خود بیرون بیایم و با دنیای  حال چند روزی کوشش کردم اینبا . برسانم التحصیلی فارغ

و سرزنش  ها ینگرانها و  به اندیشیدنباشم و دیگر  و مانند دیگران بیرون از سر آشتی در آیم

بشینم  در کافه. بکنم ینینش شبدوستان  کردم سینما بروم و با تالش رو ایناز . ها پایان دهم کردن

و  دیدم حالم بدتر شد نگذشت،روزی بیشتر   دو سه  ولی .رویهمرفته هم رنگ جماعت بشومو 

 و با خود بیگانه شده کرده بودمخودم را گم  بود که اینواقعیت سخت . مشد بیزاربیشتر از خودم 

ادن به پاسخ د یبرا بودم؟  من چه بودم و کی  ولی .نیستم" من"دیگر  اینم که کرد میحس . بودم

 به کوه، صحرا،. گشتم یبازمهای خویش  سرچشمهبرای پیدا کردن خودم به بایست   پرسش می این
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 برای چند روزی دانشکده را ترک روِز پیش از جشن پایانی .که در آن بزرگ شده بودم ییروستا به

 .رفتمو به زادگاهم  کردم
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یده بود  ١٨به صحرا شدم عشق بار

خاکی بود، با  جاده .زادگاهم به راه افتادم سوی بهاتوبوس نخستین  با به قوچان رسیدم که هنگامی

که   مشخصی رفته بودند سوی   های کهنه از روش مهندسی درست نشده بود، آن اندازه ماشین

 زهواربوس کهنه و  اتوبوس یک مینی. درست شده بود  رو نیماشخود به خود چیزی مانند راِه 

 شده بود، چیپ طنابجای بدنه اتوبوس  همه ..رفت می  هم در رفتنش بود که هر آن بیم از دررفته

ماشین  هر آن ترس از واژگون شدِن   بار زده بودند وتا آنجایی که جا داشت   پشت سقفش بر

مانند  ها ییسرباال در یگاهو  دیکش یم زوزه اتوبوس بجای صدای ماشین،. رفت می

ا وسیله تنه این .راهم پر کرده بودند بوس ینیماهرِو توی ر حتیمسافران . کرد می سرفه ها یگاریس

 یها نقشو  ها گلبا  کردی یها لباسبا  ها زن. کرد میکار  جاده نیاکه در  رفت و آمد موتوری بود

نشسته بودند و  پوره پارههاِی از هم در رفته و  و سبز بر روی صندلی زرد آبی،  رنگارنِگ سرخ و

تا   به دور مچ تاوه و پی) چوخه( داشتند و برخی پالتو رنِگ ساده به تنمردان پیراهنی سفید یا سیاه 

به  روند یم دوری جای شهر یا ها هنگامی که به کرد. میا ن سا ق پا پیچیده و چاروخ به پا داشتند

ساله در  سه دوکودک  دو تنها. کنند یمسر ادب هر چه دارند بر تن  هوا ازدور از گرما و سرمای 

با رخساری پریده و بیمارگونه در آغوش مادرانشان خوابیده بودند که پیدا  ها آن .ن بودمیان مسافرا

به خواب    یینا یب و دوباره از کرد میسرفه  کودکان پیوسته از یکی .اند برگشتهبود از درمانگاه شهر 

ِر کودکان زیاد بود، مرگ و می. نبود  یک درمانگاه حتی نیکردنش  در هیچ بخش. رفت می

تا پس از بیمارِی سرخک اگر جان  گذاشتند نمیروستایان نامی بر کودکانشان  که بیشتر یا گونه هب

. ایستاد های روستای چری  نزدیکی سر یک چشمه اتوبوس پس از ساعتی سرانجام. بردند به در 

 :به کردی صدا زد راننده

 ".پیاده شوند) قهرمان(مان  هقر )دّره(زو  مسافراِن  "

 هایکه به روستا یانیروستا سو نیا از .کنند یم یزندگدر دّره قهرمان  لوایل قهرمانبیشتر مردم 

که  بود یراهتنها  این .پیاده شدندهایشان را برداشتند و  با شتاب بقچه ندرفت مینزدیک و دور و بر 

ا به شهر تنه جاده نیاتوانستند از  ها می کرد .میامد شد میماشین تا اینجا که دامنِه کوهستان آغاز 

                                                 
  بسطامی، تذکره االولیا بایزید ١٨
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از  تر آسان بسا چهبه شهر  رفتن .میان روستاها وجود نداشت رو درست ماشین بیایند و هیچ راه 

 نبود یک کانون و کشش لیبه دلپس از اصالحات ارضی، . بود روستا میان دو رفت و آمد

 آور سرسامکرد به شهر روندی  انیروستائکردنشین امواج مهاجرت  یها نیسرزماقتصادی در 

شدن و  نابودها که بیش از دیگران زیر ستم و تبعیض قرار داشتند، خطر  کرد دربارهآنچه . تگرف

را که  ییها نیسرزم یها نامُکردهای خراسان، برخی از  .های دیگر بود استحاله در جمعیت

سرزمین  یها درهو  ها کوهو  ها دیگر بوده است، بر آبادی یها یجاترکیه یا  در شرق ها آنخاستگاه 

است  )شود ه خوانده نمی حرف (مان ه قر ی درهبه نام  یا درهدر کردستان ترکیه، . اند نهادهخراسان 

. پیاده شدم اتوموبیلمن هم از  اینجادر  .اند شدهاز آنجا کوچ داده )قهرمان (مان هکه ُکردهای قر

. لختی ایستادم. با گرد و خاکش اتوبوس را بدرقه کرد از من دور شد و جاده  کنان اتوبوس ناله

بلند زادگاهم  یها کوه سوی بهکه باید  دانستم یمرا  این تنها بروم،سو به کدام  دانستم نمیهنوز 

. بودم جاگذاشتهرا  ام یکودککه زالل  ییجا همانشاه جهان،  های زیبای کوهِ  دامنه سوی به بروم،

 نرم نرمرا تنم مداد بهاری با هوای لطیف. آب ایستادم سرچشمهبر  لختی را وگام برداشتم آهسته 

 یها زهیر سنگ .کوچِک جویباری روان بود ییروشنا آب زاللی از تاریکی زمین به. کرد مینوازش 

 درون شادِی آب کوچک در یها یماه یها دسته. زیبای زرد و مرمری بستر چشمه را پوشانده بود

چشمه را پیرامون وحشی  یها پونه پیوسته امواج ریز آب .ندکرد میآن سو شنا  وس اینچشمه به 

چهره  خودش را به روی تن نازک ابری .خورشید تازه از خواب بیدار شده بود. ندکرد مینوازش 

و گاه سرخ رنگ خورشید طالیی نور . را سرخ کرده بود شیها گونه وبود  خورشید انداخته مهرباِن 

. دادند می رون آب جانرنگ سرخ خورشید را در د این ،بر روی آب چشمه شناور بود و امواج

انجمن  اینزاللی و پاکی آب و چهره شرمسار خورشید مرا به درون . خورشید و آب ایستاد م میاِن 

 و دمتیغل آب می در درونو همچون ماهی  یافتم در درون آب ناگهان خودم را. خواند یفرامزیبا 

 گزگز ،از سرما پوست تنم. کرد می به درون پوستم رخنه ذره ذرهچشمه  آب سرمای سحری

 ،در درون آب لختی .ام جهان جادوئی شده اینم بخشی از کرد می احساس .کرد میدلپذیری 

. بود ایستادم شده برهنهابر پوشش  از که اکنونراست کردم و رو در روی خورشید  اندام

 و شاید تناز دستانم و بدنم به چشمه بازگردد که  نرم نرمو  آسانی بهرا باال بردم تا آب  میها دست

. کنم بچالنم و خشکشان را میها جامه دریغم آمد که. شسته شود ،آلوده است آنچهاز  روانم

و  ها پوش تن با همان .مزه کنم هبا آب بر روِی تنم مز را همچنان ییجادو خوشی این خواستم یم
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بگذرم بلند  یها کوه که اگر از پس آن دانستم یم. شدمرو به خورشید در دشت روان  ،خیس تن

خوبم؛ سرزمین  سرزمین آن آنجا، .ام رسیده پر شکوه شاه جهان آن کوه در پای” اولنگ خون”به 

 .از جاده بیزار بودم .مرفت می ها راههیباز . برداشتمگام کوه  سوی به آهسته آهسته .نیاکانم مردمم و

با آدم هائی  خواستم ینم نیز اگرچه آسان بود و ،روند یمکه همه  همان راهی را بروم خواستم ینم

آنجا من . تنها و تنها باشم تا شاید او را پیدا کنم خواستم یم. مرا بشناسندروبه رو شوم که شاید 

، آن احساِس خفگی دیگر رفته بود، انگار دیدم میهمه جا را پر از شادی . بودم و سرزمیِن خوبم

شهر فرار کرده و در  بزرگ خانه دیوانهبودم که از  ای وانهید نه، ای ،کرده بودم از زنداِن شهر فرار

 همه چیز جان داشت، همه چیز اینجا. شته بودماجستجوی دوستی گمشده سر به کوه و بیابان گذ

و  ها ساختمان ،درختان در شهر همه چیز سنگی بودند،  ولی. گفتند همه با من سخن می. آشنا بود

آنجا انگار هیچ ارتباطی میان من و جهان  در. همه با من بیگانه بودند .همه سنگی بود ند ها آدم

دی را اآز اینمژده  و کردند میپرواز  سوو آن  سو ایندسته دسته به  پرستوها. پیرامونم نبود

 به با آهنگ بادهمچون بانوی باده زده  ها دستبید مجنونی در دور  تک درخت جواِن . دادند می

و  ،دندیرقص یم باد زمزمهبا  ها قیشقادم زارها و چمن زارها و گن. خورد میتلو تلو  سوو آن  سو این

بامدادی با  خنکای نسیم. ،بود رقص در آمدهگوئی زمین همچون اقیانوس بیکرانی موج موج به 

من از بوی . مستی باده را گرفته بود ،از نوازش باد ام چهره. دیچسب یمآب چشمه به تن خیسم 

دیدار دوست را  شورمن . سرشار شده بودم ی آزادیبو ،زاللی یبو پاکی، بوی زندگی و بوی ،بهار

از جویبارهای کوچک که باران بهاری درست کرده . مگذشت می ها دشتهمچنان از میان . داشتم

 وس این ،شوریده و سرخوش همچون کودکان .مرفت میباال و پائین  ها تپهاز . زدم میبودند جست 

 کردم که او مرا دنبالاحساس  ،رنگ کردملختی د از ساعتی راه رفتنپس  .دمیدو یم سوآن 

 .بدون اینکه نگاهش کنم شناختمش. کند یم

. سخنی نگفتم تا مگر بیازارمش و دوباره ناپدید شود. پیدایش کردم ره چه شوری داشتم که دوبا! آه

من بدون . شد یم تر کینزدبه من نزدیک و  کم کماو . ها ست روانم آسوده بود که او در اینجا دیگر

تر  تر و تند تند میها گامدیدار با او  شور م و ازرفت میراه  ینکه پشت سرم را نگاه کنم همچنانا

سرانجام به . که او با من یکی بشود برسم جاییخواستم بی درنگ به همان  انگار می. شد می

ن اکنون بیش از سه ساعت از برآمد. بنام سوگوتلی رسیدم ایل یها دهکدهاز  یکی در کنارِ کوهی 

 از سینه کوه باال همگام با آفتاب اومن و  .آمد میباال  آهسته آهستهآفتاب . گذشت می خورشید
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خوابانده ( .گله گوسفندان را در پای کوه مقل کرده بودند .بودیم اکنون به نوک کوه رسیده. رفتیم  می

 نان ایستاده بودنددرختان بید و سپیدارها که در کنار بستر رودخانه همچ ،دشت درازاِی  در). بودند

رنگارنگ و با  یها راهنیپزنان ایل با  .ندکرد می تماشا ما را از دور با وزِش نرم باد سر برگردانده و

از  کم کم سترگی مه. تا شیر گوسفندان را بدوشند ندرفت میبه طرف گله  بزرگ بر سر یها گید

مه . چشم دوخته بودم ها دست دور به بر نوِک کوه به باال آمدن کرد و من همچنان آغاز پائین دره

 در میان مه. و مرا مهربانانه در آغوشش کشید خزید تا اینکه به من رسید به باال می آهسته آهسته

سرم  تنها. همه جا را مه پوشانده بود. همه جا سفید بود. را به تماشا بایستمجهان کشیدم تا  اندام

همه و  ها دشت همه. دمید ینمدر پائین  پاهایم راهیچ چیزی حتی  .بیرون بود زمینی از آن ابر از

ی  ناگهان چشمم به سینی آتش در آن سو .غبار سفید جادوئی پوشیده شده بود جهان گوئی از

من و  .آتشکه چه زیبا بود آن  وه .آتش آتش ،آتش آتش ،اختیار گفتم آه یب افتاد، افق در جهان،

. چشم در چشم خورشید داشتم. دوخته بودیم شمچ همایستاده به ا راست  یک در خورشید هر دو

حس . و زمین در زیر پاهایم ناپدید شده است ام شدهبیکران پرتاب  م در آسمانکرد میاحساس 

یکی شدن ماالمال  شوراز . خواند یمخودش  سوی بهدارد مرا  یا کردم خورشید همچون فرشته

 ،من .خزید می آهسته آهستهِن تنم دلپذیر و مستی بخِش آن آتش جادوئی به درو گرمای .بودم

 در بر روی زمینه زد میچون همه زیبائی جادوئی چنان شور و شوقی داشتم که  اینسرمست از 

زمان گذشت که با  تا چه اندازه دانم نمی .از خود بیخود شدملختی  غلطیدم و

مه . گشودم چشم باز .به خود آمدم ،خواندند یمکه مادرانشان را فرا  ها برهگناهانه  بی  یادهایفر

 هم ها آن دوشیده بودند و زنان کرد گوسفندان را ،در پائین تپه .باد رفته بود، آتش رفته بود ،رفته بود

ته مانده شیر  ها برهتا  درهم کرده بودندگله گوسفندها  را در میان ها برهگله  ،نانچوپا .رفته بودند

ام خانه  انگار خورشید در درون سینه .ی شده بودمم یک”خود“من با  دیگر بار .بنوشند مادرانشان را

خورشید  آتش .دیگر پاک شده بودم. روان بود آن گرمی دلپذیر در سرتاسِر تنم همچنان .کرده بود

. مرفت می ستیبا یم اکنون. آن بار سنگین را بر زمین گذاشته بودم. ها را سوزانده بود همه ناپالودگی

. از کوه پائین آمدم .ا نشویماز هم جد گاه هیچپیمان بسته بودیم که  ارب این .رسالتم پایان یافته بود

تر  تشنه وحشی مرا یها پونهبوی . نوشیدم می پیوسته آب ،ها از چشمه .راه را همچنان ادامه دادم

 "این ،من. را بازیافته بودم" خود"دوباره  بود خودم را گم کرده بودم اکنون  دیرزمانیمن که . کرد می

و  از باال .جا گذاشته بودم اما اکنون دوباره پیدایش کرده بودم ها کوهو  ها دشترا در میان  ”خود
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به چمن زار بزرگی رسیدم که به زبان کردی  سرانجامتا . کنار روستای کواکی گذر کردم

بر سر  .ی کودکیم را در اینجا گذرانده بودمها سال. ٢٠داردنام " اولنگ خون" ١٩کرمانجی

آن  .گذراندم ام یپالودگزیبای دوران  یادبودهای دمی را آنجا با یاد کودکیم و تم ونشس  ای چشمه

را همیشه بلورین  وجهان میدینورد یمها را در  که با همساالنم بر پشت اسبان لخت کوه زمانی

وه چه  اسبان،  از پی دنیدو ها، ها و آواز خواندن دنیرقص ،کودکانه های کردن بازی. دیدیم می

ها دشت کوچکی هست که همه جایش پر  اینجا در بلندای کوه .زالل و زیبایی بوددنیای 

در اینجا تنها یک روستا به  .اند گرفتههای بلند تری فرا  پیرامونش را کوه. سرد است  یها چشمه از

. کنند می ِی پدرم با دو خواهر پدرم زندگیپسرعموهاتن از  نام چورک خانه قرار دارد که دو

ها  از خواهر یکی نام .آیند  هایشان به اینجا می برای گوسفندان و دام  ایل یچادر نشینها اه تابستان

مادیان وحشیش  بلند که هنگامی که سوار برمی اندا زنی دلیر با.   ٢١بود شهر بانو دختر ولیخان

                                                 
گردد به خاستگاه کردهای خراسان از  زنند که برمی کردهای خراسان به جای واژه کرد خود را کرمانج صدا می ١٩

  .کردهای کرمانج ترکیه
غم   رویداد به گردد یمها آمده است که اولنگ خون بر  در داستان. چمن زار اولنگ به زبان کردی کرمانجی یعنی ٢٠

افتاد، همه   عروس و داماد براه می یبراجشن بزرگی . از سرداران کرد قهرمان لٔو رخ داده بود فرزند یکی رایانگیزی که ب

از راه دور   عروس   .پردازند به رقص و شادی می  روز  شبا نه ٧ دختر و پسر جوانان. آیند  آیل در روز جشن گرد می

داماد پیش از . فرستد یمدامادش را به پیشواز عروس  زندفر , درپ در آین هنگام .  شود یمسوار بر اسب به جشن آورده 

از ) اولنگ(از بخت بد جوان در چمن زار بزرگی  ولی. ها اندکی بتازد آنکه به عروس برسدمیبایست با اسبش در دشت

 تر کوچکدر پدر برای اینکه جشن به هم نریزد و مردمش غمگین نشوند به برا. شود یمافتاد و کشته   اسب به زمین می

پنهانی پدر و مادر ادامه  سوک  جشن در میان. تا به جای برادر بر اسب نشیند وبه پیشواز عروس برود دهد یمفرمان 

پدر پس از پایان عروسی . دیگو یمشب هنگام برادر راز را بر عروس باز . رقصند یمجوانان همچنان . کند پیدا می

 .شود یم میرد و در کنار گور پسر به خاک سپرده می

  پردازد یمبر سر مزار پدر و پسر به زاری و سوکواری   با مادر داماد از دست رفته  هر سال عروس  ها سالاز آن زمان تا 
ها بنام سید رشید بدنبال دعوای خانوادگی و دخالت کردن جاندارمها با  از کرد  ، یکی١٣۴٣و  ١٣٣٢های  بین سال ٢١

و  رفت یمها  سید به روستا. سر به شورش بر علیه دولت گذاشت ها آن یها نگتفکشتن چند ژاندارم و بدست گرفتن 

سال تعقیب و جنگ و گریز سر انجام با نیرنگ  ١٣دولت پس از . گرفت تند رو و اسلحه روستاییان را می یها اسب

ا همراهان ب سید رشید ١٣٣۶در یک غروب تابستان . با وساطت شاهپور علیرضا او را دستگیر کرد و کشت نیتأم

شوهر  . شود یمدر دامنه کوه شاه جهان  مسلحش برای گرفتن تفنگ و مادیان تند رو شهربانو وارد آبادی چورک خانه

، تیر اندازی شدید تا .گیرد مشرف به ده سنگر می کوهکند و بر  او با شتاب مردان آیل را مسلح می. در ده نبود شهربانو
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تا  ترف میبایست در جلوی دیگر سواران زن و مرد  برای آرام کردن مادیان سرکشش می و شد می

مشتی آب  ،فرو بردم چشمه نرم نرمک دستم را در دروِن آب خنک .مادیانش آرام گیرد

شب آرام آرام . از زمین پریده بود ییپرندهاآفتاب همچون . زدم و مشتی را نوشیدم چهره به

فردا  توانستم ای نمی شهربانو بروم زیرا که با هیچ بهانه به خانه عمه جان خواستم ینم .آمد می

وارد شدم و شب را در  تبریان که در دامنه کوه قرار داشت به ده .از کنار ده گذشتم. ره برگردمدوبا

 ها ضعیت زندگی سخت کردوسیاست  درباره  با میزبانم کمی. ایل گذراندم  مردان یکی از ی خانه

ره راه از بر آمدن آفتاب دوباپیش  بامدادان .داد میهایم گوش  با شیفتگی به حرف او .صحبت کردم

در راه بدرقه کرد و از من خواست که دوباره همدیگر  مرا ،میزبان دیشب  پیرعلی .را در پیش گرفتم

بستیم که گفتگو را در دیدار دیگری ادامه  هم پیمان با .از سربازی برگشته بود تازگی به او .را ببینیم

راه رفتن دیروز بسیارِی  زگوئی ا. کرد میگزگز  ام راهپیماییدمادم پاهایم در نخستین  کف .دهم

همچون آهوئی از کوه و  .پیمودم درنگیراه را بی هیچ . های پایم آزرده شده بودند پوست و ماهیچه

ساله  هر .راه برایم بسیار آشنا بود این.  نیازی نبود از بیراهه بروم دیگر. رفتم یمکمر باال و پایین 

به یاد دارم . داشت راه داستانیاین گی و هر گوشه هر سن. کردم راه رفت و آمد می اینچندین بار از 

داستان مردان کرد را  بر اسب بودم برای هر سنگی که در پشت ترک پدرم سوار در کودکی آنگاه

 ٢٢.میرآب را کشتند نجایا محمود را کشتند، آنجا اینجا نیرو را کشتند، ها ژاندارم. گفت می

                                                                                                        
. کند  دارد و روستا را برای همیشه ترک می ر انجام سید رشید از جنگ دست بر میس. کند  نزیک بامداد ادامه پیدا می

که بار دار بود به دنبال خون ریزی زیاد در راه رسیدن به دکتر بر روی مادیانش جان  بعد شهربانو در حالی ها سال

  .سپرد
سرگرد نواب صفوی، فرمانده . آنچه را که در دوران کودکی از زبان پدر شنیدم، در بزرگ سالی به چشم دیدم ٢٢

. داشت یمبه شهر عرضه  اش شاهانه یها یدالوریژندارمری قوچان، هر از گاه نمایشی دروغین از شاهکارها و 

، ها یدولتو برای رهایی از جور و ستم  ها ژاندارمموضوع ایننمایشنامه ها، ُکرد های خالف کاری بودند که از ترس 

سرگرد نواب صفوی، ُکردی را که خالف اش در حد جنحه بود و . زدند یماشتند و به کوه راوامی گذ شان کاشانهخانه و 

بعد . کشت یمو درجا او را  کرد ینماما به وعده وفا . بخشودگی، به تسلیم وامی داشت نه جنایت، با نیرنگ و قول

شهر  یها ابانیخدروی ارتش در را بر خو" تبهکار"بنا به دستور او جسد  .بافت یم ها داستانو  آورد یم ها بهانه

. قساوت او تا آنجا بود که از نبش قبر مردگان نیز فرونمی گذاشت .تا درس عبرتی برای دیگران شود چرخاندند یم

قربان پهلوان پرداخته است و شکافتن گور او و شلیك  ی دهندهبه موردتکان  الله توحدی کلیمتاریخ نگار کرد، آقای 

 نگاه .نواب صفوی را از سرگردی به سرهنگی فراهم آورد ی درجه جانش که موجبات ترفیع چندین گلوله به جسد بی

  ٢اسناد  بخش در شماره؟ سند به کنید
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و روستای  ماند میبابل  ای هفت باغ شهرافسانه ریزه که بمانند و کالته شاهمیر یروستاهااز 

  یکی و پایگاه ولیخان سردار کرد یکی میا آمدهکواکی که پدر و عموهایم و من در آنجا به دنیا 

 ها اللهسرخ وحشی و  یها گلدستانم پر از . دمیچ یموحشی را  یها گلبی اختیار در راه . گذشتم

احساسی پر از شادی و آرامش  و زدم میو خیز  جست کودکان مانند. شده بود دخترونو گل 

دیگر  .ستمیا یم ها آنجلوی  و عشق را حتی کنم یم آغازبا خودم گفتم همه چیز را از نو. داشتم

  .م سنگر گرفته بودم و روانم آرام گرفته بود"خود"اکنون در دژ سنگی  ،من .م را یافته بودم»خود«

بار  این. ایستم  می ها آن  ایستم، جلوی  می ها آن  ویکردم که جل می  باز گو پیوسته با خودم

 .نخواهم گذاشت که مرا از خودم جدا کنند

 آنگاه .دیگر شتاب نداشتم. آرام گرفتم را یمد .نشستم  یاچشمه  کنار که در ظهر بود یها کینزد

طالئی  حلقه چشمم به یک ناگهان. آب نوشیدم ،از چشمه کشیدم و بسان اسبان دراز به روی سینه

روی آن نشسته بود، در البه  حلقه ای برنجی که نگینی به شکل یك قلب بر .در بستر چشمه افتاد

 روزی انگار به امید مردی بود تا ،زیبایی به ناز خوابیده بود پری همچون ته چشمه، یها گیرالی 

گشتانش از ان آب پر کردن کوزهدختر کردی است که در هنگام  انگشتر گمان بی. بیدارش کند

 .کند پیدایش  مردی یا که دخترک انگشتر را همچون گلی به آب داده است تا روزی .افتاده است

 هنگامی که تانهادم جیبم  در واز آب گرفتمش ذوق زده آن زیبا را به نرمی  .گرفتم  آن را به فال نیک

کردم  حس می. گی داشتمحس گن  ولی .دوباره به راه افتادم. بدهم" سیمین " به تهران رفتم آن را به

در همان مرز شغلیش . بجا و بد نکنندم از او استفاده نا امیدوار. چیزی شوم در حال روئیدن است

 اینهمچنان که . کردم  معرفی ها آناشتباه کردم که تسلیم سازمان شدم و او را به . استفاده کنند

 یها گل دسته. جای دادمم انگشت کوچک آهسته در آمد، انگشتر برنجی را  افکار در سرم می

پشِت سر   را یکی پس از دیگری  کرد نشین یروستاها. وحشی را در دست نگه داشته بودم

سوار  اتوبوسی آمد وپس از اندک زمانی . راه را ادامه دادم مشهد -شاهراه تهران بار تا این. گذاشتم

را هنوز در انگشت کوچکم  شترانگ ولی ،را در درون آلبومم گذاشتم ها گل. بر آن به شهر بازگشتم

تنها آمده بودم ولی اکنون با  .بود پوالدین استوار و میها گام. م نیروگرفته امکرد میاحساس  .داشتم

  ٢٣.بودم" خودم"اکنون  .بودم بر گشته م»خود«

                                                 
  شناسی  دیالکتیک فردیت یا خویشتن :٣ ی شماره پیوست به کنید نگاه٢٣ 
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 به تهران بازگشت

 ١٣۵١پایان خرداد 
گاه کنم و" سیمین"بود که  اینهدفم . خودم را به تهران رساندم. بود پایان یافته دانشکده   را آ

گاهی کم دست با شور  رسیدم که به تهران. الزم به همکاری با سازمان ادامه دهد نگذارم بدون آ

 .شدم زده شگفت سیمینرفتار  ولی از .به بیمارستان رفتم راست یکزیاد 

که برای کار ای بودم  انگار که بیگانه .بسیار سرد با من برخورد کرد .سالم و احوال پرسی کردم

احوالش را . خانه رفتیم سوی به با هم. کارش تمام شود ایستادم تا. اداری به دیدار او رفته بودم

ها  رفت حرف  میانمان گفتگو آسان پیش نمی. نمود یمافسرده   بود و کمیبسیار خسته  .پرسیدم

 :پرسید .به خانه رسیدیم. بیشتر خموشی بود. بریده بریده بود

 ؟ای خسته  خیلی -

 .های شب کشنده است کارم زیاد است، کشیک -

 .را به او دادم انگشتر به خانه رسیدیم،  وقتی

 چیه؟ این -

پنداشتم . را در انگشت کرد انگشتر برایش جالب آمد، نخست .داستان کوه را برایش تعریف کردم

سته به دور پیو. کرد میرو در رو نگریستن پرهیز  از .باز خموشی ولی. است  که آغاز خوبی

 .و دوگانه داشت پریشان رفتاری .گویی از اکنون و از خودش گریزان بود .شد میخیره  ها دست

 :گفت میپیوسته  دیکش یمکه مرا در آغوش  همزمان

 !به خانه برنگرد دیگه ،برو ،برو -

و نیز شبهای  گفت یمهذیان  آن شب را .سوخت دلم به حالش می. چه شده است دانستم نمی 

خواب و  میان. خواب درستی نداشت. ماند میو بیدار  شد یمبیدار  از خواب هراسان گاه. دیگر

 .بود جنگ در بیداری

چنین  اینرفته است که  سیمینکوشش داشتم که دریابم چه بر سر . اندیشیدم  تمام روز را می

ظارش انت به .بخوریم شام خریدم تا با هم غذا کی برایاخور  یکم .پریشان حال شده است

 .شب دیر آمد. نشستم

 ؟خوری غذا می -

 .بیمارستان شام خوردم در نه، -
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با چه چیز؟ بر من  یابا چه کس  برد یمرنج در کشمکش است و از جدالی درونی او  آشکار بود که

گرفت و   او دوشی و .خودم را با خوردن کباب مشغول کردم .بردم یماز رنج او رنج . آشکار نبود

. را بر سرش کشید لحاف .حرف بزند خواست نمیکردم  حس .ه بستر رفتبرای خوابیدن ب

به نرمی و با مهربانی در . من هم در گوشه دیگر تختخواب دراز کشیدم. چه کار کنم دانستم نمی

 اینبه  گرید ،برو برو،."همان بود پاسخ چه شده؟ ،من بگو به چه شده،: آغوشش گرفتم و پرسیدم

 "؟ای برگشته چرا نمی دونام ،خانه بر نگرد

 ،شده است" سیمین"و جنگ درونی پریشان حالی  این مایه چیزی چه یا که چه کسی دانستم ینم 

بود  اینگمانم . گرفتم ینمرا جدی  نخست سخنش .گردم چه کسی به او گفته است که من برنمی

 :فتبه من گ ،ادارمشو وموفق شدم به گفتگ سرانجامکه  بار یک. که شاید از خستگی است

 . یک آدم پفیوزی شدی، تو گذاشتی و رفتی تو ای، بریده تو ،ییگوید تو ترسو سازمان می -

 جان،  رنگ و بی  ای بی چهره با فروغ،  ، با نگاهی بیگفت می  حالیهیچ حّس و   ها را بی واژه این

 .حالتی مات با

 .خانه بر نگرد این؟ دیگر به یاچرا تو برگشته  دانم نمی -

چه کسی   ولیاو نیست   ، سخنان ها سخن  این دانستم یم. ه بودم که چه شده استمن گیج شد

او   »سیمین«نیست زیرا " مسعود"شخص  این باور داشتم ؟کند یمشی کُ  پشت سر من شخصیت

 بود که او پسری شرور و کلهباور هم " مسعود"او با من درباره شخصیت . شناخت یمرا خوب 

 دیداردیگری را  کسو  بیند  ز ماجرای کوه دیگر مسعود را نمیپس ا به من گفت. است پوکی

 یها ورزشبرای " مسعود"با  بار یک او ماجرای کوه رفتن با مسعود را چنین تعریف کرد که. کند یم

که  .تجاوز به او را داشته است هدف و حتی کند یمرا پیدا  ها آنافسر ساواک . بدنی به کوه رفته بود

 شود میاو مجبور . شود میمسعود ناپدید  .رود یمدر ساواک  مأمورول از چنگ ق با دادن سرانجام

را هم که  ها تفنگو  سوزانند یمپدرش داستانی سر هم کند و شبانه با کمک پدرش اسناد را  برای

 .اندازند  در خانه جا سازی شده بود در چاه می

تلفن به من گفت که دیگر او را از آن گذشته در . مسعود نیست که با او ارتباط دارد اینپس 

 .شد ینمباورم  .نه امکان ندارد ؟کند یماست که پشت سر من توطئه چینی " بیتل" نکند .بیند  نمی

فرصت دیدن  میدانم به دور ،سرش بسیار شلوغ است" بیتل" باور بودم که اینهمچنان بر  ولی

ام  نکرده ذشته من که کاری با اوآن گ از داشته باشد، را پشت سر منتوطئه چینی  یا و" سیمین"
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آن خواهد برد؟  کار اینچه سودی از  او .دارد که پست سر من نقشه کشی کند چه نیازی بنابراین

بامداد مانند روز پیش لباس پوشید و به بیمارستان . شب را هم با هذیان و کابوس به صبح کرد

 .رفت

. هم شام مختصری خردیم با .ام داشتآر ای چهرهدو شب پیشین،  برخالفبار  این. شب سوم شد

 .خانه نیایم اینجدی از من خواست که دیگر به   پس از شام با حالتی

 شده؟  یچ چرا، -

گوید تو برای سازمان  بیتل می. ماندی  بایست می  تو می.  همه را ول کردی و رفتی تو ، تو رفتی -

 ٢٤.زده ییها حرفتو  دربارههم " رضارضائی"حتی  .ای ساز شده مسئله

 گفته؟  چی -

   یول تو حرف زدند، دربارهمن نگفت چه و چرا  به نمیدونم، -
ً
فکر اونا رو هم مشغول  کال

 .ای کرده

  -  
ً
 من چه گونه در سازمانی که  اوال

ً
  چه ارتباطی اینثانی  در اعتقاد و اعتمادی ندارم به مانم، اصال

 .ام برگشتهام برای همین هم  و که نبریدهاز ت  ام ولی از سازمان بریده من به رابطه ما داره،

را از  سرش. کردم نگاه می اش چهرهمن منتظرانه به . بگوید خواست نمی انگار .ساکت شد  کمی

 :صدای لرزان گفت با من برگردا ند،

 .برای سکس برگشتی تو بیتل می گه تو مرا دوست نداری، -

 .است،حرف را زده  این  پایه چه دلیلی بیتل چرا و بر دانستم نمی هنوز .سرخ شدم. شرمم آمد

-  
ً
زناشویی ما به او چه ربط  رابطه زن و شوهر هستیم، ما حرف را میزنه، ایناو به چه حقی  اصال

 به او جواب دادی؟  یچ ، کنی می فکر  تو چی. داره

 .شما درست میگین دیشا .بهش گفتم نمی دونم -

 ؟هم باور کردی تو ؟ رو گفتی اینهمین؟ فقط  -

                                                 
ان نبوده است بلکه برای آرام در باره من بخاطر سازم  بهرامرضا رضایی و   مشغولی  در آینده دریافتم که دل٢٤ 

نقشه خود را بر طبق    ها آنبدانند که من چه خواهم کرد تا  اند خواسته یم. تمایالت شخصی خودشان بوده است

  , نگاه کنید به گفتار دیالکتیک فردیت یا خویشتن شناسی   در باره نیت رهبران مجاهدین .واکنش من به اجرا در آورند

 ٣پیوست شماره 
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 .دونه او بهتر می دیشا ،نمی دونم -

 :سرم را برگرداندم و زیر لب با خودم زمزمه کردم

 .کافر همه را به کیش خود پندارد -

دخالت و . اوضاع را خوب حالجی کنم توانستم مین .شده بودم جیگ .سرم راپایین انداختم

سازمان تا . اند رفته پیشتا کجا  ها آن. خود گفتگو بدم آمد از بدم آمد،. قضاوتی ناجوانمردانه بود

 ٢٥چرا؟ آخر. توی رختخواب من هم آمده است

 .شناسد  میان زن و مرد رابطه دیگری را نمی  چه برداشت کثیفی، انگار او به جز رابطه جنسی -

 :ای دو باره تکرار کرد پس از لحظه. چیزی نگفتسیمین - 

 .فردا از اینجا برو -

 .صبح زود بیدار شد و رفت فردا .ا بر روی زمین خوابیدمشب ر. دیگر گفتگو سودی نداشت

 .روی میز بود انگشتر برنجی که از کوه آورده بودم

و رنجیدگی بیرون  از خانه با افسردگی. خانه را در کنار انگشتر برنجی بر روی میز گذاشتم کلید

 .زدم

عباس . رفتم ام دانشکده دوست قدیمی و هم اتاقی دوران" اقبال عباس"به خانه  با ساکی در دست 

از آنجا که به دالیل امنیتی » .ایی کرده ازدواج ام ؟ شنیدهیکن یماینجا چه « :پرسید شگفتی با

نکنم در پاسخ به او گفتم شایعه بوده  آشکار کرده بودم چندانکوشش  ازدواج را مسئلههمواره 

روز در کلینیکی که وابسته به فردای آن . رابطه از من نپرسید ایناست و عباس هم دیگر چیزی در 

                                                 
های  خصوصی اعضا بپردازند و و از آن اطالعات برای منافع خودشان برداشت  های زندگی به ریز کاریاین که  ٢٥

شدند و عضو را مانند یک گناهکار وادار به   افراد می  مسولین وارد جزئیات شخصی. فرویدی بکنند غیر عادی نبود

زد از آن   ری یا مسیر جاری سازمان حرفیتا در آینده اگر چنانچه آن عضو بر خالف میل رهب. کردند  اعتراف می

نمونه این وضع را  ١٣۵۴-١٣۵۵در سالهای . اطالعات برای خراب کردن شخصیت آن فرد ناراضی سٔو استفاده کنند

  برای نشان دادن صداقتش برای ورود به سازمان تمام زندگی) ط" (آقای.. زندان قصر مشاهده کردم  من در بند دو و سه

آن شخص به حرکت سازمان اعتراض کرد، تمام اطالعات   اما وقتی. به خواست مسئولش گفته بود کودکیش را بنا

 .افسرده، شرمگین و گوشه نشین شده بود ها مدتآن زندانی تا . خصوصی او را میان اعضا پخش کردند  زندگی
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تا اینکه  ،به کار کردم آغاز ،نامگذاری شد" ولیعهد"بیمارستان  در آیندهبیمارستان تجریش بود و 

  .فرا برسد فصل پاییز زمان خدمت سربازیم در



 گذر از آتش

٩٩ 

 

 دیدار با حمید
به  مکن یمدر کلینیک بیمارستان تجریش کار  دانست یمکه   "سیمین" ،تیر ماه یروزهادر یکی از 

 جای و زمان او. مرا ببیند خواهد یمداشتم اکنون  من زنگ زد و گفت دوستی که من در مشهد

روی  میان ما  هیچی انگار .معمولی بود شیصدا .شدم زده شگفتاز تلفنش . را به من داد دیدار

که  خودم را سر ساعت به جای قرار .من بود مسئولدوست زمانی که در مشهد بودم  این .نداده بود

اما زمان  آورم ینم به یاددقیق آن را اکنون  جای. رساندم میدان خراسان بود پیرامون

م و سپس آمد میبیرون درمانگاه تجریش از  ستیبا یمچراکه . بود غروب آفتاب های قرارنزدیکی

همدیگر را در آغوش  .بودم که دوستم حمید را ندیده دیرزمانی بود ..دمید یماو را در آنجا 

 :پرسیدم. حرف زادیم در و آن در اینکمی از . میدیکش

   ٢٦دستگیر نشده یکس ؟اند سالم همه های مشهد چه خبر؟ از محمد؟ از بچه -

است از   مدتی چون پنهان شده است، گمان بیهم  )نام سازمانی معرفم(محمد  ،اند سالمهمه  -

 .او خبر ندارد

 .از رابطه من با سازمان پرسید "حمید" سپس

سازمان از دست  اینرا بخواهی من باورم را به  راستش .سازمان کار کنم اینبا  توانم ینمدیگر  -

را پیش  میها گفته هائی از البته گوشه. گفتم آنچه را که بر من گذشته بود برایشفشرده سپس  .ام داده

و درباره همه چیز با ا مو به مودر مشهد برایش گفته بودم ولی اینبار  دیداری در ایناز 

 .کردم  دل درد

ها  به باالئی و به مسعود دادم تا نوشتم نسبت به سازمان دیدگاهایم بارهرا در  یا حتی نامه راستش-

 ؟دارییا نه؟ از نامه خبر  است رسیده رهبری بهنامه که آیا  دانم نمی  ولی ،بدهد

 :را باال انداخت شیها شانه او

  ای نوشته  یا اگر نامه -
ً
  ،ده استبه مقصدش رسی حتما

ً
اما  اند خوانده کسانی نامه تو را حتما

  ،داره سازمان مشکالت زیادی
ً
 .اند نداشتهکه فرصت پاسخ به تو را  دلیلهبه همین  احتماال

 :با مهربانی گفتم

                                                 
است که سازمان را   دیر زمانی کرد، درآینده دانستم که این شخص محمد بود که نخستین بار مرا به سازمان معرفی ٢٦

  .او پنهان شده است کرد یمحمید به نادرستی گمان . گذراند یمرا  اش یمعمول  ترک کرده و زندگی
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چگونه توقع دارد که من مخفی بشوم و هرکاری که دلش خواست با من  سازمان اینحمید جان  -

 ؟!پاسخ بده میها پرسشکه به ندارم  ارزش اندازه آن بکند اما در عین حال من برایش

 :گفت سرزنش آمیز  با حالتی 

 .شده استمشغول از تو چه پنهان حتی رهبری هم ذهنش نسبت به تو  -

 :تلخ خندی زدم

یک تشکیالت  سازمان کنم یمولی فکر . ام گرفتهکه وقت رهبری را  خواهم یم معذرتخوب  -  

هائی درست شده است که  از انسان. زمان از افراد درست شده استبلکه سا. ماوراطبیعی نیست

 و مسئول فرادا اینسازمان باید نسبت به . و حس دارند کنند یمزندگی  ،جان دارند ،زنده هستند

  زن را نق ها آنو گله کنه و بقولی  هبه علت پرسش عصبانی بش ها آننه اینکه از  هباش وپاسخگ

 :حمید توی حرفم دوید .کردنه ن نوعی از زیر مسئولیت شانه خالیبه نظر م این .بدونه

اکنون زمانش نیست، تشکیالت مسائل بزرگی در پیش  گفتم من نگفتم سازمان نباید پاسخ بده، -

 .داره

 :توجه به گفتار اعتراض آمیزش سخنم را ادامه دادم بی

ی گر همه چیز آنجورپیش میایند و گرنه ا ها پرسشهمیشه در شرایط دشوار است که  -

ورزیده باید بتواند در هر   از آن گذشته یک سازمان که پرسشی پیش نمیاد، باشه میخواه یم

بگذار یک چیزی را . من بسیار بنیادی است برای ها پرسش اینو . ها پاسخ دهد شرایطی به پرسش

که سازمان از   یگفت یمهمیشه به من تو   سازمان نیست ولی هدفم پایین آوردن ببخشید به تو بگم،

از نو  همه چیز را و کنم یمکه به پشت سرم نگاه  حاال اما ،رزیده تشکیل شدهوکارکشته  افراد

 و ام دهیددو نفر از سر شاخه و رهبری را از نزدیک  که چند ماهی این دوران در کنم یمبررسی 

راستش اینکه . است یگریدمن چیز  برداشت ،ام دهیدسازمان را از نزدیک و در عمل  یکارکردها

ام که نشون از برنامه مشخصی برای عمل  یک کلمه از دهان هیچ کدام از دوستان سازمانی نشنیده

از  اما ،که عمل بر همه چیز سایه انداخته است یطور ،از عمل حرف زده میشه دایماما . باشه

اولیه همان طور های  پس از گذراندن آموزش اونهم .زنیم حرفشو می فقط .عمل هم خبری نیست

خودت که . زنند یمشو  همه حرف هم از عمل که این این .که بهت گفتم همه نیمه کاره ماندند

 زودترو انفجار هر چه  سازی بمب فرسته که باید برای عمل یعنی هر زمان سازمان پیام می بینی  می

انفجاره که  اینر انگا. انفجار ،انفجار سازمان در میان است، آنچه که اکنون برای.آماده شد
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 اینکنم  و مبارزه را گره گشایی کنه و حال آنکه من حس می سازمان یها یدشوار تواند یم

 .کند یم را بیشتر می ها یدشوار انفجارزدگی بر عکس زدگی و یا عمل

 .دادنم ساکت شد حمید خواست دوباره چیزی بگوید با ادامه 

 استراتژی جنگ این بگهکه  ام خواستهبار از سازمان ین  دانی که من چند تو هیچ مینمونه  برای -

 زمان اینرژیم را سرنگون کنیم؟ اما تا  اینو با چه تحلیلی ما قرار است  چیهشهری  چریک

 .به من پاسخی نداده است کس هیچ

 .جنگ یک نبرد حسینی است و ما باید بجنگیم اینبرای ما  -

 :گفتم و کردم قطع را اش حرف

که سازمان ساخت و  یگفت یمبه من  ها سال اینتمام  تو .گهدار دوست عزیزدست ن جا همین -

و حتی  رود یم ها دهیپدکارش بر مبنای شناخت دیالکتیکی است و با منطق دیالکتیکی به شناخت 

 اعضابرای آموزش در دسترس  است یعلمجزوه شناخت سازمان که بر مبنای همین شناخت 

گفته است ) محمد حنیف نژاد( "ممد"کرده باشم حتی گفتی که گذاشته شده است و اگر فراموش ن

هرکجا که مذهب سد راه شناخت و تکامل ما بشود باید آن را کنار زد و به پیش رفت و حال 

از مذهب و امام حسین کمک  کنم یمشهری  چریک از استراتژی جنگ سخن چگونه است وقتی

علمی است یا  ان با خط و مشی دیالکتیکی وسازمان یک سازم اینکه آیا  به من بگو؟ !یریگ یم

؟ اگر بر !ببرهکارش را پیش  شور حسینیقرآن و حدیث و  یها هیآ قراره با یک سازمان مذهبی که

خوب برویم قمه برداریم و یا حسین . میخوان یمچرا دیالکتیک ه جان من دیگ  است یدوم مبنای

 .بگیم و به رژیم حمله کنیم

 :نم پریدبا شتاب توی سخ "حمید"

شرایط سخت کنونی دیگر فرصت  اینمن نگفتم که منطق دیالکتیک را کنار بگذاریم اما در  -  

 .نوشتن استراتژی نیست

-  
ً
شرایط سخت نباید مانع از نوشتن تحلیل درست و استراتژی منطبق از آن تحلیل درست  اوال

دوم آیا به دلیل . نگون کنیمرژیم را سر این میخواه یمچگونه  یک اصل مهم است که ما این. بشود

شرایط سخت است باید به مذهب روی آورد و از آن برای استراتژی سرنگونی رژیم  اینآنکه 

دشواری که  هر جاسازمان ! شود ینمشتر سواری که دوالدوال   ولی ،دانم نمیکمک گرفت؟ من 

 .ردیگ یمیات کمک از آیات قرآن و روا کند یمکه گیر  هر جاولی  رود یمندارد با منطق پیش 
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 :گفت کمی رو ترش کرد و "حمید" 

سازمان را  مشتی بچه آخوند دارن یکن یمو فکر   یاتو به سازمان و به توان سازمان شک کرده  -  

مسائل کار کرده تا به  اینسازمان شش سال است که روی  این. طوری نیست این. گردانند یم

بچه  ها آن" ایرج"صدایش را بلند کرد و گفت کمی " حمید"لحظه  ایندر . اینجا رسیده است

برایم روشن شد که سازمان نام ! داند یممن سخت جا خوردم که او نام واقعی مرا از کجا . نیستند

 .کنند یمهای سوخته  کادر دربارهکار را  اینمعموالن  .مرا علنی کرده و به همه داده است

 .اند کردهراه خرد  اینهستند و استخوان در توانمندی  یها آدم ها آنادامه داد که " حمید" 

 :من توی حرفش پریدم

داشتم بسیار فرق  ها بچهبا آن تصویری که از  ام دهیدچند ماه  دوران این که من در ییها آدم این -

صادق و فداکاری بودند که قدرت تحلیل و اعمال  یها آدم  یعنی دنبال انقالبیون ها آن .دارند

من هم  خواهند یم ها این؟ چیه دانی می. گردند یمدنبال سرباز  ها این  ولی ،سنجیده داشته باشند

سرباِز  مسئولکه  باشم سربازیکنند،  می اطاعت کور کورانه کهسربازها باشم  یکی از همین

 نمیب یم کنم نگاه میخودم  هنگامی که بهمن . دیگری باشه و سازمان هم یک سرباز خانه باشد

 در ذهن تاریک و نکات پر از پرسشخودم  حالی که یکی دیگر باشم در ولمسئ توانم یمچگونه 

باالی  اعضاگذاران و  بنیاناعضای شهرستان به تهران بیایند و جای  خواهند یم ها نیا! هستم

کس  مسئول تواند یمبا چه معیاری کسی  دانم نمیاما من . از دست رفته را پر کنند دستگیر شده و

من درباره خودم ! انجام چنین کاری را دارد یا نه ییسی شود آیا او توانابرر کهدیگری باشد بدون این

 .خواهم به کسی توهین کرده باشم و نمی زنم میحرف 

  .کنند یمافراد در جریان مبارزه تکامل پیدا   ولی ه،درست -

 شایستگِی  باید دارای افراد پیش از هر چیز. یک شعار کلی است اینحق با توست اما  -

  شدن کافی مسئولمخفی داشتن برای   زندگی. باشند کارآمدو  اندیشیدن و توانائی قیخالا

 .برازنده و کاردانی هم الزم است تیشخص دانش،. نیست

؟ مگر اینجا اداره !هرکسی پرش کرد با باید به هر حال و هر شکلی و است یخالآیا چون جا 

 اش نمونه. بر بدنه سازمان وارد شودکه ضایعات جبران ناپذیری  شود یم؟ همین باعث !است

 .گفتم را برایت هاش ها و دیدگاه کارکرد از  یاکه گوشه  خودم مسئولهمین 

  :پس از سکوتی کوتاه از من پرسید
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  .یداشتالن سازمان صحبتی مسئو از  ام که تو با یکی من شنیده -

-  
ً
 .ام هرا دید ام شتهاگذ" بیتل"  که من نامش را از مسئوالن یکی شخصا

 با هاش حرف زدی؟ -

 .بار دوم وقتی او را دیدم بسیار عصبانی بود ،آره -

 چرا؟ -

او به . انگار که از من دلخوری شخصی داشت ،دونم  راستش رو بخواهی خودم هم نمی

در میان   یعنی مسئولم  گفت مشکالتت را با خودش تنهاو  داد میگوش  میلی بیبا  میها پرسش

 .حرف بزنی بگذار و باید با او

 :اش نگاه کردم و گفتم به چهره 

نظامی هم اینچنین برخوردی در برابر شکایت یک  -در یک سازمان اداری یحت ،حمید ببین -

گفته و پشت سر من ن" بیتل"صادقانه همه چیز را درباره من به " مسعود"که   گیرم. کنند ینمعضو 

صادقانه و رودررو در میان " بیتل"تم را با مشکال من اما چرا حاال که. به اصطالح بدگوئی کرده

دل  سخنانمآنکه به  جایبه  هایم را با او مطرح کردم که پرسش  وقتی ؟ چرا!نمیگهگذارم چیزی  می

 دهد یمرجوع  مسئولیبه همان  مرادوباره  بده  پاسخ درست و حسابیو  بیندیشه ها آنو به ه بسپار

 .که باعث و بانی کل مشکالت بوده است

حمید گفت بیا . آمد  نان داغ به توی خیابان هم می یبو به دکان نانوایی سنگکی رسیدیم، اینجا در

یک نفر جلوتر از ما . وارد نا نوایی شدیم. رویم یک نون بخریم تا وانمود کنیم که از کار به خانه می

 حالی که در خانوم، این. خواهید باید صبر کنید نان تازه می اگهفروشنده گفت . منتظر نان تازه بود

 .آقا ایستیم وامیحمید گفت اشکالی ندارد . شما جلوتر است از ،کرد میبه زن جوانی اشاره 

 :نانوا پرسید

 ممبری میخواین یا دو آتشه؟ -

 :مید گفتح -

 !خشکش کن  کمی -

 آردی، به شاطر گفت برای آقا دو آتشه  با صورتی کمی نمود یمساله  ۴٠دکان دار که مردی حدود 

 .حمید کرد به رو کن،

 چند تا میخواین؟"-  
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 . یکی -  

با پیشبندش عر ق پیشانیش را خشک   شاطر که روبروی تنور با چوب نانوایی ایستاده بود و گاهی

تیزش منتظر  یها خیمآورد و با مهارت به روی چوبی بر دیوار که   ، نان را از توی تنور در میکرد می

دار که پول نان را از پیش گرفته بود،  دکان .ز خانوم نوبت ما رسیدپس ا. کرد مینان بودند پرتاب 

پیدا بود . شدیم  یابا راهنمائی حمید وارد کوچه . حمید داد و ما دوباره براه افتادیم به دستنان را 

که دست خواهر کوچکش  ای ساله دوازده دهپسرک . شناسد یمرا مانند کف دستش  هااینجاکه او 

شلواری کتانی خاکستری رنگ دبستانی بپا و  پسرک .آمد  ما می سوی بهته کوچه  را گرفته بود از

. گنده پارگی را پوشانده بود ای سر زانوی راستش پینه. بر تن داشترده مُ  پیرهنی سفید چرک

داشت تا از برادرش که  با پاهای کوچکش تندتند گام برمی نمود یمساله  هفت ششخواهرش که 

روی پیشانیش را پوشانده بود   دخترک موهای کوتاه که کمی. عقب نمانددستش را گرفته بود 

برادرش گیالسی رنگ و بند بندی بود فقط یک گل در جلوی  یها کفشمانند  شیها کفش. داشت

با نخی بسته  را جایش  از بندهای کفش برادرش کنده شده بود ولی  یکی .کفشش افزون داشت

ریال پول را توی مشتش محکم  دو یا یك یانگار بود،دست چپ دخترک محکم مشت شده . بود

هنگامی که به ما . تا شکالتی یا چیزی بخرد برد یمبرادرش او را به مغازه  دیشا پنهان کرده بود،

ها اینجاسالم از روی ادب بود یا که حمید در  دانم نمی به حمید سالم کرد، پسرک رسیدند،

. انداخت  بوی خوش نان تازه مرا به یاد دوران دبستانیم می. کند و پسرک او را شناخته بود می  زندگی

 .میدیخر یمرفتیم و نان تازه برای خانواده  به نانوایی می ستیبا یمها  از پسر  بامداد یکی هرروز

اندکی از آن را به نانوایی  کرد میهای گندم را گرد آوری  هنگامی که خرمن پدرم هر تابستان، انیپا

با چاقو به روی چوب خط   رفتیم نانوا یک خطی هر بار که به نانوایی می و ما داد میمحل 

. کرد میتبادل کاالئی موضوع خرید نان را آسان  اینپول دست مردم چندان زیاد نبود و . کشید می

ای  و گاهگاهی هم تکه خوردم یم کم کماز نان را   خوب یادم است در راه برگشت به خانه بخشی

 رو من همیشه یک نان زیادی ایناز . دادم میآمد   می به دنبالمدی که به سگ گرسنه ولگر

 .خریدم می

 .در اینجا حمید سخن را ادامه داد

 چیه؟ یدانیم فکر کردم، تیها حرفبه   ایرج من خیلی -

 :پرسیدم دادم میلقمه نان را قورت  حالی کهسرم را برگرداندم در 



 گذر از آتش

١٠٥ 

 

 چیه؟ -

 درنگ کردم تا لقمه نان   کمی .ای دادهز دست تو ایمانت را به سازمان ا ایرج -
ً
از گلویم فرو  کامال

 :به او نگاه کردم سپس برود،

-  
ً
  اوال

ً
  .ترسانی مرا می  ،زنی از ایمان حرف می  چرا باید ایمان داشته باشم؟ وقتی اصال

 .؟ برای انجام هر کاری باید ایمان داشت تا با قاطعیت انجامش داد چرا چرت و پرت میگی -

 .که نداریم دعوا زنیم، ناراحت نشو دوست عزیز داریم حرف می -

 .خودم نبود دست حرفت مرا از کوره به در کرد،  یول ، میگی راست ببخش، -

 :چیزی نگفتم و ادامه دادم

گاهی پایان می شود میایمان آغاز   ببین وقتی  شود به سازمان یا فرد انتقاد کرد، و دیگر نمی یابد  آ

 .شود میانتقاد کفر . شود گفت باالی چشمات ابروست نمی گرید .شود میس چیز مقد همه

گاهی - ما برای به زمین زدن دشمن باید به آنچه که میگوییم و . به عمل است  ایمان اراده آ

 .کنیم ایمان داشته باشیم می

گاهی چه  - ممکن کنیم باید تا آنجا که   کنم به آنچه که می  فکر می من ؟شود میپس تکلیف آ

گاه برای ما .است شناخت داشت نه ایمان  ،میکن یم کوشش داریم توان در که جایی تا شدن، آ

گاهی به وقتی  .غیره و میکن یم تحقیق ،میکن یم مطالعه  پیدا دست است، شناخت همان که آ

 مطرح  ایمان وقتی .ایمان نه م،یرس یم نسبی یقین یك به ما و رود یم کنار شبهه و شك ،میکن یم

امید قاطع داریم که در آینده به سود آنچه که ایمان داریم   دانیم ولی  چیز را نمی منطقکه ما  شود یم

اجتماعی را که  اشتباه کنیم نشد چه؟ اگر آنچه که فکر می  یول .شود میهایمان روشن  ندانسته

 .شود برگرداند نمی

گاهی تا آنج -  .کنیم ا که در توانمان است میخب آن دیگر دست ما نیست ما کوششمان را برای آ

  .داریم  باید امید و ایمان داشته باشیم که هدف درستی

که توی ذهن من  هاست مدت، راستش موضوع ایمان دادم میمن همچنان به سخنان حمید گوش  

 .کرد میو ذهنم را به خود مشغول  کرد میرفت و آمد 

مفهوم تا ته  اینتوان با  ندارد و نمی علمی به مسائل سازگاری نگرشکردم ایمان با  احساس می

حمید پس از سکوتی . جوانب موضوع برایم روشن نبود ی اما هنوز همه. پیش رفتخط شناخت 
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آقای روشنفکر؟ چون   ترسی چرا از ایمان می حاال به شانه من زد و به طعنه گفت،  یدست کوتاه،

 گویی؟ را می اینپای عمل در کار است 

. کنید که مورد قبولتان نیست مرا ترسو یا روشنفکر خطاب می زنم میفی ها هر وقت حر شما -

 پرسشی نباید کرد؟ گاه هیچ  یعنی

 . ترسی نگفتی چرا از ایمان می -

 میدانی چرا؟ -

 .با نگاه پرسش آمیزش به من خیره شد

 .یک آدم کش نهفته است یمؤمنبرای اینکه در درون هر  -

 :فتسرخ شد و با شتاب گ  مید کمیح -

که داریم برای مردم زندان و شکنجه را به  ما حاال ما را قاتل هم کردی، بابا دستت درد نکند، -

جانمان را برای مردم گذاشتیم حاال قاتل هم شدیم؟ ایرج فکر  حتیو   خریم و زندگی جان می

 آید؟  حرفهای رژیم است که از دهانت بیرون می این یکن ینم

گاهی  گویم اگر بجای اعتماد ناشی یم من نگفتم شما قاتلید، -    درِ  ،ایمان را جانشین کنیم ، از آ

گاهی را  ها را  بله ممکن است برای ایمانمان جان آدم. میا کردهو خطر اشتباهات را زیاد  میا بستهآ

مگر بیشترین کشتارها به دست مٔومنین انجام نشده است؟ منظورم تنها مٔومنین به دین . هم بگیریم

برای چه سربازان  .بود ها مسلمانصلیبی که بین مسیحیان و  یها جنگ تاریخ نگاه کن،نیست، به 

که بدستور لنین بنیان " چکا"مٔومنین کمونیست درون سازمان  یا؟ کشتند یمت یکدیگر را یبا قاطع

 هزار پانصد تا صددر نخستین سالهای انقالب اکتبر با ایمان به حزب و به لنین بین  نهاده شد

همه در تاریخ بوده  ها اینخوب . ایمان کامل داشتند کردند میهمه به آنچه  ها آن. ا کشتندروس ر

گاهی می فقط ،دانم نمیخودم هم . است  .یابد  پایان می  دانم که با آمدن ایمان آ

 .که جنگ نکردند و بسیار صلحدوست هستند ها آن ها چطور، بودایی -

از دیدگاه من . سوزانند یمخودشان را  ها آندانم  می  یول یا نه، اند کردهجنگ  ها آن دانم نمی -

 .است کشیخودسوزی هم یک جوری آدم 

 :آستین پیراهن حمید را گرفتم و گفتم گذاشتم یمآخرین تکه نان را در دهانم  حالی کهدر 

 .بحث بگذریم، به هیچ جا نخواهیم رسید اینبیا از  
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چیزی از نان سنگگ  گرید ،.به دست راست پیچیدیماشاره حمید  با به سر کوچه دیگری رسیدیم،

  :حمید با خنده گفت. نمانده بود

 .پیش آمد ها حرف ایندر کجا بودیم که  دانم نمی  راستی. خوردیم شاممان را هم -

 !من به سازمان ایمان ندارم  یادم آمد تو گفتی ،آها -

 .آره درست است -

-  
ً
 سؤالتو یک  حاال من از. سازمان ندارم اینبه  حق باتوست و من دیگر هیچ اعتمادی کامال

 ؟دارم

 :بدون اینکه منتظرش شوم ادامه دادم

سازمان چطور از من انتظار  اعتمادی یا به گفته تو ایمانی ندارمسازمان  اینمن به  حالی کهدر  -

 ؟!بشوم پنهان  یاکه همه چیز را ول کنم و در یک گوشه  هدار

 از آن گذشته  
ً
با من صادقانه برخورد کند و از خودش کارکشتگی و درایت نشان  زماناگر سا واقعا

تونم  های سیاسی و نظامی را دیده بهتر می به عنوان یک پزشک که آموزش مندهد باید بداند که 

مخفی کند   باید مرا وقتی سازمان .دار مسئله پنهانتا به صورت یک عضو برای سازمان مفید باشم 

 .ته باشمکه از نظر امنیتی سوخ

نخواهم بود که  آماده از سازمان نداشته باشم هرگز روشن باید به شما بگویم من تا یک دید  ولی 

تا حاال سازمان هرچه از من خواسته است . حرکتی را انجام بدهم نیتر کوچکدر رابطه با آن 

به تهران   واستیمن خ از های اولیه را برای سازمان نوشتم، به خواست تو جزوه کمک ،ام انجام داده

کردم به امید  ماه میان مشهد و تهران رفت و آمد  پنج کار را مدت چهار، این بیام تا آموزش ببینم،

دیگه اطاعت کورکورانه   ولی .هر کاری خواستید من انجام دادم خالصه اینکه چیزی یاد بگیرم،

هم باید بگویم که رهبری را  اینو در ضمن . دیگه به صورت یک عضو بله قربان نخواهم بود. بسه

زندگی معمولی دست کشیدن جواز  از ها آن نکهیا .بداند مسئولباید  اعضاخودش را در مقابل هم 

 توانند یمپول تو جیبی سازمان است و مسولین  اعضاانگار  .دهد ینم ها آنعبور از همه چیز را به 

آماده باشند تا همچون  اعضا ندخواه یم ها آن .را هر طور و هر گاه خواستند خرجش کنند ها آن

چه کسی  دانم نمیمن . اعمال خودش نباشد مسئول کس هیچامام حسین کشته شوند و بروند و 

 ؟داده است ها آنرا به  برگ عبور این

 :سپس ادامه دادم
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ها  ندانم کاری وهمه بلبش در میان این دانم نمیحاال من  حمید از تو یک پرسشی دارم؟ راستی -

که به  دیخواه یمو شما از من هم  گردد یمدنبال ساختن بمب و انفجار  دربه در به نچرا سازما

 ؟بمب بساز ومخفی بش :است ایناستراتژی سازمان  انگار ،دنبال ساختن بمب باشم

ولی خود ساختن بمب یک نوع جسارت به انسان . چریکی نیست مسئلهبمب ساختن تنها یک  -

در ثانی قدرت رژیم  ،مهم دارد ترس نقشی  فرد و ریختن حکامو در پرورش روحیه و است دهد یم

 .برد یم سؤالرا زیر 

ضرورت عملیات مسلحانه و انفجاری نیست سخن من چیز  سخن من بر سر ،حمید ببین -

انفجار و ساختن بمب باید رسیدگی  به پرداختن دیگری هست که پیش از  مسائل. دیگری است

وقتی شما  .ببین حمید جان من یک پزشک هستم ،تو حرف بزنم رک و پست کنده با بگذار. بشود

اگر شما به دنبال بمب ساز . که من دانشجوی پزشکی هستم دیدانست یمبه دنبال من آمدید 

 ؟!گشتید چرا دنبال من آمدید می

او انسان نجیبی بود و در آن لحظات چهره . داد میگوش با بردباری به سخنانم " حمید"

که با او کار  شد یمدو سه سالی نزدیِک به من . رفته بود اندیشه و شاید در غم فرواش در  صادقانه

امثال او یا در  و وکه ا اما احساس کردم. آرام و اندیشمند بود ،انسانی آراسته" حمید. "مکرد می

 او را از شهرستان. سازمان قرار ندارند ایندر جاهای کلیدی و یا  ،اند شدهحل  سازمان اینداخل 

و جاهای خالی را داشته باشد   زیرزمینی  و زندگی شودپنهان به تهران خواسته بودند که مانند من 

 .پر کند

 :گفت کرد میبه من نگاه  حالی کهدر " حمید" حرفهایم پایان یافت که  هنگامی 

گوئی شما و  می یبر یم نام ست که وقتی از سازمان مدتیتو. را در چهره تو دیده بودم این -

 .چوقت نمی گوئی ماهی

  :شده باشد، سرم را پایین انداختم گفتارم دقیق و اندازه در رفتار اینتا  او کردم ینمگمان 

راستش را بخواهی من دیگر  .دانم میست که دیگر خودم را جدا از سازمان  مدتی. درست است -

 .تشکیالت باشم اینتوانم توی  نمی

احساس کردم به  ای برای لحظه. بودم چاه بیرون کشیدهرا از ته " حمید"گوئی  چه شد، دانم نمی

 :خود آمد و گفت

 »چه خواهد شد؟« -  
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 بر من یا سازمان؟ -

 .همنظورم سازمان -

ولی مغزهای کوچک خواهد شد و کلفت از سربازانی با بازوهای ای  مجموعه زودی بهسازمان  -

و امکانات را در اختیار خود  اه فرصتخواهد کرد و تمام  رهبری از امکانات سازمان استفاده

مرکزیت  اینخواهد شد و  خواهد گرفت و سازمان به دو بخش سربازان و اشرافیت مرکزی تبدیل

 .سربازان انجام خواهد داد این هر کاری را بخواهد به توسط

 :گفت" حمید" اینجادر 

 ای بالندهقوی و  یها هیپاسازمان . ای هافتاد  یا تو خیلی بدبینی و در یک جریان فکری بدبینانه -

ولی سازمان چنان پایه گذاری . اند رفتهاگرچه اعضای اصلیش همه دستگیر شده یا از بین  ،دارد

نخواهد بود   سر راستیراه  .شده است که امکان ندارد از قضیه و هدف اصلی خود منحرف شود

 ایناست و  یا برازندهسازمان دارای کیفیت . ولی باالخره سازمان خودش را بازسازی خواهد کرد

تو به آینده  برخالفمن . کند یمکیفیت خود را درست  ،کمیت را و کمیت ،کیفیت

 .خوشبینم سازمان 

 کند یمکمیت را درست  ،ولی دوست عزیز قبول دارم که کیفیت. امیدوارم که تو درست بگوئی -

منجر به  ها تیکم انباشتو نه هر  ها تیکممنجر به انبار  ولی نه هر کیفیتی ،راو کمیت کیفیت 

را هم نابود خواهد  ها تیکماگر کیفیت به راه خطا برود . خواهد شد برازنده یها انسانپرورش 

تواند  ش میا بسته به مدیریت و برنامه. به نظر من سازمان یک کارخانه آدم سازی است .کرد

الیق   بی یها آدمو برنامه غلط  با مدیریت ای که بهشان افتخار کرد بسازد، های برازنده و کاردان آدم

درست کنند بلکه همه چیز را خراب  توانند ینمو ناتوانی به بیرون بدهد که نه بلکه چیزی را 

 .کنند یم

است که   ای از روابط انسانی مجموعه بلکه نیست،  از آن گذشته سازمان یک تشکیالت فرا انسانی

 اینبرند و رهبران از عناصر مهم   را پیش میسرنگونی رژیم   با یکدیگر کار مهم انقالب یعنی

 طور بهو رهبران نیست که  اعضایک دستگاه زنده جدا از  سازمان .هستند  مجموعه انسانی

 این بلکه امر انقالب را پیش ببرد،ن که از گذشتگان به ارث برده است  ژ فرمانه خودگردان و ب

جهت   آورند و به آن  ماشین را به حرکت در می اینرهبران کنونی هستند که  ویژه به  عناصر انسانی
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اگر رهبران کنونی سازمان از کفایت و لیاقت باالیی برخودار نباشند گذشته   بنابراین. دهند  می

 .به بیراهه باشد تواند تضمینی برای جلوگیری از در غلتیدن آن   نمیسازمان 

آمد، خاموش بر جای  ما  سوی به  کوچه پیچید و به درون    پیکان سبز رنگی هنگام  ایندر 

که از شیشه باز پنجره  های بلند سر راننده  مو زودی به اما در یک لحظه آماده فرار شدیم،. ماندیم

 یسالبه ما نزدیک شد دیدیم راننده زن میان   وقتی. آراممان کرد بیرون ریخته شده بود اتومبیل به 

 که به همراه پسرک جوانی  است
ً
 .رفتند شان می خانه یسو به احتماال

زده شده بود، دیگر چیزی نمانده بود  ها سخن ،در اینجا هردو خاموش شدیم .دو باره به راه افتادیم

 :گفتم ولی سرانجام سکوت را شکستم و. کردیم میشاید هم از گفتگوی تلخ پرهیز . که بگوییم

 :گفت اش اصفهانیبا لهجه . خواهم از تو پرسشی بکنم حمید می -

  !له بگوب -

هنوز دلیل من  راستش را بخواهی که با هم دیداری داشته باشیم اما از من خواستی  ببین تو -

 و  دانم نمیمالقات را  ایناصلی 
ً
 سازمان  دانم نمی هم اصال

ً
؟ نام مرا که خواهد یماز من چه  دقیقا

چرا مرا ول  اما پس. داند یمست که مرا یک کادر سوخته  بدان معنی اینعلنی کرده است و 

 .خواهد خواهد و هم نمی می انگار رهبری مرا همکند؟  نمی

 :گفت" حمید" 

من به عنوان یک . ها با هم کار کردیم مدت ما ،من خودم عالقه داشتم که بدانم چه شده است -

شاید بتوانم  کردم  فکر می .گذشته است سازمان چه ودوست داشتم بدانم بین ت ،ول سابق توئمس

بینم که اختالف تو   اما می .ها مخفی شوی ا سازمان را حل کنم و تو هم مثل اکثر کادرمشکل تو ب

  خیلی  اینپیش تو نداره و سازمان دیگر اعتباری  این تر مهمهمه  از .با سازمان بسیار عمیق است

 .مهمه

 -  
ً
   .درست میگی کامال

. ده بودیم که از همدیگر جدا شویمآما .خسته بودیم یا شاید میلی به گفتگو کردن نداشتیم هر دو 

 :خدا حافظی کنیم از من پرسید میخواست یمای که  درست در لحظه  ولی

 ای؟ هکرد میاقدا" همسرت"آیا برای جدایی از  -

آخر چرا؟ برای  خود اندیشیدم نکند برای همین آمده است، ولی با بد گمان کرد، پرسِش او مرا  این

 چه؟
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 :گفتم خونسردی  با

 سازمان  دهد یمهم نشان  مسئله اینن خود ببی -
ً
. از یک پختگی الزمی برخوردار نیست واقعا

آن را از زمین بکنم و بیندازم دور؟ و  آسانی بهمگر رابطه بین دو انسان رابطه زردک است که من 

که  یخواه یمندارم تو از من  و اعتمادی االن که من به همه چیز مشکوکم و هیچ ایمانی ویژه به

دست به چنین  که بدور میدانم و بیاندیشمخیلی باید  مسئله این ی درباره را بکنم؟ من ن کارای

 فهمم ینمدارد  مسئلهشتابی است، از آن گذشته سازمان اینهمه  چه جای دانم نمی. کاری بزنم

 .چسبیده است یکی اینچرا به 

 در اینجا ،میا دهیرس  اصلیمن ناگهان دریافتم دوباره به خیابان . شد یمتر  هوا داشت تاریک

خیلی با هم حرف زدیم و ممکن است از نظر امنیتی شک ایجاد . گفت بهتر است برویم" حمید"

جدا " حمید"من از . همدیگر را در آغوش کشیدیم و برای یکدیگر آرزوی موفقیت کردیم. بکند

 که  در مغزم بود ها شهیاند اینشدم اما همچنان 
ً
؟ چرا با وجود !گذرد یمدر پشت سر من چه  واقعا

رابطه را  این خواهد یمو سازمان هم مرا ول کرده است اما کماکان  ام شدهآنکه من از سازمان جدا 

ست که من  بازی اینکه چه کسی کارگردان  دانستم ینم؟ هنوز !نگهداردبیمارگونه با من   روشیبه 

گاه در  پیدا  مسئلهمن با سازمان با وجودیکه . ام شدهو یا یکی از بازیگرانش  ام افتاده اش تلهناخودآ

حال هنوز سخن از پنهان شدن من در میان  اینبا  دار شده است مسئلهام و سازمان هم با من  کرده

من در  خواهند یم یا از دو حال خارج نیست، اینو . زیرزمینی برگزینم  است و اینکه باید زندگی

اینکه با مخفی شدن و از دنیا بریدن رفته  یا ها شوند،ای به انتظار مرگ بنشینم و از شر من ر گوشه

 ؟اولی آخر چر. حل شوم و مانند دیگران به اطاعت کور کورانه ادامه دهم ها آنرفته در دنیای 
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   جدایی 
بود   میادر خیابان گرمیدان فوزیه  پیرامونکه در عباس اقبال  ها را در خانه دوستم شب 

 به" سیمین "بعد، هفته دوسه .مکرد میکار  "رضا پهلوی"ر بیمارستان هم دها را  و روز گذراندم می

از پیش  اوام را به  آدرس خانه من .ام ببیند فردا در خانه مرا خواهد یمزنگ زد و گفت که  درمانگاه

گفت فردا عصر اندکی پس از . داده بودم و در پای تلفن هم چگونگِی رسیدِن به خانه را گفتم

خواهد مرا  برای چه می دانستم نمی .آمدن نگفت اینبرای  یزیچ .آید  ام می هبه خان چهارساعت 

 .شد میبسته  زودتربه بود و کلینیک پنجشندارم فردا  به یاد .ببیند

 سیمیندر را باز کردم، . زنِگ در به صدا در آمد بود کهپس از ظهر  نیم و چهار ساعت های نزدیکی

 دایپ سیمایی دو گانه داشت، راستی به .اندوهگین بود ولی مصمم اش چهره .در یافتم را در پشت

 آن .دیدم میاش  دوگانگی را در چهره این من گیرد، می دیگری در درونش دارد شکل سیمینبود که 

 .زد میدست و پا  ،دل بی سیمینمهربان اکنون داشت در زیر چنگال  سیمین

 .ام که طالق بگیرم آمده -

گرچه خودم را برای چنین روزی آماده کرده بودم اما به . جا خوردم سختی هب خبر ایناز شنیدن  

پس از اینکه  گویا سازمان یا آن دست مرموز .را از او نداشتم سخنی هیچ وجه انتظار شنیدن چنین

از او خواسته است که  اکنون ،شوم ینمجدا  سیمیندهم و از   دریافت به پیشنهادش تن در نمی

 .پیش قدم طالق شود

 :ناشاد و نا خرسند ای  و چهره قاطعانهبا لحنی  »؟!را بکنی این کار یخواه یمیا تو مطمئنی که آ« -

 ».ام آری؛ تصمیم خودم را گرفته« -

دو  هر هنگامدر آن . از خانه بیرون زدم. اند پیروز شده ها آن. میا دهیرسدانستم که دیگر به پایان 

 :به او گفتم. بودیم غمگین

 .ندارم پذیرشبه جز  ای توست من چارهتصمیم  ایناگر  -

 ها جیگ مانند .طالقی که در همان نزدیکی قرار داشت رفتیم -ازدواج دفتر سوار ماشینش شدم و به

بازی شده بودیم  شب خیمه یها عروسکهمچون  .میکن یمداریم چه  میدانست ینمبودیم و 

 .دست بازیگِر پشت صحنه پنهان بود ولی

 .در صندلی سمت دیگر دفتردار که یک آخوند بود نشستم. ارد محضر شدمومات به دنبال ا گیج و
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بی ربط که من چیزی  گفتن سخنانی از مقدمات قانونی و پس و به میان آوردموضوع را " سیمین "

به خواندن جمالتی کرد که یعنی ما از هم طالق  آغاز ،و چیزی هم به خاطرم نیست دمیشن ینمرا 

 برایشدلم . کرد به گریستنآغاز " سیمین "ناگهان  گفت میدفتردار سخن  هنگامی که. میا گرفته

به  دفتردار .اکنو اندیش بودمسرم را پائین انداخته . چه باید بکنم دانستم ینمخیلی سوخت ولی 

نسخه به  یک آنگاه .،و در پای کاغذ مهری زد نوشت با دست و کاغذی را سخنانش پایان داد

با . صدایم خفه شده بود. شما دیگر زن و شوهر نیستید پس اینو گفت از دست هر کدام از ما داد 

سوار بر " سیمین . "از جای برخاستیم و شتابان از محضر بیرون زدیم پایان یافتن نمایش طالق

 .آنکه سر برگرداند با شتاب به راه افتاد  و بی ماشینش شد

 دانستم نمی خانه به راه افتادم سوی بهپیاده . ناپدید شد یا در کوچه او تا همچنان ایستاده بودممن 

کردن و درک  بررسی زمانی برای که  داد میرخ  و پشت سر هم با شتاب چنان آن دادهاروی !چه شد

و فردای آن روز  روان شدم خانه دوستم سوی به. همه چیز مثل یک فیلم بود .افتمی ینمرا  ها آن

 .رفتم تجریش سر کار در درمانگاهدوباره به 

 سیمینتنها نگران . عادی از سر گرفته بود  یزندگ .رفتم یمبه سر کار  هرروزهفته گذشت،  یکی دو

سرزده در خانه  اواینکه در غروب یک روز  تا .بودم و اندیشناک از آنچه در کمینش نشسته است

بد  ؟ دیگر به همه چیز و همه کس!اینبار برای چه آمده است دانستم ینم .آمد به دیدنم دوستم

 :با رویی خندان گفت " .نمود روسری سر کرده بود  می شاد .حال و روزش خوب بود. بودم گمان

با  هنوز .با هم حرف بزنیم  خواهد کمی می دلم .گشتی بزنیم واگر وقتش را داری سوار ماشین ش -

 ؟!  هستیم نه که هم رفیق

 :گفتکه گذشت   کمی. را پذیرفتم و سوار ماشین شدم شنهادشیپ

 .که شاید دوباره بتوانیم با هم ازدواج کنیم ام آمده -

 :جا خوردم

هم طالق  شتاب آمدی و با شتاب؟ با !دوباره چه شد که برگشتی ،تو که دیگر تمام کرده بودی« -  

 بعد و  بهتر نیست که یک کم بیشتر فکر کنی؟ !با من ازدواج کنی یخواه یمگرفتی و دوباره 

 که من گذرد یم پنهاندر چیزهایی دانم می! بکنی یخواه یمچه ره باالختصمیمت را بگیری که 

گاه نیستی  خیلی تو هم رسد یماما به نظر  .آورم ینمخبرم و سر در   االن بی  »! آ

 .نه، فکر کنم اشتباه کردم -
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جدائی را در  و تصمیم روز آن اراده سازمان، هر چه بود  یاحرف دلش بود  اینسر در نیاوردم که 

  .دیگر چه بازیست این. ندیدم سیمایش
ً
 .نفهمیدم که چرا آمد و پیشنهاد ازدواج دوباره داد اصال

ها چه  از قبیل اینکه من روز ،در درون ماشین بود  معمولی ییگفتگوآن دیدار بسیار کوتاه و بیشتر 

تم در خانه دوس  چرخی کوتاه در سکوتی سرشار از شک و گمان دوباره مرا دم پس از. کنم کار می

 .پیاده کرد و رفت

مان  پاس دوستی برای آیاآخر برای چه آمده بود؟   ولی. گیرد او نیست که تصمیم می این دانستم یم

ا سازمان از چیزی واکنش مرا بدانند؟ آی خواهند یم ها آن، آیا ام رفتهآمده بود؟ من که از سازمان 

نتیجه  ایند؟ با ازدواج؟ آیا خودش به مان بو در اندیشه بازسازی رابطه راستی به آیاهراس دارد؟ 

 که به او گفته بودند که به سراغم بیاید و در رابطه را باز نگهدارد؟یا رسیده بود 
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 برنامه کشتن من
 بردم، گمان گرفت ینمهم با من تماس  یکس .ها گذشت من دیگر خبری از سازمان نداشتم روز

حدود   ولی. نگاه تجریش سر در کار خود داشتمدر همان درما. اند برداشتهم که دیگر دست از سر

و  خواهد مرا ببیند به من زنگ زد و گفت که می" سیمین"چهار هفته پس از آخرین دیدار 

بار از من  این دید میام مرا  برخالف گذشته که درجلوی خانه .صحبت کند موضوع مهمی درباره

 دیداریکدیگر را  ک گیشه تلفنی جلوی در روبروی پارک ساعی در خیابان پهلوی خواست تا

 .بعدازظهرساعت چهار . کنیم

بنظرم قرار . حّس و حال غریبی داشتم. رساندم قرار  جای خودم را بهساعت چهار  از زودتر کمی

. چیز مشکوکی ندیدم. دور و بر را پاییدم کمیای زیر نیم کاسه بود؟  آیا کاسه. رسید  مشکوک می

 برخالف. ای پارک کرد گوشه در .پیدا شد سیمینکه ماشین از ساعت چهار گذشته بود   کمی

سالمی نه لبخندی نه  نه .ویم آمدحالت بس ای بکلی بی گذشته مانند یک آدم سنگی با چهره

ها  همین را به یاد دارم که واژه دیگو یمچه  دمیفهم ینم .به سخن گشود لب .از سر آشنائی  نگاهی

ای که به  محدوده در .حاالتش تهی از جان و روان بودها و  دست حرکات .خشک و زمخت بودند

 :او داده بودند سخن گفت

 یا نه؟ گردی برمیخواهد بداند آیا تو به سازمان   سازمان می -

قاصدی را که حکم . تشخیص دادم و رفتارش  را در چهره  آور یک فرمان  نقش  خوبی همن ب

 .کرد میم حجت دادگاه غیابی مرا با خود آورده بود و اینک اتما

 . همکاری کنم سازمان با توانم ینمدر حال حاضر  -
ً
 یک که در کسی هم نباید از سازمان اصوال

 .بپیونددآن گرفتار است بخواهد که به  وضعیت سخت روانیچنین 

 :برای اطمینان بیشتر گفت

 بیائی و همکاری کنی؟ یخواه ینماست که بگوئی دیگر  اینیعنی قصدت  -

 :عانه پاسخ دادمو من هم قاط 

 !خواهم نمی !نه -

که از آنجا  این .خشکمان زده بود. سکوت ادامه یافت اینجمله من آمد و   سکوت بود که در پی

او   راستی به. آورد که نکند چشم به راه تلفنی باشد به وجودفکر را در من  اینخورد   تکان نمی

 .کرد میداشت زمان کشی 
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خودش را با شتاب به تلفن و  یل و بیهوده سنگین ما را شکستدل  سکوت بیزنگ تلفن ناگهان 

 :شنیدم که گفت  ولی. گوید با که سخن می دانستم ینم. گوشی را برداشت رساند و

 !نه دیگو یم -

 بود و محل کارم را به شخص  که در خیابان گرامی ام خانه  سپس شنیدم که نشانی. دوباره سکوت

 :با صدایی بلند و پرخاشگونه پرسیدم. او دویدم سوی بهکه در اینجا بود  .دهد یمناشناس 

   ٢٧چرا آدرس مرا دادی؟ -

 :بهت زدگی گفت با رنگش پرید و. برد  در صدایم نگرانی نهفته بود که او در جا پی

 »!غیر ممکن است این! نه !نه -

 :پرخاش کردم

 . بله؛ ممکن است -
ً
 .ویمباید از هم جدا ش زودترهرچه ! همین است دقیقا

نهفته نبود که سازمان برنامه کشتن مرا در کداممان  بر هیچ  یول .واژه کشتن بر زبان نیامده بود

به در خانه دوستم به دیدار  دوم برای بار سیمیندر آنجا بود دریافتم که چرا . دستور گذاشته است

 .من با خبر سازد  یاز زندگ  کلی طور بهمأموریت داشت تا رهبری را از واکنش من و . من آمده بود

ممکن  ها آنبود که  این ازترسم  .دور شوم آنجابه یک تاکسی رساندم تا از آن  شتابان خودم را

گیج . بی اختیار به راننده تاکسی گفتم تجریش .است در همان اطراف باشند یا هر آن سر برسند

 و  کرد میمغزم درست کار ن بودم، آشفته و پریشان احوال
ً
باید چه کاری انجام  تمدانس ینم اصال

 سوی بههدف  بی .از تاکسی پیاده شدم جلوی بیمارستاِن  .به چه سویی فرار کنم و کجا بدهم یا به

 .دربند گام برداشتم

 مغزم و چراها به ها پرسشاز بزرگی بار رفته رفتهکه  مدر همین حالت سردرگمی و گیجی بود

راستی چرا  ؟هاست آنهم با  سیمینآیا  !،است یروزگار چه این که یراست ،آه«.هجوم آوردند

به  ،؟ اگر با گلوله باشددشنه یا با گلوله ؟مرا بکشند خواهند یمخواهند مرا بکشند؟ چگونه  می

                                                 
با مسعود که هر دو در ایران   بهمن با زرگانی با اسکایپ و تلفن دستی آقای   با کمک ١٣٩٢مرداد  ٢٢ در روز٢٧ 

. اطالعی از تلفن کرد  او پرسیدم چه کسی در پشت تلفن بود، او اظهار بی از. کردم  کنند گفتگوی کوتاهی  زندگی می

 .تماس داشتند  دو تن تنها این  سیمینبیتل باشد زیرا با  ستیبا یمبنابر این شخص آن طرف خط 
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 سرم؟ کجای
ٔ
 در خواب؟ در تنم یا

ٔ
شاهرگ گردنم را قصد کشتن مرا دارند آیا اگر با چاقو  بیداری یا

اما نه؛ گلوله . کشند یمبا گلوله  مرا ها آننه  ؟!د کردفرو خواهن دشنه را خواهند برید یا بر قلبم

گلوله مرا  میدانم با به دور. خواهد شد دشوار کشتارگاه از سروصدا به پا خواهد کرد و امکان فرار

؟ !؟ در خانه؟ در خیابان!اما در کجا. با چاقو یا روشی بی سر وصدا انجام خواهند داد. بکشند

 یا ! بیتل؟ شاید هم هردو باهم ؟ مسعود؟!را انجام دهد تیمأمور این خواهد یمراستی چه کسی 

   ٢٨»؟عضو چاقو کش !دیگری کس

  سیمین
ً
که   کسی پس .ندیب ینممسعود را  گرید در تلفن به من گفته بود که پس از ماجرای کوه، قبال

ی رابطه دو نفر با فرد دیگر اینبه جز  سیمین .است باید بیتل باشد زده یمبا تلفن با او حرف 

به  .خبر باشد ای بی او از چنین نقشه شود می چگونه ؟داند میولی آیا رضا رضایی هم  .نداشت

 طرح هائی که ازآدم .مکرد مینگاه دقت  با را ها آدم همه ،بودمهمه چیز و همه کس بد گمان 

پس از  سخت است چه اندازهکه  راستی به. مکرد میدوری  ماند یم "مسعود"و " بیتل" به شان چهره

پرونده  شود یمچگونه  .آسانی اینهم به  آن !شدنآن همه بود و باش به دست دوست کشته 

که  اچر! و برایش توجیهی دارند توانند یم ها آنشاید هم  .سادگی بست اینزندگی یک انسان را به 

انجام  خواهند یمهر کاری که  دهند یمحق را به خود  این ،بنابراین جنگند یمبرای مردم  ها آن

کاری را برای پیشبرد اهداف  که هر پس مجازند اند انداخته خطر بهجانشان را  ها آن. دهند

از . بگیرند آسانی بهراه اگر الزم باشد حتی جان انسان دیگری را هم  اینخودشان انجام دهند و در 

 نیتانساسیاست از  نکند .سیاسی اشتباه است من از مبارزه برداشت پرسیدم نکند خود می

انسانی را بدون مسولیت کشت و زندگی را  شود میسیاست  جهاِن  شاید در ،دانم نمی !جداست

  هنگامی تا ها آدم کردم برای سازمان احساس می .پاسخگویی ساخت بدون هیچ نابود آسانی به

از یک  ، ورنهزنند ینمنغمه مخالف  که که فرمان بردارند، ،دارند عملی ارزش دارند که کاربرد

و  ها انسانسازمان از  برداشت !کنند  و لهش می گذراند یمپا بر رویش  آسانی بهو  کمترندهم  ششپ

                                                 
بهره   اعضابی  یا و رد از همسران یا دوستان برای جاسوسینا جوانمردانه  البته این تنها موردی نبود که سازمان ٢٨

از همسرش به , کشیدند ١٣۵۴را در سال " شریف واقفی"نقشه ترور  ها آن در آینده دریافتم هنگامی که, جست یم

به سازمان  ریزه ریزه را شریف واقفی را  یکارهاصادقانه همه رفتار و  همسرش .بردند سود عنوان جاسوس علیه او

  .ی کشتندسر قرار سازمان را" او  " سر انجام داد تا گزارش می
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حقیقت  گذارد یم ها آنکه در مغز  آنچه. ها حقیقت مطلق است و جای شک و شبهه ندارد پدیده

 :باید فریاد زد بنابراین. مطلق است  مطلق و دانش

 ».قالبهمه چیز برای ان !چیز برای سازمان همه« 

 ؛ریختند  در هم می مرا ذهن و آوردند یمبه مغزم هجوم  همچنان یکی پس از دیگری ها پرسش

خواهد مرا از میان   و چرا سازمان می چه کسی استتوطئه  این پشِت «پرسش که  اینبیش از همه 

هم  و اگر ندارمقصد انشعاب من که  مگر من کیستم؟. ذهن مرا به خود مشغول کرده بود »؟بردارد

لو خواهم داد و  زودی بهکه سازمان را  اند دهیرسنتیجه  اینبه  ها آنشاید  .داشته باشم حق من است

حکم دهشتناک  اینکدام دادگاه و با کدام قاضی به  در  خیانت کنم، ولی ها آنبه  خواهم یم یا

با  .بدهم میها پرسشهائی باید به  چه پاسخ دانستم ینم اند؟ برایم بریده کیفر مرگ را  و اند دهیرس

 ها زهیانگ فقط؟ !با یک آدم کش سیاسی چیست  یا پس فرق یک آدم کش حرفه دمیشیاند یمخود 

انقالبیون با تبهکاران  میان فرقرفیقش را از میان بردارد؟  تواند یمگونه آدمی  چه ؟کند یم فرق

؟ درست است که چیست  نیست ولی  دو یکی اینهای  گیزهنچیست؟ درست است که ا

؟ اگر بنیاد اخالق دو در کجاست؟ در اینوی میان تفاوت ماههای این دو یکی نیست ولی  انگیزه

 اینپاسخی به . شود میتبهکار  ،بازد و انقالبی  نوع تفاوتی رنگ می هر شود،  اخالقی یکی

 .خاطر سر در گم و گیج بودم اینها نداشتم و به  پرسش

مخالف نظراتشان است؟  یها آدم کشتن ،هاِی سازمان دشواریبرای  ها آن پاسخ یعنی

توان روی   می چگونه .نیست کند تواند یار و رفیقش را سربه  فهمیدم چگونه کسی می نمی

گونه  چه .را کشت  برداشتی ذهنی آدمی آنهم احساسات پا گذشت و به خاطر یک برداشت،

ها مرز میان یک  کشتن گونه این ایآ توان هم کیش و همراه دیروز را امروز از میان برداشت؟  می

دو یکسان  اینهای  است انگیزه راست ؟کند ینمای را مخدوش  م کش حرفهانقالبی و یک آد

هیچ اخالق و  به عدم پایبندی به هیچ قانون و قراردادی،. اند مشترکدو اما در یک چیز  هر .نیست

عدم پایبندی است که اهل خطر را  یاشاید همین پایبندی  .نظام ارزشی و به انسان و حرمت انسان

که بنام  ها آنکنند و   و دالوری می گذرند ینمکه از انسانیت   یکسان .کند می به دو گروه تقسیم

 دهند هر عمل غیرانسانی را مجاز بشمارند  بهروزی انسان به خود اجازه می

 کشند میاما آدم هائی که دیگران را . توانند یمدلیرند و  ،شجاع هستند اندیشند می ها آن دیشا

که جان خودش را به  است یکسانسان دالور . فقط جسارت دارند ها آن. توانند دالور باشند نمی
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خود اجازه نابود  به ماجراجو و اما انسان جسور. کند پاسداری تا جان دیگری را اندازد یمخطر 

هنگام و در  ندارندبرای انسان جسور دیگران ارزشی . دهد یمکردن و گرفتن جان دیگران را هم 

دالوری از  در در دالوری خرد است در جسوری بی خردی، .گذارد یم اه آناز روی  آسانی بهنیاز 

  نیهای روا اکامیو ن ترس ،نساِن جسورادر درون  .جسوری خودخواهی در خود گذشتگی است،

کشی  قیرف .را با نمایش دروغین قدرت بپوشاند ها آن خواهد  که می نهفته است حقیر بسا  چهو 

، شود ینمرو در رو   او  .خواری و زبونی است از از دالوری نیست،  نشانی ،آنهم با نیرنگ و دروغ

بلکه او از کشاکش و  پردازد ینم جسور چندان به نتیجه کار .کمین رفیق در .نشیند در کمین می

 اینهم از . گذارد  از دیگران مایه می نمایش قدرت اینبرای پاسخ به  و برد  اعمال قدرتش لذت می

 اما در کل قوانین کند یمانسان جسور خطر . استز هر چیز تشنه قدرت اپیش  رو است که او

 این. سازد اوست که قانون را می این. سازد یماو است که شرایط را  این. کند می خودش را پیاده

 .کند یمرا تعیین  و بدی  خوبیاوست که معیار 
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  عنکبوت
. داغ شده بود پرسش هایشیدن و فشارهای دربند رسیده بودم و مغزم از شدت اند کیینزد به

سویش نشسته بود جا جلوی یک قهوه خانه بر روی نیمکتی که مردی در حدود چهل ساله در آن 

پیش  یدادهایروبودم و همچنان روند آشنائی خودم با سازمان و  هایم اندیشه من غرق در .گرفتم

میان مردی که در آن  ایندر . دربیابمم تا بتوانم راز ترور خودم را کرد میآمده را در ذهنم مرور 

 :نشسته بود مهربانانه رو به من کرد و گفت سوی نیمکت

 »!کاکو خیلی توفکری« -

که نه از سر پیری بلکه در اثر تابش  ییها چروکبا  داشتاستخوانی  چهره سوخته. نگاهش کردم

نما پوشانده  و نخ پینه زدهاری بدن الغرش را پیراهنی کهنه با شلو .آمده بود به وجودزیاد نور آفتاب 

ایی کوچک هم بر کمرش  تیشه .رنگ پاشیده شده بود یها لکهروی پیراهن شیری رنگش . بود

 :کند بود کارگری می پیدا. آویزان بود

 »رفتی؟ فرو کاکو چه شده؟ خیلی تو خودت« -

 :کمی درنگ کردم و آهی کشیدم و گفتم گفتم؟ چه باید می

 ».رفیقم بیمار است« -

غصه . کنند یمچیزی برایش پیش آمده؟ اگر هم پیش آمده خب درمان  تازگی بهچه شده؟ « -

 ».نخور

. سکوت کرد  زمانیشد و برای غمناک مرد » .و دیگر خوب بشو نیست رفیقم سرطان گرفته! نه« -

 .کردم غمگینشدلم برایش سوخت که 

 ؟سالشهرفیقت چند  -

 .سالشه شش و بیست -

 ؟یشناس یمرا  که او وقتهچند  -

 .سال چهار -

 ؟شهحاال مطمئنی که خوب نمی  -

 .آره -

 :پرسید .عوض کند سخن را خواست رشته می مرد پیدا بود که هنگام ایندر  

 تو هم اینجا غریبی؟ -
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 .غریبم اینجا منهم بله، -

 اهل کجائی؟ -

 .یکی از شهرای خراسان .اهل قوچان -

 .کاکو لهجه خراسونی نداری ولی -

 های خراسان یاد گرفتم را از فارس فارسی  ،زبان اصلیم کردیست. کردای خراسان از ن کردم،م -

 .اند کردستانفقط توی  کردم کردا  فکر می -

 .هم نیستند کم هم کرد دارد، خراسان نه، -

 مثل اونا حرف میزنین؟ -

 زنیم کردای ترکیه و سوریه حرف می مثل کردی ما فرق داره، زبان نه، -

شلوغ بود به من هیچ نگاهی  سرش یک چای جلویش گذاشت و رفت،  چی قهوه بین ایندر  

 .نکرد

یک سالی در شیراز  .زندگی در آنجا آسان نبود. ام آمدهمن از جهرم به اینجا . من هم غریبم کاکو -

 .جهرمبه  گردم میدوباره بر .بسازم  کنم و پولی آمدم اینجا کار بعد کار کردم ولی اونجا پول نبود،

 . فکر کردم شیرازی هستی -

 .به من گفتند کاکو که منهم به همه میگم کاکو قدر آنتو شیراز . چرا فکر کردی دونمیم نه، -

 .ها یه چیز دیگه میگن جهرمی. تره آسون

 بنا هستی؟ -

 .کنم یمنه؛ همه کاری  -

 .به کمرت داری برای همین فکر کردم بنا هستی اییتیشه بنّ  -

که همه بدانند اهل کار  کنم یمبا خودم حمل  اینتیشه را بیشتر برای  ایناما . کنم یمهم  ییبنا -

اما . تیشه ابزار کارم هم هست اینالبته . تر کار پیدا کنم  تا ساده روم ینمهستم و بیخودی راه 

هرکاری باشد  .کنم یمباغبانی و بنائی هم  ،زنم میرنگ . کنم یمهمینطور که گفتم همه کاری 

امروز ! ام چکاره دانم نمیخودم هم  روم یمراستش را بخواهی صبح که از خانه بیرون . کنم یم

 ».که پاتوق من اینجاست دانند یممحل  اینمردم . را رنگ زدم صبح خانه یک پیرزن

پرسید که  .قهوه چی به سمت من آمد بار این .کشید های چایی را سر می و جرعه زد میحرف او  

 ؟خواهم یمچه 
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 .آقا اینبرای  یکیش یاستکان کوچک چادوتا  -

 : مرد نگاه مهربانی به من انداخت و گفت  

 ؟یکن یمراستی اینجا چه  ،"اوستا علی. "است" علی" نومم .دستت درد نکند جوون -

 .ام آمدهبرای سربازی  -

 ؟یپس درست را تمام کرد -

 .اوستا آره -

 ؟یچه خوند -

برای همین فاصله ایجاد شود  او بین من و دمیترس یمزیرا  بگویم که پزشک هستم خواستم ینم

 :گفتم

 .شیمی خوندم -

؟ راستش را هو به چه دردی می خور چیهشیمی  این دانم نمی .پسر من هم لیسانس شیمی گرفته -

 .پول نداشتماما  بشهدکتر  خواست یمبخواهی او در رشته پزشکی قبول شده بود و خیلی دلش 

 . پولی  امان از بی. بود زیاد اش نهیهز

. که در شهر مشهد در استان خراسان است یا همان دانشکده. رفت پیش رئیس دانشکده پسرم

دکتر آقای  .هرچه تالش کرد که بتواند تخفیف بگیرد نشد. بود دکتر شهیدی آقایرئیس دانشکده 

برو یک بدی  اگر پول نداری شهریه. پولداراست ماِل  شهیدی به پسرم گفت دانشکده پزشکی

. امام رضاست های خادمبود که گفتند او یکی از  این  دلیلش هم که پیشش رفتیم. دانشکده دیگر

کمتر بود  اش هیشهربه اصفهان و در رشته شیمی که  و رفت پسرم هم برگشت. ، دیگه نشد هیچی

 .کرد میو خودش کار  دونستکمی هم حسابداری می. مشغول درس خواندن شد

چای را یکی پس از  یها استکان من و گفت میرا باز  اش یزندگهمچنان داستان  "اوستا علی"

وانمود  که دادم میگاهی سری تکان . خود بودم های اندیشهغرق در و دمیکش یمدیگری سر 

آب  جوی بزرگ سیاه رنگی اززهری  عنکبوتمیان  ایندر . دهم یماو گوش  سخنان به کردم می

 :اوستا علی گفتم خودم را کنار کشیدم و به. روی میز جست زدبه  آن و در یک آمد میباال

 .زهری یه اوستا مواظب باش؛ -

دستش را . ، روی نیمکت چوبی خّم شدخودش را جلو کشید سپس کمینگاهی به عنکبوت کرد 

 :باز کرد عنکبوت جلوی در
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 .تونی دست مرا بزن اگر می! بیا بزن! نامرد ایب ،بیا -

عنکبوت آرام آرام به روی . شده بوداز چرم   الیه کلفتی مانند ت کار زیادپوست کف دستش از شد 

 :گفت یمدستش خزید و او همچنان 

  تونی اگر می -
َ
  !نبک

َ
که دیگر  ام دهیکشکار  یدست آ نقدر اینمن از  .ایب بیا جلو، ،نامرد شنبک

 .مثل چکش شده

به آن  لی دستش را محکم بست واوستا ع ناگهان ،رسید دست او میانبه  آرام آرام عنکبوت سیاه

را به بیرون  اش الشهسپس دستش را باز کرد و . دستش له شد سیاه درون تکان داد و عنکبوت چند

 :خیره شد به الشه عنکبوت  سر پا ایستاد دمی. انداخت

 »سندون منه ، منه  بیل اینمنه،  دست چکش این !بکند تواند ینمدست را هیچکس  این -

هوا در حال تاریک . نشستش را در کنار آب شست و دوباره به روی نیمکت سپس آهسته دست 

رویاهایش غرق شاید هم . شده بود خاموش و کرد مینگاه  ها دوردست به "اوستا علی. "شدن بود

زیر لب  آهسته آهسته .دیشیاند یمیش ها بچهبه شهرش و به  ،به دیارش ،شاید به همسرش. بود

 آهنگ تنها آوایو  دمیفهم ینمرا  ها واژه. گ دشستانی محل خودشان بودآهن. را سر داد ییها زمزم

 .دمیشن یمرا 

از زمزمه " اوستا علی"ناگهان . مکرد میرا برای خوابیدن پیدا  جایی ستیبا یم .دیرس یمشب فرا 

 .باز ایستاد

اینجا میگن هوای  .کنه آدم را مریض می. سازه هوای تهران به من نمی. غریبی درد بدی است -

 .از دوده پر کثیفه،

 .من هم اینجا را دوست ندارم، مجبور شدم اینجا بیام، هوای اینجا به من هم نمیسازه .آره استا -

 :ادامه دادم و اش زدم به شانه دستی شدم میبلند  حالی کهسپس در 

 .هراهم دور ،میشهتاریک  دارههوا . باید برم حاال من اوستا ولی -

 :دورتر نشده بودم که صدایم زد گام دو. یگر خداحافظی کردیم د همو از  داختمپر را ها یچائپول  

شاید یک . قهوه خانه هستم اینمن بعدازظهرها در . اگر وقت کردی باز هم به اینجا سری بزن -  

 !دیزی هم با هم خوریم

 ممنون اوستا؛ اگر تا آنوقت سربازی نرفته باشم  -  
ً
 .به شما سری خواهم زد حتما
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اند که نام  ها را مجبور کرده گفته بود که ساواک هتل اعضاسازمان به . به هتل بروم توانستم مین

توانست بهترین دامگاه برای کشتن من  می هتل از آن گذشته، .گزارش بدهند مسافران مشکوک را

 نبود خطر  بیگرفته بود رفتن به آنجا هم  سیمیناز آنجا که سازمان آدرس خانه دوستم را از  .باشد

 ،ناگهان یادم افتاد که چندی پیش در درمانگاه با یکی از کردهای قوچان که برای درمان آمده بود

هفتاد نفر کارگر  نزدیک بهکارش را به من داده بود و گفته بود که  محل  نشانی او. آشنا شده بودم

کارشان یک  محل. برگردندو  تا اندکی پول فراهم کنند اند آمدههستند و برای کار تابستانی به تهران 

ساعت . رساندمبه آن محل را  زنان خود گام. بود در تجریش ساخت دستمجتمع مسکونی در 

 گروه گروه دور هم انبوه مردان کارگر. شدم نیمه ساز ساختمان وارد. بود هفت شب های نزدیکی

 .کرده بودند پهن هم بساط نان و پنیرشان را شماری و دندینوش یمچای  ها یبرخ .جمع بودند

خیلی خوشحال . بود مرا شناخت و جلو آمد و مرا در آغوش کشید" افراسیاب"من که نامش  بیمار

همه کارگرها را صدا زد که . آشنائی پیدا شده و به دیدنش آمده است بیگانه دیار اینشده بود که در 

 :بیایند و به کردی گفت

 )دکتر است ،خودمان استاز کرمانج های  او ( رهو دوخت ،هی مهژه کرمانج  -

 .همه دور من حلقه زده بودند

اینجا  امشب ناگزیرمو  پیش آمده است میبرا  مشکلی هیگفتم  کمی که گذشت به افراسیاب

 ؟شود یمپیدا  جاییآیا آمکانش هست و . بخوابم

 مزاحمتان نیستم؟

 :در شگفت شد

 ده است؟چه ش. همه چیز داریم). به روی چشمانم(جاوان اینجا؟ له سر  -

 .مرا با چاقو بزنند خواهند یمتجریش  یها لوتتعدادی از الت و  -

 :ناگهان صدا زد. ها رگ گردنش برآمده شدتوسط چاقو کش افراسیاب با شنیدن تهدید شدنم 

 !اسفندیار -

  مرد جوان قوی هیکلی که
ً
 :افراسیاب به او گفت. برادر کوچکش بود جلو آمد دریافتم بعدا

 )دکتر است او ،از کردهای قهرمانلو است( ،av dokhtera ختر هواو د قرمانانهژ کرمانجانه  -

 ای ناپدید شد و بعد با اسفندیار لحظه. مرا با چاقو بزنند خواهند یمالت  تاکه چند  گفت و برایش

 :که زیر بالشش مخفی کرده بود بازگشت )دشنه gazlik ( یک گزلیک
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 .نگران نباش ،کرمانج جان ستتا حاال هیچ کردی از فارس نخورده ا -

که آن روز رخ داده  آنچهدرو دیوار دراز کشیده بودم  به روِی پتو در ساختماِن بی که هنگامی ،شب

اوستا  دنید ،سیمین ،ترور داستان. آمدند مانند پرده سینما در جلوی چشمم به نمایش می بود

که  خواب دیدم. مافکار به خواب رفت اینکردند سرانجام با  رها نمی و آ ن عنکبوت سیاه مرا علی 

روی تخت در . ها خراب شده بودند و دیوار نداشت بامدر خانه دوستم عباس هستم اما انگار اتاق 

پیدا  ییها عنکبوت شهردر  گفتند می. کردم نگاه می را ها کوچهکنار دیواری دراز کشیده بودم و 

 برای اینکه از شّر . هر تهران را فرا گرفته بوددود سیاهی هوای ش. خورند یمرا  ها آدمکه  اند شده

برخی نیمی . ختندیگر یممردم هراسان از شهر . به آتش کشیده بودند شهر رارها یابند  ها عنکبوت

 دیگر با و برخی هاِی واکنده شده با دست هم از پوست صورتشان را از دست داده بودند و برخی

های آتش  در شعله ها ساختمان. گریختند می یورد به جای لنگان گلن پاهاِی زخمی و خونین

 .ولو بودند ها ابانیخمردم در توی  اثاثهاسباب و . ختندیر یمفرو   یکی  ها یکی دیوار. سوختند یم

ها زوزه کنان که برخی در آتش  سگ. و داد کودکان و زنان فضای شهر را پر کرده بود غیج

ناگهان دوستم عباس را دیدم که  .کردند میفرار  وسو آن  سو اینهدف   بی ها گربهو  سوختند یم

 :زد میخواهشانه فریاد و با حالتی  کرد میدست فرار  درکیفی  باهراسان 

 .؛ فرار کنندیآ یم دارن ها عنکبوت. فرار کن. ایرج فرار کن -

از دور  .گوئی دست و پایم فلج شده بودند. خوردم ینماز روی تختخواب جنب من همچنان 

خیابان را پر کرده  همهدرشت سیاهش  هیکل. آمد میمن  سوی بهسیاه بزرگی را دیدم که عنکبوت 

سر چهار راهی نه چندان دور . دندیجه یمآن سو  وس اینمدام  ها عنکبوتبه دنبالش بچه . بود

 چخماقی را با سنگ اش دشنه. بودپشت به دیوار نشسته بود و یک پایش را دراز کرده " اسفندیار"

او انگار . تا تیزی آن را آزمایش کند زد می روبرویشو گاهی هم آن را به تنه درخت  کرد میتیز 

که از  دمید یمرا  بزرگ من همچنان عنکبوت. دیشن ینمو هیچ صدایی را  دید ینمهیچ چیز را 

کوشش برای فرار . آن را نداشتم که به اندامم تکانی بدهمتوانائی . آمد میمن  سوی به ها دوردست

 پیوستهمن . ندکرد میهراسان و خونین به هر سو فرار  ییها چهرهمردم همچنان با . ی نداشتسود

را  اش دشنه و همچنان دیشن ینمچیزی  انگار م تا به کمکم بیاید اما اوزد مینام اسفندیار را فریاد 

دو  ش را درآرام آرام پاهای. در آستانه تخت من ایستاده بود عنکبوت بزرگ سیاه اکنون. کرد میتیز 

 .دیدم میرا بر روِی تنم  ها آدمخورده شده  های الشهو پر از  برآمده من شکم. تختم گذاشت سوِی 
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 از همه جای مردار گندبوی . را پوشانده بود هیکلش همهسیاهش  موهای دراز و سوزنی شکل

ینی ب .انسانی دارد هنگامی که جلوتر آمد دیدم سرش نمائی .رسید هیکل زشتش به مشام می

از درون دهانش دو دندان . را پر کرده بود اش چهرهدو فک درشت تمام  .برایم اشنا آمد اش یکمان

اکنون آن اندازه به من نزدیک . خوردند  به چشم میبود شده آویزان  اش چانهگرازی شکل که روی 

که خورده  ییها آدمدهانش خون  از. را بشنوم شیها دندانصدای قرچ قرچ  توانستم میشده بود که 

نام اسفندیار را پی در پی . توانستم مین م فرار کنمکرد می هرچه کوشش. دیچک یممن  بروی بود

. را فرا گرفته بود وجودمسر  سرتا ترس. بود اش دشنهکار تیز کردن  درم اما او همچنان زد میفریاد 

 :گفت کشید و یاناگهان نعره 

از دسِت ما در  یتوان یم  یکن یم فکر ای ترسو،  فرار کنی؟ یخواه یم. خائن پفیوز پست فطرت-

 !؟ ما همه جا هستیمبروی

 .م که مرا گاز نگیردکرد میخواهش   در پی پی. کشید تا زورمندیش را به رخم کشد را می"ما "واژه 

به یکباره با تمام توان فریاد بر . تنم را بجود یاعضاگشود تا مرا بدرد و تکه تکه  را دهانش سرانجا

 :مآورد

 !اسفندیار. سفندیار اسفندیارا -

و تنم  ام نشستهناگهان چشم باز کردم و متوجه شدم روی تشکم که از یک پتو درست شده بود  

سویم را نگه داشته بودند در دو  میها شانهاسفندیار و افراسیاب در حالی که . خیس عرق است

 :افراسیاب به کردی گفت. ایستاده بودند

قره  اینکه مثل. چیز بهتری نداشتیم. جای خوابت خیلی ناراحت است ،ببخشید دکترجان -

 .یزد میداشتی توی خواب داد . پخشت کرده

 کم کم ستیبا یم کارگران. بودبامداد پنج  های ساعت نزدیکی .پوزش خواستم ها آناز هر دوی 

نگ کردم تا کمی در .را پوشیدم میها لباسبلند شدم و . ندرفت میو به سر کار  شدند میآماده 

را از زیر کتش به کمرش بست و مرا تا  اش دشنهسپس اسفندیار . ساعت حدود شش بامداد شد

نگهبان درمانگاه که خودش هم از بزن بهادرهای تجریش بود جلو آمد و . درمانگاه همراهی کرد

 .الت باخبر کرد یااسفندیار او را از ماجرای تهدید شدن من توسط عده 

  :مش رجب گفت

  .رسم یممن خودم حسابشان را ! خیال آقای دکتر بی -
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 :را به او دادم و گفتم" مسعود"و " بیتل"من هم مشخصات 

دوش گرفتم  .از آنجا به اتاق پزشکان رفتم .مرا خبر کند ،به اینجا آمد ها یژگیو ایناگر کسی با  -

ا در میان کارگران ر ها شبمن از آن پس . کردم مانند همیشه آغاز کارم رابامداد و ساعت هشت 

به  ها عصر دوباره،و  کرد میاسفندیار مرا تا درمانگاه همراهی  بامداد هر و گذراندم یم ساختمانی

از چنگ  هم ستیبا یممن . بود  حکایت عجیبی .میگشت یمو با هم به ساختمان بر  آمد میدنبالم 

 دوستانه انسان یها رمانآبرای  قرار بودکه کسانی  .کش هم از سازمان رفیقبگریزم و ساواک 

ن م به سراغ ها آنکه  دانم نمی. بودند در آمده مافیایی دار و دستهبه صورت یک  بجنگند اکنون

دیده  که یکی دو تا ماشین مشکوک در مقابل درمانگاه گفت یممش رجب  ولی ،نه یا آمده بودند

 که 
ً
 .بود یا نه ها کشچاقواما مطمئن نبوده است که متعلق به  منتظر کسی بودند ظاهرا

در آن هنگام  .خواستم بدانم چه خبر است  راستش می. از سه هفته به خانه دوستم بازگشتم پسمن 

دیگر به دنبال من  اکنون  بنابراین اندیشیدم که سازمان هیچ کاری را به آخر پیش نبرده است،  می

 .نخواهند آمد

 :عباس پرسید

 م؟خبری از تو نشنید چیه کجا رفته بودی، -

من خواسته شد  از ها به مرخصی رفته بودند، دکتر. مجبور بودم در بیمارستان شب و روز بمانم -

 تو هم در خانه تلفن نداری،. رفتمیپذ داشتم، اجیاحت ،دادند میپول خوب . جایشان را پر کنند

 .به تو خبر بدهم نتونستم

 کسی به سراغ من آمد؟ -

  نه، چطو مگر؟ -

 .را برایم بفرستند ای بسته ن آدرس داده بودم تابه فامیل در قوچا -

در را باز کردم  وقتی  دوبار زنگ در خانه را زدند ولی   ده بود یکیتنها در اوایل که غیبت زنه،  -

  .های شیطون کوچه بودند بچه کسی نبود، فکر کردم
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 سربازی

 مسعوددیدار با 
" سپاه بهداشت"در نظامی آمو زش سرگرم  باددر پادگان عشرت آ .سربازی رفتم به ١٣۵١پاییز سال 

ها  از پنجشنبه یکی در .رفتم یمهفته به خانه عباس  پایان در پادگان بودم و ها شبها و  روز .شدم

 :به من گفت دوستم عباس ،به خانه برگشتم که هنگامی

 .آیی به او گفتم امروز می گرفت میسراغ تو را  چند شب پیش کسی -

-  
ً
را  که پیش از رفتن سربازی آدرس داده بودم تا همدیگرکلینیک تجریشه  یادکتره از حتما

 .ها ببینیم جمعه

بود که زنگ در به صدا در آمد، در را باز کردم با شگفتی مسعود را دیدم،  شش ساعتعصر حدود 

 :زورکی لبخندی به لب داشت گفت  حالی کهدر 

 !سالم ایرج - 

، آمدی مرا بکشی؟ و در را با یخواه یمرنگ گفتم چه د بی بدون اینک جواب سالمش را بدهم 

سازمان را  یها بچهچکار کنم، نه او بلکِه هیچکس از  دانستم ینمشتاب بستم، پشت در ایستادم 

از پشِت . ببیند و بدگمان شود دوستم عباس او را خواستم ینمدیگر   سوی از .ببینم خواستم ینم

 :در صدا زد

 !دارم تو کار مهمی با ،ایرج نترس در را باز کن -

 .کنم ینمباور  -

 !کنم در را باز کن خواهش می. چیز سٔو تفاهم بود همه باور کن کار دارم، -

ول  سوی دیگر او هماز   ولی ،ببیند و مشکوک شود  وضع ایننگران بودم که عباس ما را در 

 .برد نامم را می در پی  نبود و پی کن 

  پی ها آنرهگذر بتوانم به نیت  ایناز  بسا چهگفتگو بنشینم و ه او ب با خودم اندیشیدم بهتر است با

 :آهنگی پرخاشگرانه پرسیدم با. باز کنمتا در را دوباره  داشتاکنجکاویم مرا و حّس  .ببرم

 ؟، چرا دست از سرم بر نمیدارینخاین می  دیگه چی -

 .با تو ندارم یکار نترس، -
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سپس از خانه بیرون رفتم تا  م تا مطمئن باشم او تنهاستبه پیرامون خانه در کوچه نگاه کرد 

که  اینکه  شد ینم، باورم کردم یمراه رفتیم، بهش نگاه   با هم کمی .دوستم او را نبیند

 .خواست مرا بکشد دوسِت من بود می زمانی

 من آمدی؟ -
ِ
 چه شده که دو باره به سراغ

 .بتو نیاز داریم -

 سازمان؟ ای تو؟ -

 .سازمان -

  چرا من؟-

 :با خنده ادامه دادم 

، میخوای چکار کنم؟ سرم را بیشتر خم کنم تا خواهد یمعجیب است، قاتل از قربانیش کمک  -

میتونیم با هم   راستی ،را هم من پیدا کنم؟ هی تبرتتبرت بهتر روِی گردنم ببیشیند؟ یا میخوای 

 .جمالت را با نیشخند گفتم این. میدونیم چه بخریم بار ایندوباره به آن مغازه بریم، 

 :سرش را پایین انداخت

 .خواستیم تنبیهت کنیم تو را بکشیم، فقط می میخواست ینم ما نکن، شوخی -

 :پس خندی زدم

است نه براِی کسی که از سازمان بیرون رفته، آره  اعضاچه تنبیهی؟ تنبیه برای  ؟ زنی گول می بچه -

مرا به کارخانه برای کار کارگری  ای را از من بگیرید، ها اگر با شما بودم میتونیستین مسئولیت

 بفرستین تا 
ً
از من بیرون  خرده بورژوزی های به اصطالح خصلت ،اشتباهاتم درست بشود مثال

ولی  ؟به من حقیقت را نمیگین چرا .اینکه آدرِس خانه و کارم را بگیرین نه ،بریزد آقایان پرولتاریا

 دیخواست یم هرچه ها مدت تا حق داشتید،. ین دستتونو بخونمردک میفکر ن. تیرتون به سنگ خورد

اشتباه  شما فهمم نه؟ ینم ،فکر گردید من خنگم البد ،دادم میکردم و انجام  بره باور می مثل یک

 .هاتون باور داشتم نبودم به رفاقت خنگ کردید،

 . کنی فکر می بد .ایرج  یکن یمنه نه اشتباه  -

 .نگاه کردم اش هچهرسرم را بر گرداندم به 
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همه باالتر با  از مردم، دلسوز ،فکور های ارزشمند، کردم با آدم می فکر .کردم فکر می بد ،رهآ -

کردم ولی حاال درست فکر  فکر می بد ، راست میگی. همش اشتباه بود یول .رفیقانم طرف هستم

  .کنم می

 :را گرفتم اش قهیبا نرمی 

 مرا بکشید؟ دیخواست یم ما چکار کرده بودم کهمن به ش ها انصاف  بی یا ، آخه -

 .را صاف کرد اش قهیهایش داد و با دست  به شانه یتکان جدا کرد، اش قهیدستم را از 

  حواسم رو پرت کردی،. ول کن. نبود  کنی  که فکر می ینجوریا . کنی ایرج تو اشتباه می-
ً
 اصال

 .اومدمفراموش کردم برای چه 

هنوز هم  که اتفاق افتاده روچیزا   یلیخ .اومدیدونم برای چه  میراستشو بخوای منهم ن -

 .دونم نمی

 !راه بریم  یک کمی بیا ،شیطون بیا پاییناز خره   کمی. حاال آروم بگیر -

 های با خموشی گفتگو. و رنجیده ، او شرمنده بود و من خشمگین رفت ینمگفتگومان خوب پیش 

بدانم چه  خواستم یمکه آن را از سر بگیریم، من  کرد میمان مجبور چیزی  یول .شد یم دراز بریده 

که  خواست یمهم چیزی از من  ها است، و چرا قصِد تروِر مرا داشتند و او ماجرا اینکسی پشت 

 :هنوز بر من دانسته نبود

 ؟ میخوای چیزی بخوریم؟ گرسنه هستی -

کوچکی  کهنه میز ای دور در گوشه. میدان فوزیه رسیدیم، وارِد جیگرکی شدیم به .آره بد نیست -  

کدام  هر .قرار داشتند  میز  دور  چوبی  ای رنگ  قهوه   رفتِه قدیمی صندلی رنگ و رو چهار .نشستیم

های ساواک و  گشتی یبرادرب وردی را  توانستم یماز آنجا بخوبی . روِی یک صندلی نشستیم

 :به میِز ما آمد و پرسید  انیچی پس از اندک زم هشاگرد قهو. میبپاترور سازمان   گروه

 فقط دو نفر هستین؟ -  

 .بله، فقط ما دو تا هستیم -

بدون اینکه خواسته باشیم  ،چای با نعلبکی را که با مهارت در یک دست داشت دو استکان

جوانی الغر و . چید دیگر  را بر داشت و دور میز زیادی یها یصندل، سپس گذاشتجلومان 

 اش چهره .بود دیکش یمبه سیخ  داشت جیگر صاحب کافه که  م پسرگمان. باریک اندام بود
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تا بر روی آتش  دیکش یمها را به سیخ  و جیگر  دل  چی کافه ،در جلوی دکان. بود شبیه او   خیلی

 .بگذارد

ای  رفتهرنگ و رو   میز. ل پوشانده بودگِ  منقل یک جعبه آهنی رو باز پایه داری بود که کفش را با

ها  سینی با نان هم در انتظار دل و جیگر چند .بر پشتش داشتچون دوستی قدیمی هم منقل را

 سوختند یمها در آتش  زغال نیمی از. ها کف منقل را پوشانده بودند زغال. دور منقل نشسته بودند

های آتش  به درون زغال آهسته آهستهو نیمی دیگر را با دسته باد بزن  کردند میو جرق و جرق 

 .داد یمگرفته هل 

را  ها آنبا بادبزنش  گاه گاههای به سیخ کشیده در کنار منقل نشسته بودند و او  روی جیگر ها مگس

ها نشسته بودند و با هم بلند بلند  های خسته دور میز های جور واجوری با چهره آدم. داد میفراری 

ما دو تا راننده  یور هوبر زیم .ها دودی بود جیگر کافه از دود سیگار و دل و  یهوا .زدند یمحرف 

که اگر مسافری هم به  کرد میناله   یکی. کردند میو درد دل  خوردند یمتاکسی نشسته بودند چای 

که  گفت میسوارش کند، داستان زنی را   یا با پول کمی  پول است و باید مجانی  بی خورد میتورش 

من هیچوقت آن  گفت یمدومی . ادهتنها نصف پولش را د  آورده ولی آباد نظام از میدون شوش به

انعام هم . کنم، اونا پول خوب میدن تو جاده قدیم شمرون به تجریش کار می شتریب ها نمیرم، جا

 .رمیگ یم

 :پرسیدم برای اینکه سِر سخن را با مسعود باز کرده باشم یا بهتر بگویم سکوت را شکسته باشم،

 ؟میخوای از من هنوز نگفتی چی  راستی -

شد که از سخنان نیشداِر من دور  خودش را توی صندلی جابجا کرد انگار آسوده کمیمسعود 

 :درنگ جواب داد یب ،شده

-  
ً
ما نیاز به آدم  ،، دوماکنند یمافراد سازمان را ترک   بداند چرا بعضی خواهد یم سازمان ،اوال

 . کنی عرفیآدم به ما م خواستم یم ،یشناس یم را زیادی یها آدمداریم، من میدانم تو 

 :گفتم

که   حرفی این. سازمان خوب میدونین که من چرا رفتم و؟ ببین مسعود ت زنی بچه گول می -

  ،است رد گم کنی  برای  زنی می
ُ
 .ب مطلب را بگول

 : لبخندی زد

 .خواد بخوای سازمان آدم می  راستش را -
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ا در چشمانم به آشکارا شگفتی ر دانمیم .نگاه کردم اش چهرهبه  حرفش جا خوردم، کمی ایناز 

 :لب گشودم سرانجام .دید می

خواهید به شما آدم  تو چطور از کسی که هیچ اعتمادی به شما ندارد می آخر به من بگو

 جانش را بگیرید؟ دیخواست یماز کسی که  آنهم کند؟ معرفی

 :با خونسردی پاسخ داد

امکاِن ارتباط را  بپیوندند ولی نبه سازما خواهند یمتوست، هستند افرادی که  عقیده اینولی  -

 .را به ما بده ها آنندارند، تو 

 :ادامه داد خواهشانهبا نگاه  

اش فکر کن،  درباره یول حاالجواب بدی، خوامینم فکر کن، باره اینکنم در  می خواهش ایرج، -

 .به نفر احتیاج داریم بدجوری

ره  اینز رژیم بیشتر از خشمم به نفرتم ا. دلم برایشان سوخت ،اش انداختم نگاهی به چهره

 .کردگان بود گم

 :به نرمی گفتم

 .موضوع فکر کنم اینه دربارباید  -

 ،دانستم ینم گذشت؟ ذهنش چه می در .او هم حرفش را زده بود .سازمان اعتماد نداشتم و وبه ا

دور و  گهگاه .ترسیدم شاید اینهم یک تله باشد یم .ای زیر نیم کاسه است دانستم که کاسه می  یول

های جگر را به  تکه. میداد یمبا خوردن مشغول نشان  به ظاهرهر دو خودمان را. پاییدم  برم را می

سرانجام نقبی هم . ماند می در دستمان گاهی بیهوده بسا چهو  میگذشت یمالِی لقمه نان  یآهستگ

ن خشمگین و دل من اگرچه از دستشا. دباز خموشی آمد بو  ولی. شرایط سیاسی کشور زدیم به

 .از وضعیتی که در آن قرار گرفته بودند خشنود نبودم  بودم ولی  چرکین

که روزی    که از آدمی اند شدهآن اندازه تنها  ها چارهیب. نوعی ترحم .سوخت یمحالشان  دلم هم به 

 .ها دیده بودمش نبود مسعود دیگر آن مسعودی که پیشین. خواهند یم کمک در شکارم بودند

معلوم بود که پول برای غذا  .بارید اش فالکت و بیچارگی می ضعوالغر تر شده بود از سر یکم

 .ندارد
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رفتیم هر دو  بایست می  ها را خورده بودیم و دیگر می و جیگر نان چه اندازه آنجا بودیم، دانم نمی

ل در جیبم هنگام جدا شدن هر چه پو. و قرار گذاشتیم که هفته دیگر همدیگر را ببینیم برخاستیم

 :لبخندی شرمسارانه با .داشتم آهسته به درون جیبش لغزاندم

 .ممنون خیلی -

در سِر  با قراِر پیشین  را مسعود ،پس از ظهر پنج ساعِت  ،١٣۵١هفته پایانی مهر ماه  ،پنجشنبِه بعد

 :گفتم و هم به جدی  به شوخی هم ،دوباره با پسخند. خانه دیدمنزدیک کوچه 

به من نگفتی چطوری میخواستین مرا بکشید؟ تنهایی؟ با بیتل؟ یا کس دیگری  مسعود سرانجام -

 ای دارد؟ ؟ ببینم نکند سازمان آدم کش حرفهکرد می ستیبا یمرا  این کار

 .فراموش کن ایرج، بهت گفتم که جدی نبود -

؟  یکن فراموش می اگر خودت باشی  ببرید؟ دیخواست یم مرا چطور میخوای فراموش کنم که سر -

 به همین سادگی؟

. ام را خوانده ها آن که دست شنیده بودند سیمیناز  ها آن به یقین. گفت میاو دروغ . چیزی نگفت

  اکنون گیر کرده بود، پاسخ درستی. قصد داشتند مرا بکشند شد که نمی منکر همین هم برای

ند و سرو ته گفتگو به من نگاه نک کرد میکوشش . خاموشیش به همین دلیل بود. نداشت که بدهد

 .را هرچه زودتر هم بیاورد

 .کند ینمکسی دریافتشان . شوند یمها به هوا پرتاب  انگار واژه  رو ایناز 

اب ؟ جو ای هبرید ؟ یا سِر گوسفند، خروس، کبوتری را ای تو تا حاال آدم کشته  ببینم  راستی -

 دیخواست یمخواهد بدانم چطوری  دلم می خیلی. مرا بکشید دیخواست یمبگو ببینم چطوری   ،بده

 ؟چاقو ،تبر کار را بکنید؟ با گلوله، این

 .گفت سرش را پایین انداخته بود و سخنی نمی 

 ؟  بینی می -
ً
تونن مخدوش بشن؟ ببین؟ یک انقالبی چگونه به یک  مرزها چه آسون می واقعا

 :م و ادامه دادمآهی کشید ؟ییایمافگروه انقالبی به یک بانِد  کی شه؟ آدمکش تبدیل می

کشتن خودم با یارانم  دربارهروزی فرا برسد که  کردم ینمهیچ فکر  آن روز که به سازمان پیوستم  -

 .که دردناک است راستی به. وارد گفتگو شوم

 :ادگونه گفتبمبی ترکید و پرخاشگرانه با صدای فری  ناگهان مانند

 .هم نیستی و ل کن معامله ،ای دهکنم بس کن، تو توی دوِر غلطی افتا ایرج خواهش می -
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 بکنم؟ سؤالمیتو نم یک  -

 :جواب داد با تلخی

 .داستان را فراموش کن آن کنم بس کن، خواهش می ولی -

هاِی  آدم ،تلیب تو، درباره. ام سازمان فکر کرده درباره ببین مسعود از آن روز به بعد من دائم  -

 جنگید میبراِی آزادِی مردم  شماهاکه بفهمم تو یا شه  من سخت می برای گاهی .ام که دیده یگرید

شما هر   .یا براِی نمایش آزادِی خودتون و نشون دادِن قدرت خودتون که از هر قانونی آزاد هستین

 .کار دلتون بخواهد میتو نین به کنین

 منظورت چیه؟ -

، هیچکس  و گم بشی  یاون ماشین را سوار بش یتونیم و در بری، ببین تو میتونی االن مرا بزنی  -

های  آدم. کنند یممعه زندگی جا اینکه توی هایی است  آدم هم تو را نخواهد شناخت، قانون مال

به    نه .کنید می خودتان زندگی به دستشده  دهیآفر شما در یک جهان. مثل تو در اینجا نیستید

های خاص  انون و قاعدههای مثل تو ق آدم .به قانونی پای بندید   کسی پاسخ گوی هستین و نه

. دیگری را نمیشناسین و هم از ما بهتر رنگ ،دیسف سیاه، ،اند مطلقخودتون را دارید که هم 

برایتان ارزش دارند که جهان شما را قبول داشته   دیگران تا جایی. هاست جهانبرتر از همه   جهانی

  برای تحقق ای وسیله کالم،در یک . در و اون در بزنند اینباشند و برای جهان شما به 

مسعود شما از هفت دولت   ینیب یم. یک توجیه انقالبی دارید ها اینالبته برای همه  و .تانیها هدف

 ؟  نه داره خدائی، فیک .یک خدای کوچک هستید کدامتان هر .مطلق یآزاد .آزادید

 :گذاشت شیها لبانگشتش را به روی  کرد میدورو برش را نگاه   حالی کهمسعود در 

 .شنون مردم می  ششش، یواش حرف بزن -

برای خودش استداللی  دیشا .تمام بشود زودتربخش گفتگو هر چه  اینخواست  مسعود می

 .برود زودترکه  کرد میپا و آن پا  این .در گریبان داشت سر .آورد ینمچیزی به زبان   داشت ولی

دیگر به خیابان  حاال .دستشان پر بوددلم از . من دیگر چیزی نگفتم. کرد میبه ساعتش نگاه  مدام

 .گرگان رسیده بودیم

 :آستینش را گرفتم و پرسیدم

 از دست من در بروی؟ یخواه یمداری یا  قرار  -
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داری، ما احتیاج  دونمیم کنم بگو کسی را داری؟ وقت ندارم، خواهش می ادیز آره قرار دارم، -

 .داریم

 خواست یمبه چشمهایم نگاه کند که او  خواستم یم نگاه کردم، اش چهره به درنگ کردم، کمی

دلم به حالش  گذشته ها ایناز همه   ولی. ربود یمنگاهش را از من  را خاموش کند، ولی ها آن

آن صالبت و قدرت را دیگر در . از آخرین باری که دیده بودمش الغرتر شده بود. سوخت می

نگرانی . ستندیگر یمبودند و بر هیکلش  بسیار کهنه شیها لباس. تکیده بود. دیدم رخسارش نمی

مرفه چشم پوشیده بود و   کرده بود از زندگی رها دانشکده را. آشکارا دید شد می در سیمایش را

که  او مباد زد میها پرسه  توی خیابان  حاال سرگردان . ر انداخته بودبرای آرمانش جانش را به خط

احساس خفگی  .رگیری با پلیس کشته بشودشکنجه گران ساواک بیفتد یا در یک د به چنِگ 

 آب داغ بودم، دِم یک دکه ایستادم و دو تا. کردم می
ِ
ها را سر  که دوغحالی لی گرفتم، در عدوغ

 :گفتم میزد یمو قدم  میدیکش یم

 نه خواهند با سازمان رابطه بگیرن،  که دلشان می شناسم میرا بخواهی من چند نفری را  راستش -

 .تابلکه چند   یکی

 .من بود ادامه سخنان ای باز به من نگاه کرد و منتظر ذوق زده با قیافه 

 .دارد یک شرط ولی -

 :و پرسش گرانه پرسید زده شگفت

 چه شرطی؟ -  

کنم، به شرطی که راست جواب  می  اگر به پرسِش من پاسخ بدی منهم کسی را به تو معرفی -

  !بدی

 :نگاهم کرد و گفت کنجکاوانه

  میخوای؟چیه؟ چه  -

 :گفتم کردم یم چشمانش نگاه به حالی کهنگاه داشتمش و در 

، درنگ بکشی یا سازمان؟ پس از کمی یخواست یمنقشِه تو بود که مرا  اینفقط به من بگو   - 

 :گفت

 .معلومه که سازمان -

 بیتل؟ -
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گرفته  پاسخم را ولی من. اسراِر درونِی سازمان را بگوید خواهد ینمساکت ماند، حّس کردم 

. ها یعنی بیتل دانستم که نقشِه تروِر من را سازمان کشیده است و سازمان هم در آن روز ،بودم

راز پشت  اینبردن به  برای پی. دانم نمیهاِی دیگری هم هست که من  که چیز کردم یمحّس  ولی

بازویش . از استتنها یک سرب او .داند و مطمئن هم بودم که همه چیز را نمی. پرده به او نیاز داشتم

 :را با مهربانی گرفتم

، دِم در ورودِی فروشگاه بزرگ با کسی تو را بامداد یازدهفردا جمعه ساعِت  ،خدای کوچک -

 .نمیب یم

 خیابان نا پدید شد با شتاب و پس از خدا حافظی گذاری کرد لی سپاس او با خوشحا 
ِ
 .در پیچ

. وندد، او دوست نزدیِک معرِف من نیز بوددوستی داشتم که همیشه آرزو داشت به سازمان بپی

در تهران کار گرفته  کمپانِی داروگر بتازگی در  دانشکده علوم مشهد را به پایان رسانده بود و دوره

به  دانستم ینمبه راه افتادم به سمتی که  .نامش یزدانی بود .میدید یمبود و ما گهگاهی همدیگر را 

ای  شبههدیگر شک و  حاال .سخت و دشوار یها پرسشو سری سنگین  با .شود می  کجا منتهی

انسانی را که دوستش بود  خواست یم شناختمش یمنداشتم که سازمانی که مظهر انسان دوستی 

سازمان و پیشگیری از  اعضابرای تضمین بقای دیگر  رمیگ .از سر راه بردارد و سر به نیستش کند

است که سالح  این مسئله صورت .داد مین مسئلهتغییری در صورت   توجیه ولی این. نفوذ پلیس

هر  یا متزلزل از نظر آنان ترسو، ای دوستان نق زن، یبرا شود، زور تنها علیه دشمن بکار گرفته نمی

واقعیت سرم را به دوران  اینو شهود  کشف .آید  هم به کار می دانم نمیبهانه دیگر که من هنوز 

 و که با چنین سازمانی دوستی را ادامه دهم؟ ا مجاز بودمآی بکنم؟بایست   می چه انداخته بود،

فکریم به هم ریخته بود و  توازن کنم؟  معرفی ها آنبودم آیا دوستی را به  مجاز ،تر مهمیاریش کنم؟ 

باعث ویرانی کس  نه .کنم  ممکن نیست یزدانی را به سازمان معرفی نه .پیمودم  گم گشته راه می

اما بچه که نیست  دوستم .شخصیت من است که با دوست چنین کنم از دور .دیگری نخواهم شد

گاه است، تر بزرگاز من هم  شرکت  نیتر مهم کارمند .التحصیل دانشگاه است فارغ .است آ

  .شعور دارد خودش آرزو داشته است که به سازمان به پیوندد، شهیهم داروئی ایران است،
ً
 مطمئنا

از کجا معلوم که سازمان واقعیت  تازه .در خواهد یافت او هم مثل من پس از مدتی واقعیت را

کجا معلوم که آنچه با  از هایش رشد کرده جراحی نکند و از بین نبرد؟ از اندام  شومی را که در یکی

 رهبری بازسازی شود و افراد  اگر دست نباشد؟ اینآخرین تجربه از  اند کردهمن 
ً
انقالبی در  واقعا
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کلنجار منطق  اینکش و قوس  در .تغییر کند بسا چهسازمان د انحطاطی مرکزیت قرار گیرند و رون

زنگ خانه را فشردم و با تزلزلی که  دودلی با .و احساس بودم که خود را دم در خانه یزدانی یافتم

به او گفتم که من دیگر هیچ گونه پیوندی با   یول .کمتر در خود سراغ داشتم به گفتگو با او نشستم

را  اش آمادگی  با خوشحالی او .پیوند دهم ها آنتوانم او را به   خواهد می  اگر می. رمگروه ندا این

 با وِی در ورودِی فروشگاه بزرگدر جل را او که بنا گذشته بودیم  گونه همانفردا، . اعالن کرد

 .جدا شدم ها آندرنگ از  کردم و بی مسعود آشنا 

مسعود گذشته  و وآنچه میان ا دربارهبنا نداشتم . دیدمیک هفته نگذشته بود که او را در خانه عباس 

از . درنگ گفت که چیزی نمانده بود که به دامن پلیس بیفتم او بی  کنجکاوی به خرج دهم ولی

 :پرسیدم شتاب با .سخنش جا خوردم این

 ؟ چی -

ی آن روز فردا. را بلند کنم یزیچ مسعود از من خواست تا از فروشگاِه فردوسی یا فروشگاه بزرگ،

گمان . دودی را برداشتم و به آهستگی در جیبم گذاشتم یک دانه عینک رفتم و بزرگ به فروشگاه 

هبانان در موقع بیرون رفتن از فروشگاه مرا دستگیر ناگهان نگ  کردم هیچکس مرا ندیده ولی

ورت به دفتر نگهبانی بردند و ص مرا .مرا در دوربین دیده بودند ها آنفهمیدم که  .کردند

پایم را گم  و دست .خیس عرق شده بودم. چه بگویم دانستم نمیاز شرمندگی . نوشتند  ای جلسه

های  کارم و خواهش باالخره با دادن نشانی .یس بدهندنمانده بود که مرا به پل یزیچ .کرده بودم

سرانجام  ،را متقاعد کردم که اشتباه شده، من قصد خرید و پرداختن پول آن را داشتم ها آنزیاد 

 .ای مرا آزاد کرد سرپرست امنیت فروشگاه دلش سوخت و با نوشتن اشتباه نامه

اینکه از او خواسته شده تا دست به   و از اردآنچه به سر او آمده برایم تازگی د وانمود کردم که

  . دزدی بزند از خود شگفتی نشان دادم

. های باریک بکشد کار به جا مکن بودپلیس به میان نیامد وگرنه م خوب شد که پای  راستی به -

 .تغییر دادم و از کاری که تازه گرفته بود با هم سخن راندیم گفتگو را مسیر سپس

دوستم خبر  به پیش من آمد و از مسعود پس از آن ماجرا گذشته بود که روزی    دهگمانم 

 .کرده است گفتم نکند ساواک دستگیرش  ناراحتی با چی شده، دانم نمی، گفتم خواست یم
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من خودم هم . را در بیاورم و در دیدار آینده به او خبر دهم مسعود از من خواست تا ته توی قضیه

گاهی یابم از سرنوشت یزدانی خواستم یم با هم دوست بودیم و از  ها سال ما .نگران بودم شیبرا .آ

 .بودیم ایلهمه باال تر از یک 

در برابر پرسِش  گوشی را برداشت و یمرد .زنگ زدم به دفتر کارش در کمپانی داروگر روز شنبه

در . نیست و گوشی را با شتاب گذاشت است در سر کارش گفت آقای یزدانی چند روز من

 .مسعود را دوباره سر قرار دیدار کردم پنجشنبه شامگاه

این دستگیری   ولی ،ساواک او را دستگیر کرده است روشن بود که هردوی ما یبرااکنون دیگر 

 به  ای اعالمیه  دانشجویی او شاید در دوراِن . هستیم زیرا که هردِوی ما آزاد ،باشد ما نباید از سوی

مسعود پیشنهاد کرد که ما هر هفته . کسی داده اکنون ساواک سِر نخ را گرفته و به او رسیده است

ه مسعود را من هر هفت. سر یک قرار همدیگر را ببینیم تا پرونده گم شدن یزدانی روشن بشود

 .روز گذشت و از یزدانی خبری نشد ۴۵. دیدم می
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 بازداشت و دستگیری نخستین
در سالن  من .بود ١٣۵١ آذرماه هفدهم شنبهروز 

 ام یصندلتهران بر روی عشرت آباد پادگان  همگانی

دوران آموزشی مقدماتی دوماهه سپاه . نشسته بودم

و چندان رو رفته بودم در خود ف .گذراندم یم را بهداشت

نبودم که به ناگهان نام مرا از بلندگو پیرامونم متوجه 

از جای خود . پاره شد میها شهیاندخواندند و رشته 

ول ئمسکه  میرفخرایی برخواستم و به دفتر سرهنگ

او مردی . آموزش پزشکان در حین خدمت بود رفتم

ه ک گونه همان. مهربان داشت یا چهرهبود و  ساله پنجاه

 :در پشت میزش نشسته بود رو به من کرد و پرسید

 ?هستیقهرمانلو  تو

 .سرهنگ  جناب بله - 

 کاری کردی؟ ،پسرجان- 

 چه کاری؟ -

 .همنظورم کاِر سیاسی -

 .نخیر -

به موازات من و  افسر ضد اطالعات ارتش که. مکرد میحس  خوبی بهنگرانی را در چهره مهربانش 

از سرهنگ اجازه خواست  کوشا بودنیز فاصله  این حفظ ِاده بود و در ایست چند گام به دور از من

 :گفت از دور او رو به من کرد و با حالتی جدی .کند بدنِی  بازرسی تا مرا

 !را خالی کن تیها بیج -

با باش  افسر با حالتی آماده. کردم تا نشان دهم چیزی همراه ندارم پشت و رورا  میها بیجمن هم 

کنم انتظار داشت تا نارجکی را  گمان. بود همآماده شلیک . داشت چشممرا زیر انهر تک ریزبینی

ضد  از برخورِد افسر. ماجرا بود این  تماشاگر با نگرانی همچنان سرهنگ. در هوا پرتاب کنم

 بازرسی  گونه اینساده نیست،   یک بازرسی ایناطالعات دریافتم که 
ً
یک  برای دستگیرِی  معموال

 ساده  برای یک بازجویی به اینجامن   خواستن ،بنابراین. شود مییک بکار گرفته فرد مسلح یا چر
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با اجازه سرهنگ مرا از اتاق  بدنی پس از پایان بازرسی افسر ضد اطالعات .توانست باشد نمی

افسر به من چنان نزدیک شده بود که . یک جیپ ارتشی در جلوی در پارک شده بود .بیرون برد

 .بودند چسبانده انگار با چسب به من

مرا . بود ها بدگمانانه  روح و نگاه بی شانیها چهره. دو نفر دیگر هم در درون ماشین نشسته بودند

حسی نا آشنا و . افسر که سرپرست گروه بود در جلو نشست. گروهبان نشاندنم میان آن دو

دیگر من ناگهان احساس کردم . "دستگیر شدم"با خود گفتم . ناخوشایندی به من دست داد

حس کردم که آزادیم . نامرئی به جایی بسته شده بودم ریسمانی انگار با. فرمانروای خودم نیستم

کمند نادیدنی را دور  آن  ولی ،هنوز در هوای آزاد و در میان مردم بودم اگرچه .ربوده شده است

 .ام سادگی در بند شده اینسخت بود باور کنم که به . کردم گردنم حس می

. کجا بود رسیدیم دانم نمیکه  دوردست به پادگانی سرانجام. کردند میبا من رفتار  احترام با هنوز

دریافتم که در . به نخستین ساختمان در سوی چپ پادگان بردند مرا دروازه را سربازی باز کرد، درِ 

د اطالعات ارتش
ّ
یک نکند تنها  .اند نبردهبه ساواک  مراشگفت شدم که چرا  در. هستم زندان ض

پس از اینکه . میداد  می تر بزرگگیری نشان از رخ دادی تدس  چگونگی بازجویی ساده است، ولی

 .مربع بود دوازده متر بردند که حدود اتاقی درون مرا بهنامم را در دفتر زندان ثبت کردند 

. نبود هوائی در اتاق انگار. به من دست داد احساس خفگی ناگهان سرباز در را بست که هنگامی

همراه   دلهره زیاد. تا کمی هوا تنفس کنمگذاشتم در و چارچوب آن  میان درزسرم را به 

با خود گفتم اگر ماندن در . در جای بسته به من دست داده بود بودن به دلیل احساس خفگی با 

 کوشش ؟پایداری کنم بدنی سخِت  یها شکنجهدر برابر  توانم یمچگونه  تاب نیارمسلول را  این

چشمانم را  روی تخت دراز کشیدم. گردم دلهره و نگرانیم چیره خودم مسلط شوم و بر برکردم 

پتوی سربازی را روی سرم کشیدم تا حس خفگی فضای تنگ و بسته داخل سلول را از بستم و 

 .خود به دور کنم
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 مشهد سوی به
 در. لندرور کردند فردای آن روز مرا به همراه دو نفر ساواکی با لباس شخصی سوار بر یک ماشین

ها  صندلی این .صندلی تا شو در دو سوی و رو بروی همدیگر بود دو بخش بار بند پشتی اتومبیل،

مرا . بودند بدون فنر و برای نشستن بسیار زمخت  ها آن. برای نشستن طوالنی ساخته نشده بودند

به راه  سپسو  کردنددر صندلی سمت راننده نشاندند و دستم را به میله نیمکت ردیف دوم قفل 

 مشترِک ضد خرابکاری اوین یا کمیته مانند که مرا به زندان دیگری بردم یمگمان نخست . افتادیم

   ٢٩.برد خواهند

که از جاده  بردم پی ،تهران حرکت کرد خاور سوی بهو  فتر بیرون هنگامی که ماشین از شهر  ولی

ماجرا  اینطول راه به  ی چرا مشهد؟ در همه. میرو یم به شهر مشهد استان خراسان سوی بهکناره 

؟ اگر چنین است اند بردهیزدانی را به مشهد  آیا .معما پیدا کنم ایناندیشیدم تا کلیدی برای   می

به  راست  یکزیرا اگر در رابطه با مسعود بوده باشد مرا  .او هیچ ربطی به مسعود ندارد دستگیری

رابطه من با مسعود و ندارد   دلیلی پس ،ستگیر نشده استاز آن گذشته مسعود د .بردند  می کمیته

به دوران دانشجویی او در دانشگاه مشهد  گمان بیدستگیری یزدانی  .باشد سازمان لو رفته

به کسی داده است و حاال ساواک سر نخ را گرفته و  ای اعالمیهیا   او کتابی دیشا .گردد  برمی

 من هم ازجملهاست که سراغ همه دوستان یزدانی   یعیطب .شود میبه کجا منتهی  بداندخواهد   می

شب را  ،راه بودن درازبه دلیل  .گردمتا بر نگرانیم چیره  دادم میافکار خودم را دلداری  این با .بیایند

 بامداد .با افسر نگهبان در اتاق معمولی خوابیدم من .بامداد رسانیدیمدر زندان ساواک گنبد به 

 نایی بیکردم باید گرسنگی بکشم تا اگر شکنجه دادند از  می فکر .ه گذشتماز خوردن صبحان. شد

 .هوش شوم زود بی

های مرا  بار دست اینولی  مرا بر سر همان صندلی نشاندند. به راه افتادیم دوباره فردای آن روز

ساواک از زندان  های آن را که رضا رضایی پس از فرار در راه جزوه بازجوی و شگرد .دستبند نزدند

در  پاسخم ،ام کردهکرد که کاری  سؤالنگهبان چند بار  افسر .کردم ام مرور می نوشته بود در حافظه

                                                 
سرکوبی دستگاه پلیسیش و از بین بردن رقابت  برای متمرکز کردِن و باال بردن تواِن  ١٣۵٠در سال  شاه ٢٩

ی درست کرد که کمیتِه مشترِک ضدِّ خرابکاری  گاِه دهشتناک تازه شکنجه  ,هاِی پلیس، ارتش و ساواک دستگاه بین

  .فدای و مجاهد بود یها کیچرویژه   گاه بیشتر شکنجه این. شد یمنامیده 
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  پس چیزی نیست، گفت میهم  او .اند گرفتهبرای چه  دانم نمی بود که نه، اینهمه موارد 
ً
 حتما

 .کنند  ت میدآزا زود .اند خواستهگزارشی رسیده است و تو را برای شهادت 

 بود ای اندازههنوز روز بود اما بارش برف به . هوا بسیار سرد بود .رو به کوتاه شدن نهاده بود روزها

در پیرامونی  رانلو ساعت چهار پس از ظهر به گردنه بدهای  نزدیکی. نمود یم تر تاریک را که هوا

 اتومبیلو  را از دست داد اتومبیلزمین بسیار لغزنده بود و راننده کنترل  .شهر بجنورد رسیدیم

نجا باز هما جلویش از لبه پرتگاه آویزان بود در یها چرخ حالی کهپرتگاه نزدیک شد و در  سوی به

خودشان را از درب مسافر به  ،افسر ضد اطالعات و به دنبال او راننده با شتاب از ترس. ایستاد

دره  توانستم می  ولیماشین را دید  یها چرخشد  از جایی که نشسته بودم نمی. بیرون پرتاب کردند

که چرخ جلو سمت مسافر در لبه  دیرس یمچنین به نظر . تاریک و ژرف را از سمت چب ببینم

 ،افسر و راننده پس از پیاده شدن. سمت راننده در هوا آویزان بود پرتگاه قرار گرفته و چرخ

و از خود  ستمینگر یم ها آنکنجکاوانه به . در پشتی ماشین آمدند و آن را باز کردند سوی به

اتومبیل به بیرون  یک لحظه گمان بردم که بنا دارند مرا از. با من چه کنند خواهند یم ،پرسیدم می

ابتدا . در چنین وضعیت هولناکی هم به فکر جان من نیستند حتیدریافتم که  ن در یک آاما . ببرند

 .یم را از پاهایم بیرون آوردندها سپس پوتین. اتومبیل قفل کردند صندلی ردیف دومبه میله  دستم را

 :پرخاش کنان فریاد بر آوردم

های بسته اینجا زندانی  چرا مرا با دست! ها انصاف ای بی شود یمماشین دارد توی دره پرتاب  -  

 اید؟ کرده

 :افسر سرپرست رو به من کرد و گفت 

 .است یفرارزندانی مرده بهتر از زندانی  -

و  تکانی خورد اثر کوبش محکم در، لندرور در .بیرون قفل کرداتومبیل را محکم بست و از  در

دره دیده  ته. تاریکی بود کرد میتا چشم کار . به پهلو نگاه کردم. به جلو لغزید بیشتر  کمی

برف  .شد یمکوه با یک برش عمودی در تاریکی دره گم . سوی دره سنگی بود این. شد نمی

تا آنجا که ممکن است  کوشش کردم. دمید یمگامی خود  و چهره مرگ را در یک بارید  ریز می یک

عرق سرد  ،تا شاید با هماهنگی وزن بدنم توازن برقرار شود. ودم را به عقب اتومبیل بکشانمخ

با خود . کرد میتر  هولناک دستم که به میله قفل شده بود وضعیت مرا. مرگ بر پیشانیم نشسته بود

 ره پرتاب شود اگر لندرور به ژرفای د دمیشیاند یم
ً
زنده  آتش خواهد گرفت و اگر در جا نمیرم حتما
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از . لرزاند که مرگ وحشتناکی بود و حتی تصورش هم بدنم را می راستی به. زنده خواهم سوخت

 ها نیماش گذر. ام لرزشی به اتومبیل ندهد تا تکان قفسه سینه دمیکش یمآهسته و کوتاه نفس  ،ترس

  ;با خود گفتم .شد یملندرور  باعث لرزیدن  به اندازه کافی

  اندیشند؟  موقعیت هولناک و توازن شکننده می اینیا همسفرانم به آ -

 راننده لندرور  پس از اندک زمانی. اعتنا در کنار جاده ایستاده بودند بی دو کارمند ساواک همچنان

در پناه دستانش  را  یکی. و دو عدد سیگار از آن بیرون کشید قوطی سیگاری از جیبش بیرون آورد

 .ش سیگار اول آماده گرداندروشن و سیگار دوم را با آت

سپس هردو بر روی . یکی را به افسر ضد اطالعات داد و دیگری را خودش بر گوشه لب گذاشت

دو  سرانجام .ها اما چشمشان به جاده بود ساواکی. کردند میتخته سنگی نشستند و سیگار دود 

حرکات دست  از .ها سر گرم صحبت شدند از راننده  کدام با یکی هر .کامیون را نگاه داشتند

ها که راه  کامیون. گویا هیچکدامشان نداشتند که .فهمید که صحبت بر سر زنجیر است شد می

بفهمم چه اندازه به مرگ نزدیک  خواستم یم .باره به درون دره تاریک نگاهی انداختم دو افتادند،

تانکر در . نگه داشترا با تکان دست او  ،ما ی و راننده. ی سر رسیدتانکر بزرگ  سرانجام. ام شده

گفتگو . به سر داشت بیرون آمد  مردی با شکم گنده که کاله پوستی از درونش .کنار جاده ایستاد

به  راننده پشت فرمان نشست و تانکر را در پهنای جاده پارک کرد  پس از اندک زمانی. آغاز شد

از پشت تانکر زنجیر  ،آنگاه پیاده شد. لندرور ساواک قرار بگیرد سوی به شا دنبالهکه  ییها گون

به بودن من در  آنکه   سپس راننده تانکر بی. لندرور راه افتاد سوی بهکلفت و بلندی را بیرون آورد و 

سپس پشت . اش داشت به پشت لندرور وصل کرد زنجیر را که قالبی در ته ،درون لندرور پی ببرد

زیاد صورتم را به شیشه پشتی لندرور  دشواریمن با . ست و به سمت جاده حرکت کردفرمان نش

 .چسباندم

سرانجام لندرور آرام آرام به جاده باز . خوردم ینمزندانی شده بود و هیچ تکانی  ام نهیسنفس در  

ازه ت. که در دو سوی جاده صاف بسته بودند لبخند زدم ها لیاتومب نفس راحتی کشیدم و به. گشت

زنجیر را از پشت لندرور باز  حالی کهلحظه بود که راننده تانکر متوجه من شد درست در  ایندر 

تالقی نگاهمان  .و پشت شیشه نشسته بودم افتاد چشمش به چهره من که در درون لندرور کرد می

 با شتاب سوار لندرور شدند و ها ساواکی. او رفت. ای بود از شگفت زدگی و خوشنودی آمیزه

 سوی بهبار با شتاب بیشتری  این .برگرداندم ها آنسرم را از  ییاعتنا به نشان بی. به راه افتادیم دوباره
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به   در پی  پی افسر ساواک  .پیدا نبود خوبی بهو جاده  .بارید  برف همچنان می .مشهد حرکت کردیم

 :گفت یمراننده 

 !تند تر برو  میتونی  هر چی -

 .از دست رفته را جبران کنندخواستند زمان  گوئی می
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 ساواک مشهد

 پاهای من اینزن بر  بر جالد من جالد من، "

 "تا پر کشد خوش جان من از الشه نا کار من 

  

از . بودکوه سنگی  که در خیابان ،ساعت هفت شب به اداره ساواک مشهد رسیدیمهای  نزدیکی

خودش را به  شتابان افسر ساواک. داد مینگهبانی در پشت بام  سربازی را دیدم که لندروردرون 

 درون در. را به درون راهنمائی کردند و ما باز شد درنگ بی ،در .پشت در رساند و چیزی گفت

چشم به است  ٣٠"ناهیدی"نامش  پس از چندی دانستمساختمان افسر نگهبان زندان با مردی که 

سفید شده  اش قهیشقهای  از مو کمی. بود ساله پنجاهنگهبان مردی نزدیک به  افسر .راه من بودند

کند و به حال و  پیدا بود که مانند یک کارمند تنها کارش را می. تفاوت داشت بی ای  چهره . بود و

انگار سالهای زیادی اینجا کار کرده است و دیگر احساس آدم . روز دستگیر شدگان کاری نداشت

را از افسر ساواک بایدتحویل بگیرد از پشت میز  یا بستهکه  اینمانند . بود بودنش را از دست داده

 .و جامه زندان را بر تنم کند ساعت مرا بستاند ویژه بهو  ها لباسو آمد تا جل

آورده بود  به دستو از شکار آسانی که  دیمال یمرا خوشحاالنه به هم  شیها دستکه ناهیدی 

 :یداز افسر ساواک پرسبا اشاره به من  ،کرد میشادمانی 

 مرد به تو چیزی گفت؟ اینتوی را ه   -

 .گرفتنشاشتباهی  ،کاری نکردهمیگه  -

آنچه در  افتمی یمآشکارا از نگاه شرربارش در . انداخت نگاهی به من پوزخند زنان ناهیدی دوباره

 :گذشت  ذهنش می

  .دید  حاال خواهی -

                                                 
 .شد ترور خلق فدای یها کیچر دست به ،١٣۵۴ بهمن ١۴ تاریخ در مشهد، ساواک بازجوی ناهیدی، حسین٣٠ 

 امنیت سازمان استعداد با افراد از اصطالح به ناهیدی "است آمده او ترور ی درباره سازمان این توضیحی ی هیاعالمدر 

 منحرفی تعالیم از استفاده با و داد یم قرار شکنجه و بازجویی مورد را تجربه کم و جوان مبارزین مهارت، با او ...بود

 .کند ثابت را ها آن کار بودن غلط اصطالح به و کند بحث مبارزین با کرد یم سعی حتا بودند، .« داده او به که
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 :کوتاه گفتپس از درنگی 

 گرسنه هستی؟ ،ایرج -

 :با سر جواب دادم

 آری -

 .برایت چلوکباب بیاورند دهم یماالن دستور  ،مشکلی نیست -  

چنان شتاب زده بودند  .اذیت و آزار من است که منظور از چلوکبابدر چشم به هم زدنی فهمیدم 

باز داشت و کارهاِی اداری را به بعد  که ناهیدی افسر نگهبان را از نوشتن نام من در دفتر زندان

 .راندندم  و به جلو می دادند میهولم  پس از آن. واگذاشت

 اینبه  پایین با دوپله ،در. قدم گذاشتم به سالن سرپوشیده بزرگی که شبیه یک میدان بسکتبال بود

 در میانه سالن پشت به پشِت انفرادی  سیمانی سلول تایی    دهردیِف  دو .شد یم بازسالن سیمانی 

ته  که در دری رسیدیمو به  ها گذشتیم کنار سلولز ا. پیدا بود نوساز است خوبی به .قرار داشت

 که گشودند اتاق بزرگ  در را. سالن بود
ً
که آنهم از جنس سیمان  را دیدم یمترده در بیست  حدودا

به سمت میز تحریر  .ناشکیبانه چشم به راهم بودند در آنجا دو نفر. رفتیم از دوپله پائین باز .بود

که پشت میز نشسته  با اندامی متوسط ساله پنجاهباالی سر مرد  در .بسیار بزرگ مزینی برده شدم

 جز آن مردچرده  سیاهچهره در . کرد می نماییبود قاب عکس بزرگی از شاه در لباس نظامی خود

چاهی  ته بود که گوئی از یا به گونه اش رفتهچشمهای فرو . دمید ینم بیزاری و پلشتی چیز دیگری

 سویآن . ها است جوسرپرست باز و »دبیری«که نامش  دانستم ندهدر آی. ستینگر یمبه من  ژرف

یا  "مسعودی"نامش  ،سرخ و سفید همچون لبو ایستاده بود ییها گونهبا بلند اندام  مردی ،میز

اتاق پر جبروت در انتظار ورود من لحظه شماری  اینهمه اثاث و اشخاص . بود "بابائی"

روی میز ریاست که از همان آغاز نظر مرا به خود  هر روبدا صندلی چوبی دسته ویژه به. کردند می

چوبی در دو طرفش  ی دستهکه چوبی  یا صندلی. ای عجیب با من برقرار ساخت گرفت و رابطه

دبیری دفتری  .نشاند روی دبیری فرو هروبصندلی  آن ناهیدی مرا بر روی .پائید تا فرار نکنم  مرا می

  :بر آن پرسشی چنین نوشته شده بود .ک خودکارپیش رویم گذاشت با یبدون جلد را 

 ».شرح دهیدسیاسی خود را از ابتدا  یها تیفعالسایر . هویت شما بر ما محرز است« 
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 دوباره سر را باال آوردم و به. بر دفتر بازجویی انداختم و سپس نگاهی ها آنچهره من نگاهی به 

 به نزدیک سکوتی. زیر چشم داشتند نیز حرکات مرا ها آن. آن اشخاص نگریستم یکایک چهره

 :گفتم" دبیری" رو به. گذشت ها آنمن و  میانسی ثانیه 

دانید بنویسید  ؟ خودتان هر آنچه میدیکن یم سؤالدانید دیگر چرا از من  شما که همه چیز را می -

جهید  از جای خود "دبیری" هنوز پاسخم به پایان نرسیده بود که .کنم یمو من هم زیر آن را امضا 

 :سر و روی من کوبید برو محکم از روی میز برداشت دفتر را  و

 .بنویسی تو خودت میخواست یمما   -

از سمت چپ و دیگری از   مسعودی و ناهیدی یکی. زمان را از دست ندادند اینبیش از  ها آن -

 .سمت راست مرا از صندلی بلند کردند

 ."تو نباید رحم کرد  به شو، بلند بلند شو،" -

 .دری که در سمت چپ اتاق قرار داشت هل دادند سوی بهبا شتاب مرا 

 :شروع شد خوانیرجز 

 !شو پا شو پا  ، خدمتی بهت برسیم که کاغذ کاغذ پر کنی چنان فهمید،  حاال خواهی -

 .شکنجه زیاد شنیده و خوانده بودم درباره ایناز  شیپ .بود که تا حد ممکن مرا بترسانند اینهدف 

گویی هر دری که  تو .رفتم  باز باید پایین می. در را گشودند .اندن کجا و تجربه کردن کجااما خو

سیمانی   اتاقی. بار چهار پله را در برابر خود دیدم این. رفتم یمها  بیشتر به درون تاریکی شد میباز 

داشتم که دیگر تردید ن. کرد میکم نور فضای سیمانی اتاق را دلهره آورتر  یچراغ .روح  و بی

تحمل  توانم میکجا  تا .حرمتی و همه گونه بی دشنام و لگد، مشت .شکنجه در پیش است و کابل

  .توانم مقاومت کنم  کجا می تا کنم؟
ً
ها و  شگرد دربارهی یهای رضا رضا رهنمود ؟توانم یم اصال

 ی تجربه اینک من بودم در محک  یول .گذشت  بازجویی از برابر دیدگانم میهای  فندتر

گونه بیرون خواهم  آزمون چه این من از. گران شکنجه و بودم من بودم و شکنجه، من .گاه شکنجه

را خواهم  ها کابلتن برهنه تاب آن  این؟ چه گونه با آن دست بگریبان خواهم شد؟ چگونه با آمد

چنین  این یاه تجرب گاه هیچ. دنیای ترسناک ناشناخته بود اینبرای من همه چیز  ؟آورد؟ چه گونه

سخن  شود یم راستی بهکه آیا  دادم میپرسش بنیادی قرار  اینهمواره خودم را در برابر . نداشتم

 نگفت؟
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از  ای گوشهدر تنها و تک افتاده تختی . بودندسیمانی  ها اتاقدیوارها و کف اتاق همچون سایر  

گمان بردم  که .ز کرده بودسربا یمغاک آخرین پله، درست در برابر .مرا چشم ٔبرراه بوداتاق 

به مسلخ  یا برهمرا همچون  .شود میشستنگاه خونی است که از بدن شکنجه شده جاری 

 :کنان گفتم التماس. بردند  می

 که کاری نکردم؟ من خواهید بکنید؟  با من چه می؟ با من چکار دارید؟ دیبر یممرا به کجا  -

؟ به تو نشان !یزن ینمتو حرف . میبر یمبه کجا که تو را  ینیب یمحاال . مادر قحبه خفه شو -

 کسیتو که . اما سرانجام به حرف آمدندتونن حرف نزنن،  می کردند میفکر  ها یلیخ. خواهیم داد

 .نیستی

" ارج"ساخت کارخانه  .قابی فلزی داشت ،شکنجه تخت. بر روی تخت خواباندند به پشتمرا 

. پیچ کنند طنابخواهند   که می هر کجای تخت به اسیر راتا  داد میامکان  ها آنآهنی به  قاب .بود

افتاده بود به و پاهایم را که کمی از تخت بیرون  .صلیب وار. بستند تخت دو سوی را به میها دست

ناهیدی  .ایستاد راستم سوی چپ و دیگری در سوییکی از شکنجه گرها در . انتهای تخت بستند

 .دمید ینمهیچ  گرید .فرو رفت  یاهی و تاریکیدر س ایدن .چشم بندی به چشمانم بست

پیش   ولی. به زدن من کرد آغازرا به دست گرفت و کابل شکنجه که سربازجو بود خودش " دبیری" 

شکافته شدن هوا و بند آمدن نفسم را بگوش  یصدا ، از اینکه تازیانه بر کف پایم بنشیند

 .ایم احساس کردمکف پاه بررا  نخستین کوبش کابل ناگهان .شنیدم می

 ...آخ -

 ؟ زنی  ادر قحبه حرف نمیم -

گیر،  نفس دردی. آمدبر فریادم اختیار بی. کرد رخنهدرد تا مغز استخوانم  .صدای زشت دبیری بود 

 .جانکاه بودو  پیوسته

 :دمیکش یمفریاد . ندآمد مییکی پس از دیگری بر روی پاهایم فرود   ٣١ها کابل

 را؟ آخه چرا میزنین؟ مگه من چکار کردم؟چ ؟!دیزن یمنزنید؛ چرا  -

توگویی . دیکش یمدرون بدنم تیر  ،درد .دمیکش یمیک سگ زوزه  ماننِد  منو  زد میاو پیوسته 

ها را  زخم سپس سابیدند و  میایی بر روی آن  ایی شیشه سمبادهو بعد  کندند یمپوست پاهایم را 

                                                 
  شالق یا کابل ی خچهیتار :۴ ی شماره پیوست به کنید نگاه ٣١
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با  راطاقت فرسا  به غایِت  درد این .لی فرق دارددرد با درد دندان یا درد سر خی این .کوبیدند  می

ضربه نخستین  در همین چهار ها شده گویند نود درصد شکنجه می .کردم  همه وجودم حس می

 .است  سخن درستی راستی به ،گویند میهمه چیز را 

 ام و م به شدت مورد توهین قرار گرفتهکرد میاحساس  ،های کابل کوبش دهشتناکمن در کنار درد 

جایگاه آدم  دیگر ازکه  کند میاحساس  آهسته آهستهقربانی  در اینجا .شخصیتم خرد شده است

 .است ارزش شده ی بیجانور و تبدیل به زیر افتاده است هبودنش ب

  این
ً
گاه است از  اینژخیم نیز بر دو از آنجا که  .خواهد می همان ست که بازجو دقیقا واقعیت آ

 پای پاره و شخصیت خورد شده، ،دشنام و کابل این و شود میشی ضربه چهار به بعد بیشتر فحا

کند و از جایگاه انسانیش به زیر  آدمی را از شخصیتش تهی می آهسته آهسته جسم و روان، درد

 .کند  و به حیوانی پست تبدیل می افکند  می

 . یتوان ینمایرج «با خود گفتم 
ً
باید . داردسیمی با گوشت سازگاری ن کابل آن هم ،کابل اصال

 :گفت" مسعودی"که  بودند ه ده ضربه به کف پاهایم زد. »شد رهاگفت و 

 ».را می زند شیها حرف ،دست نگه دار« -

 اتاق سوی به ها را باز کردند و مرا از تخت شکنجه پایین کشیدند و کشان کشان طناببا شتاب 

روی میز  هروب از .کرده بود جا عوض. آن صندلی چوبی دسته دار چشم براهم بود .بردند بازجویی

و اعتراف  نشستم میبر آن  دیبا .نمود یممشمئزکننده  چه رییس به سمت راست رانده شده بود،

بر روی صندلی اعتراف نشاندند  !آدم فروشی به دستگاه تبدیل درد به حرف و اطالعت،. کردم  می

 :دفتر بازجویی و دوباره دوباره دوباره خودکار، آه .و خودکار را

سیاسی خود را از  یها تیفعالسایر . هویت شما بر ما محرز است ...بنویس ،بنویس ،بنویس«-  

 ».ابتدا بگوئید

 :از صدا پر سرم سرسام،. ی در درونم برپا بودیغوغا .بیزار بودم" بنویس"واژه  اینآخ که چقدر از  

وحشیگری را  این  د بتونیامکان ندار ..بگو.. بگو... شود نگفت نمی ...نی ایرج نمی تو...بگو« 

آخه برای  میشه؟ مگه رو لو بدم؟  یک بگم؟  یچ .فایده است بی مقاومت بده، وا ، تحمل کنی

دخمه درد و  این یتو خانه؟ جنایت اینتونم یک انسان دیگه را بکشونم توی  می چطور ؟ چی

 »زجر؟
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بی شرفی و ننگ  ،خیانتناشی از  بزرگ روانی که بگو اما فشار گفت یمبه من  فشار شدید درد

 .کرد میداشت مرا از درون له 

در برابر دو . درگرفته بود شرف و تنمجنگ بزرگی میان . شوم یمم که دارم خرد کرد میاحساس 

 .بزرگ قرار داشتم راهی

 .چه کنم دانستم ینم .شدم یم آسوده و کردم میفرو  بر دلمخودکار یک دشنه بود تا  اینای کاش  

. آن را خوب در دست بگیرم و انگشتانم را محکم بر آن بفشارم دمیکوش .دست گرفتمخودکار را به 

دستم ماند و به روی  در .دادند میخودکار را به یکدیگر پس  ها انگشت. با آن ور رفتم  کمی. نشد

 .نلغزیددفتر   برگه

 :فریاد زدند یکی یکی

 .نویس بنویس بنویسب -

 :گرفتمسر باال  

 چه بنویسم؟ -  

 :از صندلی چوبی دسته دار به روی زمین پرتاب شدم.به من زدری پس گردنی محکمی دبی

 ! یکن یممادر قحبه مارا فیلم  -

از درد و  هراس .بردگاه  شکنجه سوی بهگرفت و دوباره مرا کشان کشان  را یقه کت سربازیم 

ام  نگرانی .مکرد میاحساس بی کسی و بی پناهی بزرگی . خورد می آهسته آهسته جانم رااعتراف 

اینجا  خواست یمدلم . دمید یممادر و پدرم را چهره  .فریادرسی نبود . شد می افزون و افزون تر

 .جلوی شالق را بگیرند توانستند یمبودند و شاید 

جان و بدن  صاحب ها آندر واقع . هر بالی به سرم بیاورند توانند  می ها این کهکردم  احساس می

  .من بود اختیار در همچنانا روانم تنه بودند وشده من 

سود  اکنون به اما.  فیزیکی های به آسیب است یدارجان  نشیآفرهر   یک واکنش طبیعی ،درد

د ارزش ،کرد میگر کار  شکنجه
ّ
  از یک سوسک. بودم شده هیچ .های انسانی شکنجه شده بر ض

من از یک حیوان هم  ها آندر نزد . دادم می ها آناطالعاتی بود که به  هم وزن من ارزِش . هم کمتر

خانه  ممکن از نهان روش  به هر ستیبا یم اطالعات بودم که بازجوها مشتیمن . کمتر بودم

 .همه را لو بدهم دمیترس یم. زد میدلم به شدت شور . ام بیرون بکشند سینه
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 این. ندآمد میفرود  ام آزردهپاهای  کفیکی پس از دیگری بر  ها کابل. تخت بستند بر دوباره مرا

 .دمیچیپ یمبه خودم . بودپیشین  بار تر از جانکاهبار درد شالق بسیار بیشتر و 

 ی نیست؟ کس هیچچرا هیچ فریادرسی نیست؟ چرا اینجا  -

 چنین یدان ینمروا  چراکه.  کنی میاز خود پیوسته را  پرسش کودکانه ایندانی که نیست اما  می

 .داد زد ناگهان. کردم  سر میبی اختیار ناله  ضربه کابل هر با .شودب آدمی شأنرفتاری با انسان و به 

 .ببر مادر قحبه صداتو خفه شو، -

هوش  گیج شدم، بی. نفسم برید. زد ناگهان ضربه محکمی به شکمم جالد .صدای دبیری بود

 :صدای مسعودی را شنیدم که رو به دبیری گفت تنها هوشی،  در میان هوشیاری و بی شدم می

  .میشههوش  بیه دار. زدی جاییدست نگهدار؛ بد  -

باید با  ریاس .ندارد بازجوهاارزشی برای بیهوش  اسیر. گفته مسعودی از سر دلسوزی و رحم نبود

گاهی و بیداری کامل درد را بکشد تا ناگزیر به   .باشد گفتن سخنآ

 دانم نمی .آمد میر تنم فرود باز کابل بود که ب .به خود آمدمباز .پاشیدند ام چهرهآب سردی به روی 

رو  "مسعودی"دوباره . که بس کنیدکردم  م التماس میکرد میدیگر ناله ن. خوردم کابل چند ضربه

 :به دبیری کرد

 .هایش را میزند بار حرف این ،بس است ،دست نگهدار -

   صندلیر د .بردندبازجویی  اتاق سوی بهکشان کشان مرا  .ها را از دست و پایم باز کردند طناب 

 پیموده کمترین زماندر  ستیبا یمتخت شکنجه و صندلی اعتراف  میان فاصله. اعتراف نشاندند

صندلی به تخت شکنجه  از بود و طوالنی آه که چه سفر سخت. نیفتدشود تا درد از شدت 

فشاری  رهگذر ایندر  ... کوتاه راه این نمود یمدراز  چهو  سفر اینآور بود  چه رنجآه که  .اعتراف

 .کرد می  سنگینی روانمبر  یچند تنُ 

دهم؟  چه باید بکنم رهایی اینو از  فیزیکی و روانی جنگ اینتوانم خودم را از  گونه میچه «

 پایان طاقت فرسا ی جسمانیممسولیت و شرفم و درد  میانجنگ درونی  اینبه  توانم یمچگونه 

 راهی وجود دارد؟ آیا  راستی بهدهم؟ آیا 
ً
شنیده بودم  »؟سخنی نگفت شکنجه زیر در شود یم واقعا

 .که درزیر شکنجه لب به سخن نگشودند ییها آدمانگشت شماراند 

و  گذر کنم ها خمبتوانم از پیچ و  هست که اگر جایی ها دوردستاندیشه بر من آمد که در  این

راه  اندازه چه جا آنکجاست؟ تا  ،جا اما آن. دیگر شکنجه کارساز نخواهد بود بدان فرود آیم
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تخت  میان راه در ها وهم بسا چهو  ها پرسش گونه اینوجود دارد؟  جاییچنین  راستی به است؟ آیا

آوردند و آزارم  شکنجه تا صندلی اعتراف و از صندلی اعتراف تا تخت شکنجه به مغزم هجوم می

 .دادند می

را جابجا  زاری خود  و بی با احتیاط .نشاندند نمود که همچنان غضبناک می مرا بر صندلی اعتراف

 .کردم

و اطالعات و همه آن  ها نامخواست تا  گوئی از من می. خماندسرم را روی کاغذ  با فشار "دبیری" 

 بیزاری و خشم با حالتی که" دبیری. "بی اختیار بر روی کاغذ استفراغ کنم دانم میرا که  چیزهایی

 
ً
 :فریاد زد زد میموج  در آن کامال

بنویس و خودت را  ،بنویس دانیم را بنویس؛ ما همه چیز را می ها آدمبنویس؛ اسم مادر قحبه  -  

چیز لو  همه خر نشو بدبخت، .چیز را میدانیم همهما  احمِق مادر قحبه  ای ،سیبنو .راحت کن

 !خودی کتک نخور یب رفته،

 :آورد که  از درون هم آواز با بازجو بانک بر می ندایی عجیب اینکه

؟ چرا از دادن نام کسانی !گوئی را که قصد جانت را کرده بودند نمی ها آنچرا نام . یسایرج بنو -  

 ؟! زنی سر باز می تو را بکشند خواستند یمکه 

ها تنها از آن جهت است که مرا از درد جانکاهی که همه  ها و تصور خیال این دانستم یم  ولی

. دای درونیم غلبه کنم و لب به سخن بگشایمو بر وجدان و ن وجودم را فرا گرفته بود رهایم بخشد

جای  یانام کسی  اما نتوانستم. به زبان آورمنام مسعود را  دست کموجود بارها به سرم زد که  اینبا 

 .بگویم ها آنرا به 

 :باز گفتم

؟ شما خودتان بنویسید و من هم امضا !دیزن یمشما که همه چیز را می دانید پس چرا مرا کتک  -

 .قای دبیریآ کنم یم

" ناهیدی. "خودکار از دستم پرت شد که  طوریسرم را محکم به روی کاغذ کوباند " دبیری"اما  

 :جلو آمد و گفت

 .باور کن همه چیز لو رفته نداره فایده ،ایرج -

یا " سیمین "؟ شاید اند کرده شاید کسی را دستگیر با خود گفتمشد  چیره تردید بر من لحظهدر یک 

 دانند،  همه چیز را می راستی بهشاید . اند گرفتههای سازمان را  نکند همه بچها حتی و ی" مسعود"
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به دیگر افراد سازمان  اورا و از راه تعقیب " سیمین"یزدانی مسعود را لو داده و مسعود هم  دیشا

 .اند دهیرس

 کهبود پیدا  .ادرا به من نشان د" مسعود"جلو آمد و عکس " ناهیدی" افکار غوطه ور بودم که ایندر 

 .مسعود گرفته شده است ییدر دوران دانشجو عکس

را نشانم دهند و نه یا خود او او امروز  عکس ستیبا یماو را دستگیر کرده باشند دست کم  و اگر 

کسی که دستگیر  مرد را به هر اینعکس  ها آناز کجا معلوم که ! تصویری از دوران دانشجوئیش را

ولی از سوی  .خوردم یمرا  ها آنبه همین دلیل من نباید گول ترفند  دهند؟ نشان نمی شود یم

 .نمودار خستگی بازجویان و دادن اطالعات به من نیز هست ،نشان دادن عکس خودِ   دیگر

 ؟ تا کی یول بیشتر رو کنند، دستشان را ها آنپس باید بیشتر پایداری کنم تا شاید  

 .شناسم ینمفرد را  اینمن  -

. بستند دوباره مرا به تخت شکنجه. پرسشی نکردند ه یکدیگر نگاهی انداختند و دیگربازجوها ب 

 مرا به اتاق بازجوئیهرچه بیشتر  شتابشالق را زیادتر کردند و سپس با  یها ضربه شماراینبار 

 باز شد در .ناگهان بازجوها به حالت خبردار ایستادند. و در کنار دیوار سرپا نگه داشتند برگرداندند

وارد اتاق در تنش فرو رفته بود و سرش  بیشتر قد نداشت یک مترو نیمنزدیک به  و مردی که شاید

گمان بردم سرهنگ شیخان رئیس اداره ساواک استان خراسان  .چون موشی در لباس انسان .شد

 .را از تن بیرون آورد سرش .من ایستاد یروبرو شیخان جلو آمد،. است

 :شکنجه گر بود کرددبیری باالی سر عکس شاه که قاب رو به سپس 

 !حرف نزنی به جقه اعلیحضرت من امشب تو را خواهم کشت اگر -

 :او را تکرار کردم سخن دیوار سیمانی اتاق ایستاده بودم بی اختیار  جلوی من که در 

 .دانم نمیبه جقه اعلیحضرت قسم من هیچ چیز  -

 به خاطرشاید  .را به تمسخر گرفته بودم شاید من هم ناخواسته اوحق هم داشت . شد  عصبانی

 .شخصیتش را در نظرم دو چندان ساخته بود اش که حقارت رفتار مسخره

 .کند شکنجه آرزویش را می  تخت  گران بهاییست که اسیر هر دم بر روی ی مرگ هدیه 

 !سرباز  -  

با  .دیوار هل دادند بازجوها مرا به کنار. دو سرباز با اسلحه وارد اتاق شدند .صدای سرهنگ بود

 :سرهنگ فریاد کشید. ر روبروی دیوار ایستادم پاهای ورم کرده و کبود و دردناک د
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 .هدف ،به زانو ،به صف -

دانستم که از مردن من  می  نیک. من نشانه گرفتند سوی بههایشان را  تفنگسربازها زانو زدند و 

با من  دانستم نیز  اطالعات و آنچه می مردنم با. دیآ ینماسیر مرده به هیچ کار  .سودی نخواهند برد

و برای  اند شده ناامیدکردم که شاید هم از من  گمان یا حال لحظه ایناما با . خواهند مرد

 شاید هم . مرا بکشند خواهند یمدیگران  گیری درس
ً
دستگیر شده و همه چیز را " مسعود" واقعا

ات و مبهوت به صحنه نمایش نگاه من م .اعتراف کرده ودیگر نیازی به زنده من نیست

 "ناهیدی"و " مسعودی". مسخره است یا جدی  یک بازی اینهنوز برایم روشن نبود آیا  .کردم می

 :مسعودی بود که به سخن در آمد اول .کنند یمبود که نقش بازی  معلوم .وارد صحنه شدند

رف نظر کنیم؛ حرف را خواهد زد؛ اجازه بدهید از کشتنش ص شیها حرفجناب سرهنگ او  -  

 .میزند

 :او ناهیدی و دبیری پا پیش گذاشتند  در پی 

 .چیز را خواهد گفت همه .وقت بدید یکم .بله جناب سرهنگ به او لطف کنید -

  شیخانسرهنگ 
ً
 اینمتقاعد شد و پیش از اینکه با گامهای بلند اتاق را ترک کند به گفتن  ظاهرا

 :جمله بسنده کرد

 .خودش ادامه داد خبرم کنید تا کار را یک سره کنم  رسختیمرد به س ایناگر  -

ساواک به اتاق بازجوئی  ریاستآمدن  که در سرم گذشت رفت میاز اتاق بیرون  حالی کهدر  

 را بایست راه  هایم می حرف .زدم میبایست حرف   می من .اهمیت پرونده من استنشان دهنده 

که ساواک مشهد پیوسته در زیر انتقادات شدید  بودم شنیده .باز کند کسانی دیگربرای بازداشت 

  که چرا. ساواک مرکز قرار داشت
ً
خلق پیش از آنکه  تمامی کادرهای مرکزی سازمان فدائیان تقریبا

 دست آناندر ابزاری ند و اکنون من کرد میفعالیت  ها آندر مشهد و در زیر دماغ  به تهران بروند

بظاهر مهربان و  ای چهرهم آمد با سوی بهمسعودی  .ز نشان دهندساواک مرک برابر بودم تا خودی در

. صندلی اعتراف برد سوی بهپیراهن سربازیم را در دست گرفت و آرام مرا  نیآست .رسان یاری

از  دست که کوتاه بیا، گفت میاو هم با سرزنش به من  انگار .صندلی چوبی رو ترش کرده بود

 .ان مات و مبهوتهمچن. نشستم. بیا راه بردار، خریت

 خواهند بکنند؟  چکار می حاال چه در آستین دارند؟ -

 :آغاز به سخن کرد گرها دبیری رئیس شکنجه
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ایی؟ تو بعد از هفت سال تالش و زحمت دکتر شدی و آرزوی  ایرج ببین با خودت چه کرده -

با  ات معنی بیهمه چیز را داری به خاطر کله شقی و سرسختی  حاالاما  برآوردی را ات خانواده

تونی  تو می !دکتری ،سرت ریخ باش،  یمنطق یک دقیقه فکر کن،! دی خودت بر باد می دست

چه بخواهی را در اختیار  پول و هر ،مقام ،پست ،تونی خانه می ،بهترین زندگی را داشته باشی

به او همه ما  ،هوش داشت که بفهمه قدر این !را ببین نیکخواه .رو بگو قتیحق ،بگو. داشته باشی

بود ما هم دانش و سطح معلوماتش هم خیلی از تو بیشتر . فایده است کارها بی این. چیز دادیم

پزشکی به کار پزشکیت  تو. وا گذار ها یاسیسکار سیاسی را به  ،جان پسر .همه چیز به او دادیم

خواهی  ه میک تخصصی هربرو . به هر جا دوست داشته باشی ٣٢.میفرست یمتو را به خارج . بپرداز

 ٣٣.کردیم" ولیانش"ما خودمان ! را ببین" ولیان"آقای  این. بیا به مملکتت خدمت کن بعد بگیر،

                                                 
 ی هیاتحاد  )او یکی از رهبران کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان )١٣١٨-۵٧١٣ (  پرویز نیکخواه٣٢ 

پس از پایان تحصیل و . ایران نام گرفت ی تودهجریانی که دیرتر، سازمان انقالبی حزب  ی برجسته ی چهرهبود و )ملی

 ی گلولهشاه هدف که  ١٣۴۴در فروردین . اخذ دیپلم مهندسی، به ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه پرداخت

، سر و صدای ١٣۴۴ دادگاه او در مهر و آبان . رضا شمس آبادی قرار گرفت، نیکخواه و یارانش را بازداشت کردند

 ی گستردهبازتاب یافت و هم به خاطر کارزار  ها روزنامهنیکخواه که در  ی جانانهزیادی به پا کرد؛ هم به خاطر دفاع 

اما در . نیکخواه در دادگاه تجدید نظر، به ده سال حبس محکوم شد. اکنفدراسیون در سطح اروپا و آمریک

مطبوعاتی، به دفاع از انقالب سفید شاه  ی مصاحبهکشید و در یك  انقالبی خود دست یها شهیاند، از ١٣۴٩ سال 

عنی تلویزیون دستگاه تبلیغاتی شاه، ی نیتر مهمرا در  ها مقام، یکی از باالترین ١٣۵٧او تا انقالب بهمن . پرداخت

اسفند همان  ٢٢او را محکوم به اعدام کرد و این حکم در  دادگاه انقالب اسالمی، در اسفند. ملی ایران عهده دار بود

  .اسفند به اجرا گذاشته شد

ی افسری، افسر شد و در رشتة  نظام و دانشکده ی مدرسهپس از تحصیل در  )١٣٠٣(-١٣٧٣ ولیان عبدالعظیم٣٣ 

نظامی، به  یها دادگاه، آجودان لشکر لرستان و فارس بود و مدتی نیز در ها مدتاو . ل پرداختحقوق نیز به تحصی

، با تأسیس وزارت اصالحات ١٣۴۶در سال . در همین دوره با ساواک در ارتباط قرار گرفت. وکالت اشتغال داشت

نیابت "که به  ١٣۵٣گرفت تا سال سپس در رأس وزارت تعاون و امور روستاها قرار . ارضی، وزیر این وزارتخانه شد

در زمان نخست وزیری غالمرضا ازهاری، مدتی او را . و استاندار خراسان انتخاب شد" رضوی تولیت آستان قدس

  .آمریکا رفت و همانجا درگذشت سپس به. بازداشت کردند
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 نگاه کنتان دشهر خو توی. رساندیمش ارضیریاست اداره اصالحات  به یک نظامی ساده از 

. ردیمخودتان ک شهردار شهر و مجلس کردیموکیل را  ها آنما ! اند دهیرسبه کجا  ٣٤ها  بهادری"

 ...تو هنوز  .رحم کن ات خانوادهبه  ،رحم کن ات سالهبه جوانیت و به زحمات بیست و چند  ایرج

  

 اینفکر و ذکرم . دمیشن ینما اما من دیگر هرفهایش ر. زد میو حرف  زد میدبیری همچنان حرف 

کف  داشتم؟را  اش هیبن توانستم؟ یم ای از شالق و درد را تحمل کنم، بود چگونه باید دور تازه

 باید بکنم؟ چه ،داشت ینمدرد از سرم بر  و پاهایم ورم داشت،

 :رو به من کرد و گفت" مسعودی"ناگهان 

خواهی با شاه  تو کی هستی که به خیال خودت می. شناسم یممن جد آباد تو را  ،قهرمانلو -

اقبتش چه که ع  خودت خوب میدونی ؟!خواهی ادای پدربزرگت را در بیاوری نکند می ؟بجنگی

تو یک  حاال. هم او را کشت و جسدش را هم گم و گور کرد رضاشاهکمی گردن کشی کرد و . شد

 ٣٥دولت بجنگی؟ اینبا  خواهی میوجب بچه با چار تا بچه دیگه مثل خودت 

 .شناسد  پس او همه ایل و تبار مرا می!! عجب. کرد میاولین بار بود که ته لهجه قوچانیش را رو 

 ایندر  ببندم دلدلم نیامد که به هم والیتی بودن  اما .ناحیه شمال خراسان بوده باشد از همان دیبا

                                                 
 بیست و یکم ی ورهد ١٣۴٢فرزند تاج محمد خان، از مالکان بزرگ قوچان، در سال  )١٣١٢- (غالمرضا بهادری٣٤ 

از قوچان به نمایندگی مجلس شورای ملی (بیست و سوم قانون گذاری  ی دوره( ١٣۵٠  قانون گذاری و نیز درسال 

بلند پایِه   کارکنان ها از آیل توپکانلو به نام منصور فرهادی از از کسان خانواده فرهادی یکی ندر قوچا .شد انتخاب

نزدیکان شاه بنام بهمن حجت  رزنداِن ف تن از  دو  ١٣۵۴   شد در اردیبهشت سالاگر یادتان با. ساواِک مشهد بود

پسر (پهلوی  و علی) یار میِز پوکر شاه, دختر پروفسور عدل(با همسرش کاترین عدل ) فرزند تیمسار حجت(کاشانی 

انه در دوم اردیبهشت بهمن و کاترین در یک برخورد مسلح, و سر انجام. بر شاه شوریدند) علیرضا پهلوی برادر شاه

آقای دکتر مسعود فرهادی .. اوین گذراند  در زندان پهلوی نیز دستگیر شد و دورانی را همان سال کشته شدند و علی

دروغینی بر خالف وجدان و  گواهینامه کنند یمکه در بستون کار     برادر آقای منصور فرهادی  روانپزشک

 .روانی دارد  آقای بهمن حجت پرونده به ساواک داد تا نشان دهد پزشکیش  سوگند

  

، ١ ی شمارهدر پیوست . ماجرای کشته شدن ولی خان قهرمانلو، در فصل ولی خان در آغاز کتاب آمده است٣٥ 

 .است ُکردهای قهرما نلو و ُکردهای خراسان اطالعاتی به دست داده شده ی درباره
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هایم در پیش هر بند  رحمانه بر پشت دست هر سیگارش را غافل گیرانه و بی" ناهیدی" میان

 .کرد میانگشت خاموش 

ت دستهایم چسباند های اولی که سیگار به پوس بار .ام را پر کرده بود  بینیبوی سوختن چربی بدنم  

 :از جا جهیدم و به اعتراض گفتم

 ؟یکن یمچنین  چرا ؟یکن یمچه  -

 .را بگو قتیحق بزن، حرف بزن مادر قحبه، حرف کنم؟  چرا چنین می -

 !خواستین  از من می را حقیقت -

درد سوزاندن پوست . نه انگار انگار .هایش را روی دستانم خاموش کند سیگار گذاشتم رها کردم،

وحشیگری از کجای ما  اینمانده بودم که . چیه .نم با سیگار در برابر درد کابل هیچ بودت

در پس کابل بود که  کابل های سیمانی، وارید اما بعد تخت شکنجه،! ها جاری است نما انسان

 .پیش چشمانم پدیدار شد

کارم  و بمانمیک پزشک باقی  خواهد یمهم دلم  من .من یک پزشکم دونین می تونشما که خود -

  خوب اگر. دیکن یمرفتار  اینجوریکه با من  ام نکردهمن کاری . را انجام بدم
ً
دانید  چیزی می واقعا

من سرم در . کنم یمبنویسید و من هم امضا  دیخواه یم؟ شما هرچه دیخواه یمدیگر چرا از من 

اگر . اند آقا پرونده ساخته برایم .ام هیچ کار دیگری هم نبوده اهل .را خواندم درسم کار خودم بوده،

 
ً
 .کنم  که امضا می گفتم بگین آقا، بنویسین، خب خبرم،  ام که خودم از آن بی کار خالفی کرده واقعا

رحمی با پا تمام وزنش   پای زخمیم که دبیری با بی. پا بود از .دردی جانکاه در وجودم خلید ،درد

 .را بر پای زخمیم گذاشت و فشار داد

 ...آخ -

پا از میان  کفهای ترکیده و خونی که از  و چشم دوختم بر تاول. کشیدم ای نعره اختیار بی 

و درد و تن لهیدهم  خون .شد که فهمیده نمی یدرد شد، که دیده نمی یخون .انگشتانم جاری شد

 .پیچم کردند بر تخت بستند باز طناب باز .شکنجه گاه کشیدند سوی بهرا 

 :ب صدا سر داددبیری باز به فحاشی و در غض

 !را بگیر متیتصم کشیمت،  می یا یزن یمحرف  یا .مادر قحبه به تو رحم نیامده -

 آه .رفت میچون خنجری به سینه پاهایم فرو  درد .کابل فرود آمدند پی درهای خونین کابل  ضربه

در گوشم ی مسعود خورد میپاهایم شالقی که به  ضربهبا هر چه جانکاه و چه سنگین بود،
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هدف . کاغذی در دهانم بود یها گلوله چپاندنهم " ناهیدی"ظیفه و» ...بگو ،بگو ،بگو« گفت یم

 اینبیش از  توانستم میدیگر ن .را از درد دور نکند ذهنم ،هایم بود که فریاد کشیدن اینکار  این

 .تاب بیاورم

توانستم  نمیدیگر . بیش نیست پنداریدژ مقاومت دروغ و  ،سیده بودمراه رانگار به پایاِن  

 :خودم گفتم به .گشودم لب می کنم و بایدایستادگی 

در جزوه درون . خواهد آمد سخنبه  سرانجام کسی هرکه در زیر شکنجه  دانند یمرا همه  این«

چریک آمریکای التین  ،"کارلوس ماریگال" وپامار توهای  ی با الهام از تجارب چریکتشکیالت

. شود نمی نامیده نامردی و سستیو دیگر  رواستاعت از چهار س پسآمده بود که اعتراف 

و در . در اختیار پلیس بگذارد را شیها دانستهاز گذشت چهار ساعت پس  تواند یمشونده  شکنجه

بایست فرار و خانه تیمی را تخلیه   ساعت عضوی که قرار بوده است سر قرار بیاید می چهار این

بیش از چهار   خیلی من اما. گذاشتند یما چهارساعته ری مهم قرارها ها بچهبه همین دلیل  .کند

اگر حاال حرف به زنم . ام نگفتهو چیزی  ام آورده شالق را تاب ساعت است که ضربات سهمگین

 ».به گردنم نخواهد بود گناهی دیگر

 .در گوشم طنین انداز بود رها کن پیوسته »جانکاه  درد اینخودت را از  وبگ«اندیشه که  این

 اینهم از  حس داشته باشد و پوست باید همواره خواهند یمتازه  وتر  رااسیر گران پاهای شکنجه 

 جذب ها مردهتا خون  دهند  به اسیر تنفسی می ،مشخصی شالق شمار زدن پس ازبازجوها  رو

دست و پای مرا از تخت باز  سرانجام .بیاورد دوباره حس خودش را به دستپوست و بدن شود 

 :رو به من کرددبیری  مغاک دم در ورودی شکنجه گاه انداختند یسو بهکردند و 

 .فکرهایت را بکن و هر وقت حاضر به حرف زدن شدی ما را خبر کن -

 پاهامرده میان انگشتان  خون .شده بود پاهایم کبود کف .پاهایم دو برابر شده بود ،از شدت تورم

نای تکان خوردن  حتیرمق بودم و   بیسخت . زد میدرد چون خیشی تنم را شخم . لخته شده بود

کردم اگر غذا   می الیخ .چه اشتباهی .نزدیک به دو روز بود که غذا نخورده بودم .را هم نداشتم

بایست خوب غذا   عکس میبر .کنم ینمشوم و درد را حس   هوش می نخورم با اولین ضربه کابل بی

 .شمبرای تحمل درد را داشته با  خوردم تا انرژی کافی می
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کاش فریادرسی داشتم . کسی و تنهائی مطلق فرو رفته بودم من در یک بی ،توی مغاکدر 

و تنها با بدنی  تک بودم، کس بیاینجا  اما .توانستم با او درد دل را بگویم، راه چاره بجویم می

 .و درد دل نشستم ییها به واگو با همان پس .رنجور و زخمی و اندامی آسیب دیده

کنم و بر سر  ایستادگیباید  که زد میبه من نهیب  بخش اخالقی مغزم. بدن اینو  تنها من بودم

با  منطقی مغزم بخش. ها را نگاه دارم اخالقی استوار بمانم و پاس رفاقت انسانی و یها مانیپ

اعترافی هرچند کوچک  به تاکند  قانعمرا  تا دیکوش یم و کرد میهمدردی  زخمی و خونینمپاهای 

شالق  قرار نبوده .که وظیفه ما راه رفتن است دادند میسر ناله  غمگینانهپاهایم . دست بزنم

 دمیفهم یم ،کرد میزبان که باز  .نگران رفیقانم بود فقط ،اما قلب .درد بکشیم قدر این بخوریم و

شالق و شکنجه و  و به زیر را با دست خود ویران کنم  انسانی خود را راضی کنم توان ینمکه 

 :با جدیت به استدالل پرداخت منطقی مغزم بخِش ! بکشانماعتراف 

روز  اینتو را به  ها آن. تو را بکشد خواست یمحتی  سازمان همه چیز را از تو گرفت این«

. خودت را رها کن رجیا ؟ تا کی مماشت .داری حرف بزنی و نام نارفیقان را بگویی حق .انداختند

 لو بدی؟ خواهی می آدم بفروشی؟  یخواه یم .اشتبه میان گذ ااما وجدان با تمام قدرت پ

 حاال د است و غیرانسانی؟بشکنجه   گفتی  نمی مگر شرافتت را به زمین بگذاری؟ یخواه یم

 را به زیر شالق و شکنجه بکشانی؟ ها آدم و ؟ های دیروزت پشت کنی به حرف خواهی می

 .باش آدم .نگهدار آدمی را حرمت که هستند؟ آدم که نیستند که نباشند، دوستات

هار چه کنم؟  یها سگ اینها با  بازجو اینخواهم آدم باشم اما بمن بگو با  می ،راست میگویی آره

 پوست و از آدمم، آخر ؟شود میدو باره ادامه بدهند چه  اگر چه گونه سرشان را شیره بمالم؟

و تمام و کامل مثل امروز بزنن ممکن است بشکنم  اگر !که نیستم فوالد گوشت درست شدم،

جز   ببینم راهی بگو کنم؟  من چطوری زندگی بعد آیند اینجا،  یک ماشین آدم می بعد .بشکنم

نفر را  میگه انگار باید اسم یکی دو تجربه .االن وسیله خودکشی هم ندارم  یول خودکشی هست؟

 .دو نفر که شکننده نباشند وضعیت موجهی داشته باشند  یکی بهشون بدم،

 را  زیاد یا مهمیافراد  زیاد سیاسی نیست تنها یک سمپات ساده است، او ،الف .کردمکمی فکر 

شناسد و به همین دلیل کتک زیادی هم نخواهد خورد و در صورت اعتراف  هم نمی

. گناه  و بی پاک اش در پیش چشمانم مجسم شد، چهره. وارد نخواهد شد چندانی به کسی آسیب

 خشن آدم جیم چطوره؟  راستی. لش کنو واون .نمیتونم .نمیشه نه .نیامد دلم .احساس شرم کردم
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چه شد  دانم نمی میشه؟  تکلیف اونا چی پس .اون زن و بچه داره  یول .میستهوا ،هیقو ومحکمیه،

و  عشق فیتکل اگر او لو برود تکلیف من چه میشه؟ راستی به .پیش چشمم ظاهر شدسیمین که 

با پاهای برهنه  او. آتش به جانم ریخت. و گرم و جان شیفته  های عاشقانه نگاه ،یدوست عاشقی،

 ؟شود میاو را بگیرند بر او چه  اگر .راه برود توانست ینمبر روی فرش هم 

خواهد  سرانجاموحشتناک دوام بیاورد و  یها شکنجه اینیقین داشتم نخواهد توانست در زیر 

 توانست ضربات بسیار شکستن او می ،ترده باالی تشکیالت ارتباط داش یها بچهاو با . شکست

نابودی  به دنبالش تواند یموارد کند که کمیته مرکزی  بلکه بربر بدنه سازمان  تنها نه ای نابود کننده

و  سالم .آن خانه مشترکمان با آن تخت خوابش باید بماند وا نه ،سازمان را به دنبال داشته باشد

 .کردیم میام و با هم در یک خانه زندگی  ی داشته ا رابطهنباید بفهمد که من با او  ساواک .محفوظ

 .ای ندارم جز ایستادگی چاره پس .ختم نشود سیمین همه حواسم را جمع کنم که هیچ ردی به دیبا

 ؟ تا کی اما

یک  پاهایم از شدت ورم به هم چسبیده بودند و پایم شکل انگشتان به پاهای خونینم نگاه کردم،

در گوشه و کنارش . شد میهای سرخ و کبود دیده  جایش رنگ ،جا. کرده بود توده خمیری را پیدا

با . شدند میدیده  دیچک یمپاهایم و زیر انگشتان  دِل و قطرات تازه خون که از های کهنه  لخته

 این گفت میکوبیده و زخمیم پنداری  بدن .نداشت ییاموش بود و دیگر ادعاهمه ساکت و خ این

 .وفادار بمانم ها مانیپخواست بر سر  آسوده بود که می وجدان .زد میند لبخ قلبم .نیز بگذرد

 اما .ایست چاره تازه به دنبالبود که  معلوم .استداللی مغز اما اینک سخت در اندیشه بود بخش

 دررا بشمارم تا  ها کابل پنج تا پنج تا اندیشه به مغزم آمد که این سرانجام .قلب هنوز نگران بود

 .روم پیش توانم یمابم آستانه تحملم تا به چه حد است و تا کجا تجربه در ی

 بود که" ناهیدی"م ناگهان در باز شد و کرد میپریشانم دست و پنجه نرم  یها شهیاند همانطور که با

 :فریاد زد

 ؟!تا برای ما دروغ سرهم کنی یکن یمفکر  یدار ،مادرقحبهجاکش  -

 .ها و میان در ایستاده بود باالی پله 

تخت شکنجه  سوی بهمشت و لگد  با کنان مرا از جا کندند، ها پایین آمدند و حمله یک یک از پله

 .کوبیدندپایم  کِف دست و پا و چشمهایم را بستند و کابل را بر  باز ،زدن در یک چشم. بردند

 و .بود ها و اینکه ببینم تا کجا پیش خواهم رفت تنها راه حلی بود که به مغزم رسیده کابل شمردن
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» ... پنج ،چهار ،سه ،دو ،یک« :شمردم یمیکی پس از دیگری فرود آمدند و من هم  از نو ها کابل

پیدا  دشواری اینبا  و برون رفت هرچند کوچک و ساده برای رویاروئی گشایی راه سرانجام از اینکه

های  درد کابلدردش با  یعنی .دردناک بود  ضربه اول خیلی پنج .کرده بودم احساس خوبی داشتم

پذیرتر  تحمل درد .ها را ادامه دادم خودم را زود جم و جور کردم و شمارش اما .پیشین متفاوت بود

 .کار وا داشته بودم اینای از ذهنم را به  خاطر که تمرکز بر شمارش بود و گوشه اینبه  دیشا .شد

 :شمردم یمدوباره . شده بودپیدا کرده بودم که باعث قوت دلم   دلیل که راه حلی اینهم به  دیشا

 »...تونی تو می ،برو ،ایرج برو«: گفتم یمبا خودم    در پی  پی. »...پونزده ،ده ...هفت شش،«

کردم  آغاز پس. با خود گفتم حاال بهتر است ده تا ده تا بشمارم ،به بیست رسید که هنگامی

به شصت که  »... بیشتر برو ،یرج بروا«:به چهل رسیدم گفتم که هنگامی» ... چهل ،سی ،بیست«

همچنان خود را دلداری . شمارم یمپس بیست تا بیست تا  این از ای گذاشتم، قرار تازه رسیدم

در دنیای خودم و شمارش  من .دانم نمی ند،کرد میگران نوبت عوض  شاید شکنجه. دادم می

 :گفتم  میبه خودم  همواره. دادم مینبرد را ادامه  اینها بودم، باید همچنان  کابل

 »!یتوان یمبرو تو  ،ایرج برو« 

و صدای بازجو که یک روند  سواز یک  داد میو تکانی که به من  کابل یها ضربه صدای

. انداز بود در فضای سیمانی اتاق طنین »خودت را نجات بده وبگو بگو بگو بگ«: گفت می

که  دریافتم ناگهان. ودمب آمدند میروند بر من فرود  یک یی کهها شالقشمارش  سرگرمهمچنان 

  عجیب بود،. کنم ینمدیگر دردی احساس 
ً
 .دمیفهم ینمدرد را  .مکرد میدردی احساس ن واقعا

دیگر شکنجه بر آدمی  کهیجا ؟ها دوردستآن  به به ناکجا رسیده بودم؟ یعنی درد رخت بسته بود؟

 چه ، چه حّس عجیبی. دمهای دشوار گذر کرده بو و گردنه ها خمپیچ و  از ؟و کار ساز نیست اکار

چشم خود در  به .گران بر زمین گذشته بودم و خود به پرواز در آمده بودم یبار .سبکبال شده بودم

 چه چه شور و شوقی، آخ .دیدم روانم جسمم را بر تخت جا گذاشت و به آسمان پر کشید ایرؤ

اقعیت و -ایرؤیی میان چشمی بسته در دنیا با .شادی بزرگی چه ای، غرور سربلندانه چه سماعی،

 :که سرودم یمگفتم و   کردم و در درونم می سیر می

مژده دهید شهر  ارانی مقاومت را گشودم، دژه شهر مقاومت رسیدم، به رسیدم، سرانجام رسیدم،«

 ».شدیم روزیپ مقاومت پندار نیست،
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ج گرفتم و از پرتاب شوم ناگهان همچون عقابی او شرم و ننگ تا به ژرفای دره رفتم یممن که 

الشخورها بر روی تخت  اینرا براِی  ام من الشه. پرواز کردم خورشید سوی به ها یکیتاردنیای 

زمین همچون  روی باالتر از جاییدر  .بودم به دور بسیار ها آن دیگر از چنِگ . گذاشتم شکنجه

شیدن شرابی سرمست از نو .کردم و شادی تماشا می با شور را جهان و بودم ایستاده ای پرنده

ج میپاهابر طبل  ها کابل  در پی  پی یها ضربهجادوئی با 
ّ
 .دمیرقص یم وار حال

های پاهای  بگذار آن صدای جرینگ و جرینگ خلخال ،ای طبال من، ای طبال من بزن بزن، آه -

 ایناز  پیش بدنی که تا اینبزنید بر  ،بزنید .آن کولی دیوانه را بشنوم و باز بشنوم برهنه رقصان

روانم  را که بر ای خواریتا انتقام خفت و  بزنید ،بزنید آه .دیکش یمهمچون سگ ولگردی زوزه 

 .بگیرم ام الشه به خاطرش اعتراف کنم از کرده بود تا سنگینی

پس از دیگری   یکی دژ مقاومت را های دروازه ،به کابل کابل ،سنگر به سنگر ،آهسته ،آهسته ،من

  هایم شادمانه و سرمست از پیروزی در میان رویاو اینک سرخوش . گشوده بودم
 :ناگهان ندائی مرا خواند که.  دمیرقص یم

 .و پستی رستیخیانت  سقوط به درهِ  از گرید .به تاریخ پیوستی ،ایرج-  

 اند و بر سر هر کوه ایی تاریخ برایم زنده شده اسطوره قهرمانان همهِ با چشمان بسته دیدم که  

ارتان واسپارتاکوس  ،حالج ،من چهره مزدک. نشسته است پایداری یها اسطورهسیاهی یکی از 

. مکرد میاقعیت پرواز و و ایرؤمیان  من سرمست در آسمان. دمید یم را سخن نگفت گاه هیچکه 

یی از ها عکستک  مانندناگهان صف رفیقانم را دیدم که  .که چه حال خوشی داشتم راستی به

با  ها آن خورشیدوار یها چهره. پیدا بودهایشان  تنها چهر. ندآمد میتاریک جلو  یها دوردست

بودند و خوشحال که  خوشنود همه. گرفتند جان می از رنج من در رویاهایملبخندی دردناک 

یکی یکی در آغوش . بودند رنجهم در  ها آن دمیکش یماز زجری که   ولیام  چیزی نگفته

 :زدم میو پی در پی فریاد  شانفشردم می

 .لب باز نکرد. ایرج سخن نگفت .،نگفتم ،تمنگف -

 ٣٦ه ک ن یم تو م ا م ق داره ،نه، هکن مقاومت می هدار ،همقاومت میکن هدار -

                                                 
  جهشکن برابر در مقاومت .۵ ی شماره پیوست به کنید نگاه٣٦ 
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فرو رفته  دلش در خنجریسرسختانه من چونان  ایستادگیگوئی  ،کشید  مسعودی بود که نعره می

ملتمسانه  ییها نالهنعره به کم صدا از  کم. وحشی به فریاد آورده بود که او را همچون گراز بود

 .دست برداشتزدن  از کابل هم "دبیری. "تبدیل شد

ام را محکم گرفت  یقه .برداشت چشمانم چشم بند را از روی .ام انداخت خودش را به روی سینه 

 :و فریاد کشید

 .حرف بزن ،مادرقحبه حرف بزن -

انگیزش  ست را در چهره نفرتشک آشکارا. زل زده بود نمایی به چشما درنده جانوراو مانند 

کراوات سیاه و پیراهن سفیدش از قطرات خون پاهایم . دیچک یم صورتش عرق از سر و. دیدم می

 آرامی به من .کرده بود گندناکو بوی عرق آمیخته با خون فضای سیمانی اتاق را  زد میبه سرخی 

فشرد و فریاد  مرا می قهیدبیری همچنان . دیگری چرخاندم و سخنی نگفتم سوی بهرا  ام چهره

 :زد می

اعتراف  اتاق بی اینهیچکس از  .مادرقحبه حرف بزن؛ من تو را امشب به حرف خواهم آورد -

 !چکسیه ،یدیفهم بیرون نرفته است، هیچکس،

پشت  زد میحساب و کتاب   یب ،زد میوار  وانهید .آغاز به زدن کرد را به دست گرفت و کابل دوباره

 .ها شتانگ پا، قوزک پا،

اعتنا به   یب .کردم ای سیر می مستانهخموشی شادمانه و  در .خوردم ینماما من از جای خود تکان 

دانم   می تنها خلسه بودم؟ اینمدت در  چه .گذشت  اعتنا به آنچه در پیرامونم می  یب ،ها یمافدنیا و 

دان واداده بودند و  .نبود در شکنجه گاه یکس به خود آمدم،  وقتی
ّ
حاال من  .مرا رها کرده بودندجال

 :سیمانی و خیال اتاق بودم و تخت شکنجه،

اکنون دیگر چه در  بکنند؟ چه با من خواهند یمحاال چه . پیچ بزرگ .خب یک پیچ را گذراندم -

 هم چیزی شدیدتر و دردناک تر وجود دارد؟ کابل از آیا آستین دارند؟

عضو کمیته مرکزی سازمان را با اتوی داغ سوزانده  "یع زادگان اصغر بد  علی" پشت شنیده بودم که

اند تا اتو را داغ  شاید رفته .با کمری فلج به جوخه اعدام سپرده بودند اش را بدن سوخته .بودند

که در مواردی مثل من  اند دادهای به ساواک  های تازه ها دستگاه ها و اسرائیلی شاید آمریکایکنند؟ 

ها به جز کابل زمان چندانی مرا  بدیع زادگان و انواع دیگر شکنجه دربارهاندیشیدن  اما .کاربرد دارد

شاخ  اینافکارم از . ای را نداشتم درست چنین مساله بررسی  کافی تمرکز .به خود مشغول نداشت



 گذر از آتش

١٦٤ 

 

واقعیت دو باره  اما .بکشد و فرار کند دخمه پا اینخواست از   ذهنم می ییگو .پرید  به آن شاخ می

 .ند آگرد   اتاق تاریک باز می اینون آن را به در

 :چرا یکباره از خود پرسیدم دانم نمی

جهنم که هیچ  اینحاال در  اما ؟ تو تا چند روز پیش انسان آزادی بودی،یکن یمایرج اینجا چه «

 را نده یی و بر روی تخت آهنی انتظار دور تازه شکنجهام کس بییی به بیرون ندارد تنها و  روزنه

خواهد؟ از جان من و امثال من چه  شاه چه می اینمن چرا اینجا باید باشم؟  راستی به .کشی  می

باید انسان را تکه پاره کنند تا قدرت  چرا هارش را به جان من انداخته؟ یها سگخواهد؟ چرا   می

  دهد با یک ایرانی  خدایگانیش مورد پرسش قرار نگیرد؟ مگر او کیست که به خودش اجازه می

 .های ساده و کودکانه من پایانی نداشت پرسش »خواهد انجام دهد؟  واه هر چه میآزادیخ

 
ً
تخت برای عذاب دادن یک انسان  ایناز  چرا اتاق جای شکنجه و اعتراف باشد؟ اینچرا  اصال

ها را بر روی آن به صبح برساند؟ چرا کابل برق  تا شب دهند ینمجویند؟ چرا به فقیری   بهره می

های مرا  و ناله فریادها چرا ؟نندیب ینمدیوار مرا  آنورِ  یها آدم چرا درد باشد تا برق؟ انتقال دهنده

  ؟دیآ ینمکسی به کمک من  چرا ؟شنود ینمکسی 
ً
 کجاست؟ قانون جرم من چیست؟ اصال

  چیست؟ کاربردش
ً
 ارزشی برای آن قائل نیستند؟  نویسند وقتی  چرا قانون می اصال

 .دکتر بیا -

تا همین چند لحظه پیش نام من مادر . زد میبار بود که مرا دکتر صدا  نیخستن .مسعودی بود

 .فروش بود وطن ،جاکش کار، خراب قحبه،

  شکستشان بود؟ نشانه .ه تغییر شخصیت دادم و دکتر شدمبار یک حاال
ً
بایست تاکتیک   می منطقا

 .دیگری در پیش گرفته باشند

 تسخیر کرده بودم و ذره به ذره ،کابل به کابلرا  من شهر مقاومت. به رفتن نداشتم گرایشی من

. هنوز از شوق پیروزی سرمست بودم. دژ را رها کنم اینخواستم  نمیروی  به هیچ اینک

بودم و با گوشت و پوست و خون خودم  دم اینزمان چشم به راه  این همه منکه. خواستم بروم نمی

. اگذارش کنموآن را از دست بدهم بهایی ه هیچ ب خواستم ینمدژ را به چنگ آورده بودم اکنون  این

یا خواهم مرد و یا اینکه برای . نبرد به فرجام برسد اینتا برگردند و آنقدر مرا بزنند  خواست یمدلم 

با صدای آرامی مرا صدا " مسعودی"دوباره در باز شد و . همیشه دست از سرم بر خواهند داشت

 :زد
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 !یائیباید ب. آنجا نشست هدکتر نمی ش -

 ،بسته بودند به تخت شکنجه پاهایم هنوز. در شکنجه گاه جا خوش کرد شود ینمکه دیگر  دانستم

از  فرو رفته بود و کبودگوشت متورم  به درون را کهطناب . خودم را تکانی دادم و بر تخت نشستم

زخمی شده ودکان زدم و پاهایم را با دلسوزی همچون ک ام آزرده بر زانوان ای بوسه. باز کردمپاهایم 

بر روی تخت   دستی و رویم را برگرداندم. به پائین تخت آویزانشان کردم آرامی بهدر آغوش گرفتم و 

. بودیم خشنودهر دو از هم . فشردم دستم را بر شانه دوستی می مهربانانهگوئی . شکنجه کشاندم

های خسته افتاده  کابل ،دیوارهای سیمانی ،پاها ،تخت شکنجه. همه چیز برای من جان گرفته بود

از  همآن . شکنجه انداختم دوباره به تخت  نگاهی. گفتند سخن می و همه با من همه بر زمین،

های سیمانی هم جلوه دیگر  دیوار. رسید به نظر میلب به سخن نگشودم از من خرسند اینکه 

که  ماند می نیداآتش نکیا شکنجه گاه کم نور و دلهره آور، اینکردم که   می حس .داشتند

 اینجا. بیرون آمده بودم  و سر فراز  وار از آن بر گذشته بودم و روئین تن سیاوش

 رفتم یمکه   بودم، منی  یافته  خودم را باز من دیگر بار. من بود و جوهر  سرشت آزمایشگاه کوره

دست  ام پنهان داشتم و نگذاشتم تا صندوق خانه سینه را در ها گل دسته گلی به آب دهم، تا

تو گویی . روی لبه تخت نشستم برلختی  ،کردم درنگی .برسد ها آندیوسیرتان به  وناپاکان 

با پیکِر  استوارانه ایستاده است و ،در میدان نبرد نیزه و سپر  بی ،با تنی خونینجنگی  یسردار

ز روی حس کردم که ا ناگاهاما . ایستادم روی پاها به سرانجام .جوید  می مبارز خونین همچنان

 ٣٧.در هوا ایستاده بودم بی هیچ تکیه گاهی. ام شدهزمین کنده 

. ام داده را از دست خردمعقل و  ،زیاد  و جسمی روانی در اثر فشارهای نکنداندیشیدم  لختی برای

 وجستج  یک به یک اعضای بدنم را ،دست زدم به تنم! به خود و پیرامون خود نگریستمنگران 

اما  همه بودند ... پاهایم ،تن ،سر ،بازوها ،ها دست. ر سر جایش بودچیز دهمه . کردم بازرسی

 موشکافانه به با دقت بیشتری دوباره. به دورنبودم و از آن روی زمین  .کردم ینممن زمین را حس 

دریافتم  رفته رفته !کردند ینماما پاها زمین را حس . بودند استوارزمین بر .انداختم  نگاهی پاهایم

از  رهاییبرای مغز . دمیفهم ینم دیگر درد راهم و به همین دلیل  ام شدهبه پائین بی حس  که از زانو

 و دیگر هیچ حسی از پا به مغز راه گذر درد به مغز را بسته بود سرانجام ،دادن لو  شکست و  ننِگ 

                                                 
  ۶  نگاه کنید به پیوست شماره٣٧ 
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 زانسنگین به زنوانم آوییی  پاهایم چونان وزنه. شد بازخوانی نمی ،دیرس یم یا اگر رسید، نمی

 .کشاندم یموزنه رابا خودم  اینبایست که  می. بودند

بر  شد میالبته  .ای نبود کار ساده حس و فلج راه رفتن با پاهای بی گرچه .داشتم یمبر  گام باید

ولی  .ها برسانم بر روی زمین کشان کشان به پله فشار بر لگن متمرکز کنم و خودم را ،بنشینمزمین 

به هر . خرابش کنم بدین ترتیباز خود نشان داده بودم و پایداری که استوار خواستم چهره  نمی

گیری  را اندازه ها گامهنگام از چشمانم کمک گرفتم تا فاصله  ایندر . رفتم بود باید ایستاده میگونه 

 .کردم  برداشتن  گامآغاز به . بگیرم کمک لگن یها چهیماهکنم و برای حرکت پاهایم بیشتر از 

 ها پلهخودم را به  سرانجام .شده بودروبات حرکات یک  مانندراه رفتن نگام درهحرکت بدن 

 .بود دشواری با پاهای فلج کار بسیار ها پلهباال رفتن از . رساندم

تا اگر افتادم به  تنم را به جلو خم کردم ها پلهبرای باال رفتن از . اما اراده کرده بودم که سرپا بایستم

گذاشتم و با  ها پلهو خونینم را یک به یک بر روی  زخمیپاهای  میاه دستبا  سپس. جلو بیفتم

دو لنگه داشت که  در. دو پله مانده بود تنها ،درتا . رفتم باال یک پله به پله دیگری از ،خیز برداشتن

 کندهرا از زمین  تنم ،با یک خیز بلند. داشتدرون رو به  ییرهایدستگیکی از آن دو بسته بود و 

اکنون در  .به باال کشاندم بدینگونه را به دستگیره رساندم و خودم را دستم .پرتاب کردمدر  سوی به

 سرم .کشیدند بودند و انتظار مرا می ایستاده به صف هر سه بازجو را دیدم که .قرار داشتم آستانه در

صندلی . اختماند  نگاهی چشم به راه من بودمیز  و به صندلی اعتراف که اینبار در کنار را برگرداندم

 آهسته آهسته. خواند خود فرا می سوی بهبار با خوشحالی بازوانش را گشوده بود و مرا  این دار دسته

رویش راست . را به درون صندلی پرتاب کردم تنم پایانی گام برداشتم و در دواستوار گام  ولی

ه بر تخت سلطنت اینبار من همچون سلطانی بودم ک. نشستم و خودم را درون آن جابه جا کردم

پیرامون  درخورده بی هدف  زهر یها سگهمچون . صفشان را به هم زدند ها آن. تکیه زده است

 .رفتند می سوو آن  سو این اتاق

 :گفتم 

 .خواهم آب می  -

 :درنگی نوشیدم و پس از. لیوانی لبریز از آب خنک به دستم دادند با شتاب 

 .ام گرسنه -

 :رو به من کرد و گفت" مسعودی. "داختندبه یکدیگر نگاهی ان ها آن 
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  .ساعت چهار صبح است و همه جا بسته است -

 :گفت" ناهیدی" او به دنبال

 .هکن و ساندویچ فروشی آن هم همیشه کار می هدانشگاه بازساختمان روی  سینما دیاموند روبه -

 .را صدا زد و دستور غذا و آدرس آن جا را به او داد یسرباز سپس

 برابرمنکشید که ساندویچ بزرگی را با نوشابه بر روی میز در نیم ساعت به درازا تر از شاید بیش

. آمد  چه اندازه خوشمزه می ،وه. به خوردن ساندویچ کردم آغازدرنگ  من هم بی. گذاشتند

 ها پلهاز  هم ریختهبه  ،خرد شده ،شکستهدر هم  ،تاشدهمرد . باز شد در ساندویچ را که خوردم،

ه ب سرش در درون تنش فرو رفته بود و گردنش. و با دستور بازجو در کنار دیوار ایستاد مدپائین آ

وامانده از دو  شیها دست .در درون تنش چپانده بودند زور بهرا  اش کلهانگاری  .دشواری پیدا بود

یده دنه اندوه  اش زده چهره مات در .ندزد میهم به تنش زار  شیها جامهبدنش آویزان بود و سوی 

او در یک نگاه . فقط منتظر فرمان بود. خورد ینمتکان هم . گفت نمی الم تا کام. و نه شادی شد یم

 .بود "یزدانی " .را شناختم

روان و  بود که بسیار روشن. اش کرده بودم به مسعود معرفی ماِه پیشکه  ام قدیمی دوست همان

بلنِد   از کوه .سوخت لم برایشد .شدم اندوهگیندیدنش  از .ه بودنداو را له کرد شخصیت

 :از او پرسید ناهیدی .سرم را پائین انداختم .ارزش شده بود  بی وبه زمین پرتاب شده بود  ها ارزش

 ؟یشناس یمرا  شخص این- 

 :من نشانه گرفت سوی بهرمقش را آهسته   های بی یزدانی دست .به او نگاه کردم

 .ایرج بله، -

 :او پرسید از دوبارهناهیدی . صداقت گفتارش را نشان دهدا که ه بود تمرا با دست نشان داد 

 چه کسی تو را به مسعود معرفی کرد؟ -

 :گفت آرامی به ومرا با دست نشان داد  دوباره 

 .ایرج -

 چه زمانی؟ -  

 .پیش  ماه -

 کجا؟ -

 .بزرگ  فروشگاه  در جلوی -
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 :اندند کهفهم  هایشان به من می نگاه با .باز جوها رو به من کردند

 »شدی نمیهمه شکنجه  اینبیخودی  ،یگفت یم ،ما گفته بودیم همه چیز را می دانیم«

 :پاسخش را دبیری داد گفت میبود که رو به بازجویان  یزدانی تونم یک چیز به ایرج بگم؟ می  -

 !بگو -

 :رو به من کرد"  یزدانی "

 نزنی  حاالاگر  ،بزن تو ها حرفایرج  -
ً
 ! زنی می بعدا

اری از وگردنی و اردنگی بود که نثارش کردند و با خفت و خ پس بود، هرچه منظورش چه بود؟ و

 .اتاق بیرونش کردند

را داشت که بفهمم میزان اطالعات ساواک از من تا چه حدود   خوبی اینرویارویی با ساواک  این

را هم فهمیدم که  این .دارم را پنهان نگه اسرار توانستم با دادن اطالعات سوخته، حاال می. است

پاسخ   بی یها پرسش دانست که من دستگیر شدم؟  او می آیا اما هنوز دستگیر نشده است، سیمین

که توجه ساواک بر  داد میامر نشان  ظاهر .آوردند  پشت سر هم و پرشتاب به ذهنم هجوم می

م که انگار بیش از نتیجه رسیدم که رابطه خودم را با مسعود طوری جلوه ده این به .مسعود است

 .ام بار او را ندیده  دو یا سه

دانشکده و درس  درگیر ایی درست کنم کهآدمی روست کوشش کردم از خودم رفته هم روی 

دانستند که  می ها آن .است داده ینمبوده است و گرایش چندانی به کارهای سیاسی نشان  خواندن

ها هم  ام و در کالس یرفته شده بودهدوم در کنکور دانشکده پزشکی مشهد پذ من با رتبهٔ 

. ام آمده  ه شمار میحاضر و نمراتم هم خوب و جزو شاگردهای درس خوان کالس ب همیشه

اطالعات را از پرونده  اینساواک . ام در کار سیاسی چندان پر کار باشم توانسته بنابراین من نمی

 داند میمن  درباره را رساند که همه چیزباور ب ایندانشگاهی من در آورده بود و برای اینکه مرا به 

 تر شیپکه  گونه همان .روش لباس پوشیدن مرا حتیکشید  اطالعات را به رخ من می اینپیوسته 

چند بار از محل  ها آن .یی که با هم داشتیم و آن خانه بود" سیمین"گفتم همه نگرانی من از لو رفتن 

و برای روزهائی که در خانه عباس . دادم میا آدرس من خانه عباس ر و .اقامتم در تهران پرسیدند

روزی را که پس از برگشت از مشهد به تهران در   سهیا  رفتم یمکه به تهران   نبودم مثل تمام مدتی

برایشان گفتم . دانستم ینمآدرس خانه را  اما .دادم می، نام خانه مسعود را رفتم یمخانه مشترکمان 

او هم  به دنبالاندیشیدم شاید تاکنون  ای برای لحظه اما .شدم یمبرده که هر بار چه گونه به آنجا 
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بنابراین به هر . به دست پلیس خواهد افتاد سازمان همه کننددنبال را " سیمین"اگر . رفته باشند

یکی رابطه . رابطه داشتم گونهدو " سیمین"من با . کنم پنهاناو را  نام و نشانباید  ،که شده  راهی

هم از رابطه سازمانی من با او خبر "  یزدانی "حتی  کس  هیچدیگری رابطه شخصی و  سازمانی و

 .نداشت

. نشان بدهمگذاشتم که رابطه خود را با مسعود بسیار کوتاه  پایه اینمن نیز استراتژی خودم را بر 

 شناخت و من در خانه  اما یزدانی او را خوب می .معرف من هم بنا بر گفته حمید فراری است

 .کردند میشاید با هم کار سیاسی هم در گذشته  ها آن .بودمه یزدانی با او آشنا شد 

 دانستند  می ها آن بنابراین
ً
را باید  چهار سال - زمان سه ایناما  .ام شدهبه سازمان معرفی   کی حدودا

نسبت  ها آنانتظارات اندازه  که کردم وانمود می اهمیت و تا آنجایی که ممکن است کوتاه  بی چنان

 :دیگو یمهست که  اندرکاران سیاسی میان دستدر  ای گفته شناخته شده .پائین بیاید  به من 

" آری"بیشتر همچون یک دشنه تیز است که در زیر چانه تو جای گرفته و هرچه اطالعات تو« 

ا از بگوئی سر خودت ر "نه" بیشتر و هر چه رود یمفرو  ات چانهدشنه بیشتر به درون  این بگوئی

اهمیت  بدان معناست که اگر هرچه بیشتر اطالعات بدهی این ».ایی دشنه دورتر کرده ایننوک تیز 

و خودت را بیشتر نشان خواهی داد و در نتیجه انتظارات بازجوها هم نسبت به تو افزایش 

 .خواهد یافتشکنجه بیشتر   میزان

دو سوی دیگر آن  م هرکدام دربازجوها ه .بازجوئی نشسته بودم چهارگوش راست میز سویدر 

 کردم ینمام گمان   هرگز در زندگی. کردند میدر روی میز به من نگاه  خودکار دفتر، .نشسته بودند

 تواند یمای  در اینجا هر واژه. باشم دفتر و باالتر از همه از نوشتن بیزار از اندازه از خود کار، اینتا 

تبدیل به سیگاری بشود و  به خون بکشد، یا درد وه ب انسانی را به شالقی تبدیل شود و پوست بدن

به  کردم ینمهرگز گمان . ابزار شکنجه بشوند توانند یمها هم  واژه اینجادر . بدن کسی را بسوزاند

" دبیری. "بازجویان بازجویی را آغاز کردند. کسی پایان دهد به زندگی حتیآسانی یک واژه  این

 :و به جلوی من انداخت را بر روی کاغذ نوشتپرسش اولین 

 آخرین بار مسعود را در کجا و چه زمانی دیدی؟ -

 :در جلویم گذاشترا پرسش دیگری " مسعودی"را نوشتم  پرسش اینبه محض اینکه پاسخ 

 چه سالی وارد دانشکده شدی؟ -
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دیگری در رابطه با فعالیت  پرسش"دبیری"را کامل ننوشته بودم که  پرسش اینهنوز پاسخ 

 :پرسید ناهیدی"را نوشتم  پا سخش پرسید و هنگامی که ما یاسیس

 آشنا شدی؟ یزدانیچه زمانی با  -

به میان  از ها آنکوشش . ها پیاپی بر سرم باریدند تا فرصت برای اندیشیدن نداشته باشم پرسش

 به هم بریزند یک پارچگی و کار آیی مغز مرا که بود اینپراکنده  بیهوده و یها پرسش آوردن برخی

من نیز . کنم سازی پردازی و داستان دروغ نتوانم بدین گونه را از من بگیرند تا توان اندیشیدن و

کوشش خود را بر روی کوچک کردن داستان  همه را دریافته بودم و ها آنترفند  این خوبی به

 "ناهیدی" پایان یافتبازجوها  یها پرسشهنگامی که  .گذاشته بودم سازمانبا  خودم پیوندهای

 :شالق را برداشت

 .نزدی اتومادرقحبه تو همه حرف -

در  ،کردم دیگر اتاق پرتاب سوی بهشالق را از دستش گرفتم و  و  مادر قحبه هم خودت هستی -

 :دند پادرمیانی کر مسعودی و دبیری هم به ظاهر میان این

 .به زدن نیست دیگه احتیاجی. کافیهبرای اینبار . بسه بسه -

جویی زندانی باز که هنگامی .ای ساواک و بخشی از پروتکل شکنجه علمی بودشگرد بازجوه این

در واقع . آغاز خواهد شد ،شود میپاکسازی نامیده  شکنجه که آخرشکنجه  سپس ابدی یمپایان 

 اینکرده با  پنهانچیزی را  زندانی تا اگر آید یم به شمار خانه تکانی ای گونه بهشکنجه  این

 .مانده را هم بیرون بریزدبه جا رده اطالعات آن خ پایانی ی شکنجه

 ها آن. نزدیک سپیده دم بود و بازجوها خیلی خسته شده بودند اینک ها نبرد پس از ساعت

خمیازه  پیوسته .ندکالفه شده بود خسته و بسیار ،رو اینمانده بودند از  شب را بیدار درازای همه

 .شکنجه گران خود از پا افتاده بودند .امه دهندتوانستند اد نمی اینو دیگر بیش از  دندیکش یم

 .در برابرشان نشسته بودم و من سر خوش از نگفتن همچنان استوار 

 .تو باید مسعود را به ما بدی. امروز تو را به تهران و سر قرار خواهیم برد -

 .کشید  گذشته بود و مدام خمیازه می اش چانهدستش را به زیر . گفت دبیری بود که این

 .نمیاداو  .قرار ما سوخته دیگه -

که گفته بودم  جاییمکان آن را هم  .ساخته بودم" مسعود"دروغی با  قرار ییمن در هنگام بازجو

به شمار سوخته  جاهای یکی از فعالین سیاسی را در آنجا دستگیر کرده بودند و جزو اینپیش از 
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 ییها منطقجا  دانند که آن می فدائیاندانستم که هر دو گروه مجاهدین و  می خوبی به .آمد  می

بامداد روز چهارشنبه در  یازدهقرار دروغین را ساعت  .گذارد ینمو کسی در آنجا قرار  استامنیتی 

که  اینشگفت ). شاید نامش دماوند بود( .که به میدان فوزیه پایان میافت گذاشته بودم خیابانی

بامداد سر  یازدهیا  ده توانستم ساعِت   چگونه می ودمنبردند من که در سرباز خانه ب  هرگز پی ها آن

 :ندکرد میپیوسته بازگوجمله را  اینهر کدام  ها آن .قرار باشم،

 .میدیرا به ما  او ،درست است قرار سوخته اما اگر تو بخوای -

بلکه " مسعود" تنها نه خواستم  اگر می. نداشتم را هدفی چنینهرگزمن   ولی. بود ها آنالبته حق با 

رژیم  ایناز  بیزارِی من آنجا که ولی از. قرار دهم ها آندر اختیار  توانستم میهمه تشکیالت را 

یک نفر را  یحت ،برای رهایی خودم از درد و شکنجه خواستم ینم که زیاد بود بدا ن اندازه ،شکنجه

 .بسپارم دژخیمان این به دست

های کوچک  پشت پنجره روشن را از هوای توانستم یم .صبح بود ششگمانم ساعت نزدیک  

 .باالی اتاق بازجویی ببینم

از من خواستند تا همه  ها آن. فرستادند سلولم نگهبانی به سرباز همراهبه  دفتری وخودکار مرا با 

سازمان یافته ای  به گونهبه مو از آغاز تا کنون و  تشکیالتی و سازمانی خود را مو یها تیفعال

 .بنویسم

 یها ییبازجودر  هرچند کوچک ناهمگونی و دوگانگیای بازجوها پیدا کردن یکی از شگرده

از همین رو باید  و ببرند پی ها گفته شده آنچه که در بازجویی و نادرستِی   تا به درستی استتکراری 

ها را هر بار تکرار کرد  همان ،رود یمبیرون  تا همان سخنانی که نخستین بار از دهانبسیار کوشید 

اگر نیاز به تغییر کوچکی وجود دارد باید برای آن دلیل بازجو  .کلمه کم نه یک کلمه بیشنه یک 

 ،پراکنده یها یبازجوئام را متمرکز کردم تا از البه الی  ذهن خسته ی من هم همه. پسندی داشت

 .کاغذ بیاورم روی یک داستان هماهنگ درست کنم و به
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 تهران به پرواز
به  پرواز نخستینکردند تا با  ام آماده وبیرون آورد ند مرا از سلولم  دبامدا هفت ساعت نزدیک

. خون یها لختهپر از  پاهایم به شدت متورم شده بودند و. ببرم را بر سر قرار ها آن و برویمتهران 

از  بود میپااز اندازه  تر بزرگیک جفت پوتین که چند شماره . گرفتند ینمپوتین سربازی جای توی 

زخمیم بر روی پاهای  ستیبا یمنداشتم و  ای درد به من بازگشته بود اما چاره. برایم آوردند پادگان

 سپس ،را پوشیدم و با لندرور ساواک به فرودگاه مشهد ام یسرباز پالتوی. داشتم یمگام بر 

. دآماده پرواز بو فرودگاه هواپیما بر روی باند. برده شدمهواپیما  درونبدون بازرسی به  راست یک

ما آخرین نفری  .مسافر بود پر ازهواپیما . آمد  می با منیکی از ماموران ساواک هم شانه به شانه 

مرا در ردیف سوم  .شدم مینخستین باری بود که سوار هواپیما  .در را بستند .بودیم که وارد شدیم

. بود یزانگ شگفت بسیاربرایم  .مأمور ساواک در سمت چپم جای گرفت. کنار پنجره نشاندند

شکنجه و  شب گذشته را درون سلولی تاریک و بر روی تخت تمام. بود ایرؤ چیز یک همه انگار

 .داشتم آزاد را هوایتنفس در  ای در زیر ضربات سهمگین شالق گذرانده بودم و حسرت لحظه

 همچنان ،بودم و به میان مردم باز گشته بودم هولناک بیرون آمدهدخمه  اکنون با اینکه از آن

چرا از حال من خبردار  نگاه کردم با خود اندیشیدم که به مسافران. کرد میرهایم ناحساس اسارت 

 مردم این چرا ؟!برند یممرا به کجا  ؟بدانند که بر من چه گذشته است خواهند ینمچرا  ؟نیستند

 !؟ چه شب هولناکیام شدهشب گذشته را شکنجه  نند؟ چطور است که خبر ندارنددا نمی هیچ

امروز هم یک روز عادی مانند همیشه است و من هم مسافری همچون سایر مسافران  ها آنرای ب

شاید تنها کسی بودم که نه  .بودند شانیها یسوغاتو بازرسی  با هم گفتگو سرگرم ها آن. هواپیما این

 بودند و برای من چشم براهشان ها آنعزیزان  ،در مقصد. ای هدیهباری به همراه داشتم و نه 

به یاد دارم در ردیف چپم حاج آقائی با سری تراشیده و ته . جالدان شاه در انتظار من نشسته بودند

. نقش بسته بود نماز جای مهر اش بر روی پیشانی .نزدیک به شصت سالش بود .ریشی نشسته بود

تم کاش گف  من اما با خود می. به تهران برسد تندرست خواند تا چرخاند و دعا می مدام تسبیه می

. توانستم به درون آن بخزم و خودم را به بیرون پرتاب کنم  هواپیما سوراخی داشت که می این

همه چیز برای من تازگی . بیفتم دندیکش یمکه در تهران انتظارم را  به دست جالدانی خواستم ینم

ن با سایر کرده بود دوگانگی وضعیت م مشغولذهنم را به خود  همهاما چیزی که بیش از. .. داشت

شاید رهایم  تا که چه بر من گذشتهاز جایم برخیزم و فریاد بزنم  خواست یمدلم . مسافرین بود
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. هم بکنند توانند ینم خواهد کرد وکسی کاری ن .بیهوده است یکار اینمیدانستم  ولی. دهند

بریده را  همچنان باید نقِش یک عضِو ساده و. بار مرا بیشتر سنگین خواهد کرد  این،افزون بر 

که  آغوش با دختری در زنی ،دو ردیف جلوتر از من .کردم تا بتوانم اطالعاتم را پنهان کنم بازی می

 .و ساک دستیش بود ها یسوغاتسرگرم مرتب کردن  مادر .بودیکسال داشت نشسته  نزدیک به

ای  لحظهبرای . کرد میسر مادرش بود و دور و بر را کنجکاوانه نگاه  پشتبه  رویشدختر بچه 

پیراهن  .با لبخند پاسخش دادممن هم  .به من لبخندی زد کرد وبرخورد نگاه کودک با نگاهم 

نشسته بود بر آن  صورتی رنگای  موهایش با سنجاق سری که پروانه .داشت  بر تن گلداریزیبای 

ت به روی پاهای مادرش جس نگاهش به نگاه من دوخته بودهمچنان که  دخترک. آراسته شده بود

بود  و دستان کوچکش را از فاصله چند متری به سمت من دراز کرده زد میو لبخند  کرد میو خیز 

 اش کودکانه بیگناهی و م که شاید او با پاکی درونکرد میحس . خواند یمو مرا به بازی با خود فرا 

و  من .نددردی که دیگر مسافران به هیچ وجه متوجه آن نشده بود. دیده استچهره من درد را در 

و مرتب  بررسیسرگرم  ،ارتباط انسانی اینو مادرش غافل از  کردیم میگفتگو  کودک با نگاه با هم

یک . کرد می جست و خیزهای کوچولویش  همچنان روی پا کودک. بود دشیخر یها بستهکردن 

 هم شالق خواهند خورد؟ آیا او هم گذرش به سیاه  پاها اینآیا روزی  :لحظه از ذهنم گذشت

خواهد   کودک به زنی جا افتاده تبدیل شود باقی اینها خواهد افتاد؟ آیا دیکتاتور تا روزی که  چال

 ماند؟

هراسان از جا برخواست و به بررسی  ،من شد یها نگاهساواک ناگهان متوجه  نگهبان میان ایندر 

به برقراری  و همچنان گفتم ینمو من هم سخن  کرد میدنبال  نگاه مرا سوی. پرداخت پیرامون

به نگاه من  سوی ساواک دریافت آن مأمور سرانجام. دادم میلبخند ادامه  وسیله بهارتباط با کودک 

 ترس و هراس نگهبان از بین رفت و با .یابد که دارد به من لبخند میزند پایان میکودکی  رخسارِ 

ره کشید و به هواپیما همچون عقابی خشمگین نع .آرامش بر روی صندلیش در کنار من نشست

و  ها گذشتهروی پیراهنش مرا به  یها گل .نگاهم همچنان بر کودک بود. آسمان پرواز کرد

 و کودکی دوران  های سبز و سرخ های آفتابی و پر از شادی و به روز به روز. بردهم زادگا یها دشت

آبی گل گندم  یاه گلگل دخترون و  یها گلاز پر  کند میسرزمینی که تا چشم کار  به. ام ینوجوان

که  همان جا .اند را پوشانده ها دشتوحشی همه  یناهایمآنجا که . است گل قالی های زرد گلو 

های دستار  ها و زنگوله صدای جرینگ و جرینگ پولک وگذرد  و کمر می  شیهِه اسبانش از کوه
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هر ضربه گامی به  رفتن غرور آمیزشان شکوه زیبای زندگی را با کرد به هنگاِم راه  دختراِن جوان

پرواز دو  زمان. دو شبانه روز بود که نخوابیده بودم. بدنم به شدت خسته بود .گذارند یمنمایش 

پرنده آهنین و در میان آسمان  این دروندو ساعت و در  اینکه در  دانستم یم خوبی به .ساعت بود

 :با خود گفتم. به من نخواهد رسیددژخیمی  دست هیچ

 »!آماده باشی دیگر ینبردرای ایرج بخواب تا ب« 

 .فرو برد ژرفی مرا به خواب ای پرنده آهنین همچون گهواره

 
  )١  (ساده با سیاه قلم یک طرح. ١٣۴٧زمستان 
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 قلعه  زندان قزل
نگهبان گفت . با تکان هواپیما که بر اثر نشستن بر روی زمین ایجاد شده بود از خواب بیدار شدم

ما در ردیف اول . وسایلی به همراه نداشتم. با سر اشاره کرد که بلند شو اهآنگ. باید زود آماده شویم

در . هواپیما پائین آمدیم یها پلهمن سپس نگهبان از  نخست .هواپیما باز شد درِ . نشسته بودیم

و  بردندمرا به داخل لندروری  ها آن. منتظر ما بودند  مرد با لباس شخصی دو ها پلهپائین 

ماشین قفل درون  در ای دوباره دستبند زدند و آن را به میله میها دستبه . افتادیمراه  شهر سوی به

که شاید کسی را  دمیشیاند یم. برند یمدانستم با من چه خواهند کرد یا به کجا  نمی هنوز. کردند

یا شاید هم همه دستگیرشدگان گروه  .رو کنند مرا با او روبه خواهند یمو  اند کردهدستگیر 

 .برند یمن و فدائیان را برای بازجوئی به تهران مجاهدی

 مانند همیشه. تهران مثل همیشه شلوغ بود و همه به کار خود مشغول بودند. گذشتیم ها ابانیخ از

رفت و همچون لشکر مورچگان  روهاو پیاده  ها ابانیخند و مردم در زد میبوق   در پی  پی ها نیماش

خیابان شهیاد و میدان . ور بودم دبه از مردم  چه قدر .دانست ینمحال مرا  کس هیچ. ندکرد می آمد

 به نام پادگاِن  ای آباد وارد ناحیه از گذر از خیابان عباس فرودسی را پشت سر گذاشتیم و پس

چند . ایستاد ماشین در مقابل ساختمانی که دیوارهای گلی بسیار بلندی داشت. عشرت آباد شدیم

 ،در باز شد ٣٨.استاینجا زندان قزل قلعه  در آینده دانستم که. ددادن میدر نگهبانی  جلوینفر 

. در برگرفته بوددور ساختمان زندان را  تا دور های بلند و گلیش دیوار که شدیمبازی  ی محوطهارد و

 .آنجا بود بردند مسئول" ساقی"مرا به دفتر زندان که استوار 

کودتای  یروزهانخستین  او از. زندان بود دار سابقه ولینئاز بازجویان کهنه کار و از مس" ساقی"

از مشهد رسیده  ای زندانی«کسی صدا زد . بردوش داشترا  زندان قزل قلعهسرپرستی  ،مرداد ٢٨

یک پتوی سربازی به دستم  آنگاه ،مرا در دفتری یادداشت کرد نام و نشان کارمندی جوان» .است

                                                 
مرداد، سرلشکر    ٢٨پس از کودتاِی . ی سلطنت قاجاریه، انبار مهمات بود ی سرخ در میانه زندان قزل قلعه، قلعه٣٨ 

رژیِم کودتا، از این زندان برای نگه داری و . تیموربختیار، فرماندار نظامی تهران، آن را به زندان مبدل ساخت

تا دیرزمانی، قزل قلعه تنها زندان برای زندانیاِن . نتوده ای، به ویژه افسراِن حزب توده استفاده کردزندانیا ی شکنجه

سنگین داشتند و برای  یها پرونده، زندانیان سیاسی را که ١٣۴٩پس ازتأسیس زندان اوین در سال . سیاسی ایران بود

تعطیل شد و در   ١٣۵٢این زندان در سال  .کردند یمحکومت پراهمیت به حسابمی آمدند، در قزل قلعه حبس 

  شد ، به میدان میوه و تره بار تبدیل١٣۶٠ سال 
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 ساده بود که یک سرباز نیمه دوری زدم و نگهبان دور ساختمان را. از در خارج شدم دوبارهدادند و 

ام  راهنمایی در سمت چپ سلول نخستینساختمان و سپس به درون  درون مرا از در دیگری به

 .کرد

زندان از خشت و  اینهمه چیز . وسطایی ساخته شده بود قرون های زندانبه سبک  قلعه زندان قزل

ی به انداره ده در ده سانتی متر داشت که با یک آن چوبی بود و سوراخ یها سلولدرب . گل بود

برای کنترل کردن و مشاهده زندانی دریچِه کوچک  این .سوراخ را بست شد یمدرب کوچک 

در یک سوی . از گل و آجر و حالتی گنبدی شکل داشت ساخته شده سلولبام . کاربرد داشت

که به بیرون  له آهنی وجود داشتجب با چند میو وجب در دو وکوچک به اندازه د ای دیوار پنجره

 همیشه وچراغی کم س. آمد میسلول   ای به درون پنجره شیشه اینها نور از  و روز کرد مینگاه 

یک متر و به درازای یک و نیم  بلندیبه  ییدر زیر پنجره سکو. ل آویزان بودروشن از سقف سلو

عمر همان زندان بود برای  هنگیک را که شاید به چرکینبود و تشکی  شدهمتر از جنس گل درست 

 به تشک دست زدم خاک که هنگامی .سکوی گلی قرار داده بودند اینخواب زندانی بر روی 

 یها کروبیم و ها انگلقابل استفاده نیست و باید  دریافتم. به هوا پخش شد زیادی

که اینجا دیگر  روی زمین نشستم و اندیشیدم. را در خود داشته باشدواگیری  یها یماریب  گوناگون

پس از گذشت  سرانجام. که اینجا زندان قزل قلعه است دانستم ینمهنوز  هنگام ؟ در آن!کجاست

به اتاق  راست یک مرا سخنی بگویداینکه با من  بازجو بدون. بردند زندان ساعتی دوباره مرا به دفتر

مرا به اتاق  بارهدوبه کف پای من زد و سپس  کابلشکنجه برد و در حدود بیست یا سی ضربه 

که البته  ،عصبی و ناراحت بود ای روحیهبا " محمدی"بازجو مرد جوانی به نام . بازجوئی برگرداند

 .گران است مشترک همه بازجویان و شکنجه خصوصیت این

 "تهرانی"یک گروه به سرپرستی فردی به نام . جود داشتندو ودو گروه بازج هاِی شاه گاه شکنجه در

 سرپرست گروهی از بازجویان زندان ،و نیز یکی از معاونین ساواک او .بود) وربهمن نادری پ(

که در بازجوئی از زندانیان کمونیست نقش فعالی " رسولی"گروهی به سرپرستی  یگرید .بود

بیشتر " رسولی"گروه . فرق داشت" تهرانی"شگرد کارشان تا حدودی با گروه " رسولی"گروه . داشت

تخصصش بیشتر در زمینه " تهرانی"و گروه  کرد مییستی را بازجوئی چپ و مارکس یها گروه

 کشور کنفدراسیون دانشجویان خارج و مجاهدین ویژه بهزندانیان وابسته به تشکیالت مذهبی و 

 .کردند میزدند و بعد اقدام به بازجوئی  ابتدا می )ناصر نوذری ("رسولی"گروه . بود
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زندانی او را به  یها پاسخو بر مبنای  کردند می ییها پرسش زندانینخست از " تهرانی"اما گروه  

بود اما شگردش در بازجوئی و " تهرانی" جزو گروه" محمدی"بازجو . بستند شکنجه می تخِت 

 .بود" رسولی"شکنجه بیشتر شبیه به گروه 

 زکه او از همه چی دانستم یم .باز گو کنم هایم را کاغذی جلوی من گذاشت تا فعالیت" محمدی"

گاه پرونده در ساواک مشهد  بازجوییبا  کنونی من یها گفتهبداند در  خواهد یماست اما  من آ

 که در توان داشتم همان اطالعات را کردم تا آنجا  کوششدوباره . خواهد یافت یا نهناهمخوانی 

فشاری پا او .نپذیرفتمحمدی بهانه مرا برای محل اقامتم در تهران به سادگی  .دوباره باز گو کنم

گفته بودم  ها آنبه  .ام رفته یمکه من به جا یا جاهای دیگری هم برای اقامتم در تهران  کرد می

م بگویم تمام یک ماه را در خانه مسعود تتوانس بنابراین نمی ،ام بار ندیده  سه یامسعود را بیش از دو 

ان بود که عباس را در تتابس تنها در .عباس در تهران است دانستم ینمدر آن زمان من هنوز . ام بوده

بود که بگویم به ده رفته  اینتنها راهش . موضوع را بپرسند اینتوانستند از عباس  یم .تهران دیدم

  برادرم هوشنگ که در اتاق سابق من در مشهد زندگی ویژه بهکه از خانواده داشتم  دیام .بودم

شتم اآن را گذ. شده است پنهان کنم  راهی هر بهآن خانه را  دیبا .بودم کالفه .نپرسیده باشند کرد می

های زیاد به او قبوالندم که  با خوردن کابل سرانجام .شکنجه زیاد البته با تحمل .تا بازجو رو کند

 .خوابیدم در هیچ جای دیگری به جز خانه عباس و مسعود نمی

ند و از او به دیگران مسعود را زنده بگیر زودتربود که هر چه  اینها بر  همه بازجو  دل مشغولی

اش  من نیز جزئیات قرار را که همه .بدین جهت به موضوع قرار من با مسعود پرداخت. برسند

 :گفت خشمبا . ساختگی بود برایش شرح دادم

 .میکن یمالشت  را فردا به ما تحویل بدهی وگرنه آش و" مسعود"امروز سه شنبه است و تو باید  -

ولی من شما را  ،او دیوانه نیست که بیاید. ار ما هفته پیش بوده استقر. او در اختیار من نیست -

 .سر قرار خواهم برد

 زمان ایندر طول . و دستور داد مرا به سلولم بر گردانندخشم آلودش را از من برداشت  نگاه 

 .بازجوئی به سراغم خواهند آمد برایچه کسانی  بار دیگرهمواره نگران بودم که 
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   قرار دروغین
و از آنجا سوار بر یک لندرور  بردندمرا به دفتر زندان  بامداد    دهساعت  یها یکینزد آن روزفردای 

. بردند مرا به درون گاراژ ساختمان. ای شد وارد گاراژ خانه لندرور. و به خیابان میکده رفتیم کردند

را اکنون فرمانده عملیات سرگرد شهربانی بود که نامش  .سوار تاکسی کردند مرا .در گاراژ بسته شد

 تکان نیتر کوچککه دو نفر در پشت سرم خواهند بود و اگر  هشدار داد به من. به یاد ندارم

 .بندند یمبه رگبارم ) ساخته اسرائیل یها مسلسل( یوزیبکنم با  مشکوکی

من نشسته بودند و نفر   سوی با لباس شخصی در دو دو نفر مسلح. کرد رفتنبه  آغاز تاکسی

 .میدان فوزیه بود پیراموندر  جاییقرار در . گرفته بود جادر کنار راننده  ومسلح سوم در جل

اکنون به یادم نیست که نامش  ای از سر کوچه در خیابان شاهرضا "مسعود"من با  ساختگی قرار

م زد میقدم  حالی کهدر اینجا مرا در  ستیبا یم" سعودم"و  افتی یمپایان  فوزیه و در میدانآغاز 

دو نفر که هر کدام مسلسلی در زیر پالتو به همراه داشتند در . کردند ام ادهیپاز تاکسی . کرد میپیدا 

 .دیرس یمو زمستان سر  رفت میهوای پائیزی تهران رو به سردی . ندرفت میپشت سرم راه 

 یشدزمین 
ً
 آهسته به پا ته الستیکی یها نیپوتمن با لباس سربازی به تن و  .و لغزنده بود زدهیخ  دا

ترسم . دوخته شده بودبر روی من  ها چشمیک پلیس مخفی ایستاده و همه  گام به گام .رفتم یم راه

از همه چیز با من  غافل بود که ناگهان یک دوستی به صورت اتفاقی در اینجا سر برسد و ایناز 

چند بار رفتم و  آن راه را. جالدان بیفتد این سر و کارش به دستنتیجه  حال و احوالی بکند و در

 .آمدم تا اینکه رئیس پلیس اشاره کرد که سوار تاکسی شوم

ظهر همان روز  پس از. به سلولم برگرداندند دلخوریمرا با  ها آن ،پس از بازگشت به زندان

  تا وقتی گفت یم .به جانم افتاد ،ای هو با فحش و لگد که تو به ما دروغ گفتخواست  مرا" محمدی"

مرا به  .دارم ینمدست از سرت بر  من .همین آش و همین کاسه است  مسعود را به من نه دهی

از یک ساعت لت و پار کردن و خالی نمودن پس به شالق زدن کرد و  آغازتخت بست و خودش 

. چه باید بکنم ها اینبا  دانستم ینمکالفه بودم و  راستی به. مرا به سلولم بازگرداند شیها عقده

" سیمین" به دنبال دمیترس یم. بود ام یواقعو لو رفتن هویت  اعضاهراسم از دستگیری یکی از 

گاه شده اینامیدوار بودم که او تا . بروند و همه روابطش را با  باشد هنگام از دستگیری من آ

با خودم ام را  بازجوئیهمه  وزی چند بارر. مرفت مییک هفته با خودم کلنجار . بریده باشد سازمان
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ناگهان . مردی از جلوی سلولم گذشت ها شب ایندر یکی از . کردم تا از یادم نرود می بازخوانی

 ».را عوض نکن تیها حرفکن و  مقاومت« :خودش را به سوراخ در سلولم رساند و گفت

خبرنگاری  جرمو به  تگفت که خبرنگار اس .را دیدم بزیش دهان و بخشی از ریشتنها من 

. سلولم پرتاب کرد درون سپس چند شکالت به. اگر کاری دارم به او بگویم. اند کردهدستگیرش 

در ارتباط با  مرا :نوشتم با یک تکه کاه که از دیوار کنده شده بود ی نرمها من روی شکالت

 . اند کردهمجاهدین خلق دستگیر 
ً
 .درم را هم نوشتمتلفن برا. خبر بدهید ام خانوادهبه  لطفا

که در جزوه درون سازمانی آمده بود که هرگز به زندانی روشن کنم  نکته را اینمن اینجا مجبورم 

 اینبه جهت آنکه ممکن است  نخست دلیل. بود بزرگل دلی دوواین به . دیگری اطالعات ندهید

. یک زندانی باشدنقش  زندانی بریده باشد و بخواهد با پلیس همکاری کند و یا خودش پلیسی در

 او را زیر شکنجه ببرند و از او بسا چه. دوم اینکه بار زندانی را با اطالعات خودتان سنگین نکنید

بکنند و او نیز  یها پرسشهم سلول بوده است  یااست  که با او حرف زده زندانی دیگر درباره

به او  تنها نهدر واقع . ادممن نیز هیچگونه اطالعاتی به او ند رو ایناز . مجبور شود اعتراف کند

 .بلکه به هیچ زندانی دیگری چیزی نگفتم

با  مرا برای بار دوم به سر قرار ها آن. تکرار شد پیشدوباره همان سناریوی روز  آن روزفردای 

 خشمگین همه. بدون نتیجه به سلولم باز گرداندند مرا و در همان مکان سوخته بردند" مسعود"

 سویخواستند وجود مرا از دست بدهند و از  نمی سواز یک . شالق بودمبودند و من هم منتظر 

 .دانستند با من چه باید بکنند دیگر نمی

 بسیار های تکی بود همگانی که جدا از سلولشب گویا تظاهراتی در دانشگاه برپا شده و سلول 

ذر شلوغ شده و آ شانزدهدانشگاه به خاطر  که از نگهبانان دریافتم  بعدها از یکی .شلوغ بود

شب . ندزد میرا هم  برخی و دادند میشعار برخی  .اند کردهد ستگیر  از دانشجویان را شماری

. با تو حرف بزند خواهد یمسلول بغلی نگهبان زندان در سلول مرا باز کرد و گفت زندانی  ،دیگر

 هم گفته باشم که نگهبانان زندان قزل قلعه  را این
ً
 ها آنبرخی از  بودند واز سربازان وظیفه  عموما

در  بسیار دیدار آن کسمن از درخواست . کردند میهای سیاسی احساس همدردی  با زندانی

دیدم در آن باز است و همان آقای خبرنگار در آنجا ایستاده . رفتمبغلی به سلول . شگفت شدم

 ش بزی و موهایری .چهارشانه بود ای تا اندازه ،داد میچهل سال نشان  نزدیک بهاو مردی . است

اگر . اند کرده آزادبا من کمی حال و احوال کرد و گفت او را . رنگی داشت ای قهوه و آراسته پشترپُ 
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 ایی از فشردهمن . اند کردهپرسید که چرا دستگیرم  همچنینپیامی برای کسی دارم بگویم و 

خبرند و از  هستم که از من بیام  او گفتم و افزودم که من بی گناهم و نگران خانواده را به ام یبازجوئ

م تا کرد میرا همیشه تکرار  “خانواده” کلمه این. اطالع بدهد ها آناو خواستم که لطف کند و به 

 ذهنیت ایجاد شود که من  این
ً
. نیستم و خانواده برای من بسیار اهمیت دارد ای انسان سیاسی کال

قراری که اکنون دو هفته از آن  جایبه  خبرنگار گفتم که بازجوها چندین بار مرا اینهمچنین به 

خبرنگار به من گفت که . سر قرار بیاید آن کسو انتظار دارند که  برند یمگذشته و سوخته است 

 ایندر . ام کاری هم نکرده. گفتم من چیزی ندارم که مقاومت کنم. نگران نباش و مقاومت کن

نامش  کس ایندریافتم که  در آینده .رداندباز گبه سلول خودم مرا  نگهبان آمد که بس است و زمان

پس از آن دیگر مرا سر . ساواک بوده است خطرناک مشهور و و یکی از سربازجوهای" منوچهری"

 .قرار نبردند
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  مشهد ساواک بازگشت به زندان
 ژهوی بهاکنون شک نداشتم که کسی . رفته نگرانیم از میان رفت رفته .گذشت  روزها در انتظار می

لو  و دیگر نگران شکنجه. اند آوردهدستگیر نشده است و مرا تنها برای قرار دروغین مسعود  سیمین

  برخی. کردم  های روی دیوار سلول سرگرم می و نوشته ها یادگاریرا با خواندن  خودم .نبودم ها رفتن

ا بیشتر با چوب ه خط .تر شده بودند به علت گذر زمان کمرنگ  ها پاک شده بودند و برخی نوشته

و توکی هم اثر خودکار بر  تک .کبریت یا ذغال درست شده از خاکستر سیگار نوشته شده بودند

را در درون های سیاسیش  خواستند که زندانی فعالیت ها می باز جو گاه گاه. شد میروی دیوار دیده 

ها به  از شعر  یکی .و شعرها بیشتر نام بود  نوشته. دادند میجهت قلم و کاغذ  این از سلول بنویسد،

خواند  شد میکلمه جالد را  در خط زیرش تنها . ده شده بودوسر  رسید بر وزن شعر مولوی نظر می

با تکه استخوان مانده م در زیرش من ه. هم پاکش کرده بودند دیشا دیگر ادامه پیدا نکرده بود،  و

 :سرودم شعر را در ادامه آن  ایناز غذا 

 پاهای من اینزن بر  بر جالد من جالد من،

 تا پر کشد خوش جان من از الشه نا کار من 

سوار همان لندرور همیشگی کردند و  .روز دوباره مرا فراخواندند پس از چهل و پنج

هیچ هراسی از آینده  .آسوده شد که کسی دستگیر نشده است دلم دیگر. مشهد راه افتادیم سوی به

" شاهی"که به شهر  هنگامی. خوردم یم  درست و حسابیذای سفر اولم اینبار غ برخالف. منداشت

یک کیسه بزرگ  فروخت های بزرگ پرتقال را در سر راه می فروشنده دوره گردی که بسته رسیدیم از

زندانیان سلول  .سلول شماره بیست شدموارد همان . پرتغال خریدم و با خود به مشهد آوردم

کسی خودش را به سوراخ در سلول من رساند و گفت  ناگهان. بودنددر حال هواخوری  همگانی

در آن هنگام . است هوشنگ که او برادر کوچک من دریافتم» .داداش من از تو هیچ چیز نگفتم«

و ا .اند گرفتهرا  اوکه چرا  بسیار آزرده شدم. بود سال داشت و تازه به دانشکده وارد شده نوزده او

و در رشته  بود از قوچان تازه به مشهد آمدهماه پیش  سه .دبسیار جوان بود که به زندان کشیده شو

نداشتم که با  به یادن م. خواند برای ورود به دانشکده پزشکی درس می مقدماتی دانشگاه مشهد

مقداری پرتغال . در عین حال از روحیه باالیش خوشحال شدم .هم گفتگوی سیاسی داشته بودیم

نگهبانان عوض شدند و همه زندانیان را به  زودی به. ب کردماز سوراخ سلولم برایش به بیرون پرتا

من به . سلولم باز شد فردا درِ بامداد  .دوباره سکوت مطلق همه جا را فرا گرفت .درون سلول بردند
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م تا ساواک بداند من هیچ کرد میرا  این کار. کندم یمدیوار لم داده بودم و داشتم پرتغال پوست 

در واقع ساواک حتی ظروف غذای زندانیان را هم . به خوردن مشغولم رو نایاز اطالعاتی ندارم و 

. شدند مییا کم اشتها بودند مشکوک  خوردند ینمزندانیانی که غذا  همیشه به. کرد میچک 

 بود که  این گمانشان
ً
 اینزندانی اطالعاتی را نزد خود نگه داشته است و هراس از گفتن  حتما

م همیشه کرد می کوشش رو ایناز . شود یمبه غذا   میلی بیو در نتیجه اطالعات باعث ایجاد دلهره 

 :در آستانه در ظاهر شدند ی و مسعودیناهید  به همراه دبیری. غذایم را خالی برگردانم یها ظرف

 دکتر چرا دست خالی برگشتی؟ -

 :پاسخ دادم با ژستی طلبکارانه 

ولی شما مرا به آنجا فرستادید و بازجوهای او نخواهد آمد  ،من که به شما گفتم قرار سوخته -

 .هم از من عصبانی شدند یتهران

 :گفت خشمگینانهبیری 

 .کنم یمزدی و من پوست از تنت ر  ...ک  تو به ما -

 !خودت زدی ،نزدمر ... ک من-

م کرد میهای پرتغال را یکی یکی به طرفش پرتاب  داده بودم و پوست لمبه دیوار  حالی کهدر  

 :گفتم

 !بکن دیآ یمهرکاری که از دستت بر  -

 .دور شد داد میخواهر و مادر  در سلول را محکم بست و درحالیکه فحش خشمدبیری با 
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 مشهد ،آباد وکیلزندان 
 سرانجام. برای دادگاه بردندتا اینکه مرا به زندان ارتش  ساواک ماندمهفته دیگر در سلول  مدت دو

پنج یا شش  و "مسلم خادملو"دوست جوان برادرم و  هوشنگ همراه برادر کوچکم به من

دسته و گروهی که ضدیت با مقام سلطنت دارند محاکمه  عضویت در به اتهام دانشجوی دیگر

 .نکرده بودم کدام هیچو هیچ کار سیاسی با  شناختم ینممن هیچ کدام از کسان گروه را . شدیم

 .به یکسال زندان محکوم کرد دادگاه مرا. دان چگونه ما را دستگیر کردهدریافتم  در آنجا بود که

 ازجملهماه زندان محکوم شد و بقیه  شش بهنی گرفته بود اکسی که جزوه سازمان را از یزد

ماه را در  ششزمان   که هیچ ارتباطی با پرونده نداشتند آزاد شدند اگرچه تا آن هوشنگ برادرم

 .زندان سپری کرده بودند

یا   سهمدت  .محکوم شد زندان سال  سهبه دادگاه فرستاد و او به  دهابعساواک پرونده یزدانی را 

 .بردندمشهد  آباد وکیلماه در زندان ارتش بودم و به درخواست خودم مرا به زندان سیاسی در  چهار

بود که  این هدفم .با مجاهدین باشد یا فعالیت سیاسی کند خواست نمی گمانم معرفم نیامد،  ولی

را در جریان  ها آنکه به زندان مشهد منتقل شده بودند ارتباط بگیرم و  سازمان با اعضای قدیمی

 ،آباد وکیل زندان. بگذارم دانستم یمو  توانستم می کارها و اتفاقاتی که در سازمان تا آنجائی که

های  یک مجموعه تازه از زندان این .که تنها از آهن و سیمان درست شده بود ساختمانی نوساز

شنیدم اکنون به خاطر هجوم مردم (برپا کرده بودند  آباد وکیل های بود که در بیابانیاسی عادی و س

ردیف  دوبلند سرپوشیده که در درونش  ساختمان ).شهر شده است از ها زندان بخشی به شهر

در معرض دید  ها یزندانکه همه  ای طبقه ساخته شده بودند به گونه  دورش در سه سلول دور تا

های  بند یک ویژه زندانی. ها دیده بودم بود آمریکا که در فیلم یها زندانشبیه  دانزن ینا .بودند

 .طبقه درست شده بود سهکه از  سیاسی بود

های  دو طبقه باال ویژه زندانی. ها را جای داده بودند دار و پول در طبقه همکف زندانیان خارجی

دور تا دور طبقه دوم بود  ک راهرو باریک کهی وسیله به ها یزندان سیاسی بود که سالن نداشت و

سقف باال های آهنین که تا  هروی باریک را با نردهار بیرونی این بخش .کردند میرفت و آمد 

خود به زندان  ها به نوبه نرده اینو  جلوگیری کند ها یزندانپوشانده بودند تا از افتادن  رفت می

از یک نرده آهنین  ییدیوار داشتند و دیوار جلو سهها تنها  سلول .داد میسیمای یک قفس را 

  . اشتدرا  درو نقش  شد میدرست شده بود که به گونه کشویی باز و بسته 
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 و به هنگام نیاز باز اتوماتیک طور  بهفرمان سرپرست زندان ه ها ب سلول یا های نرده دیوار  همه

 .توانستند بخوابند نفر می دوطبقه بود که  دودر درون هر سلول یک تخت . شدند میبسته 

زندانیان را زیر نگاه  ها سلولهمیشه به نوبت با گذر کردن از راهروِی باریک جلوی  نگهبانان

زندان سیاسی یک حیاط بزرگ مستطیل شکلی . ارتباط نداشتیم همکفما با طبقه . داشتند یم

حیاط را سیمانی کرده  این کِف . را در خود جای داده بود الیبالو و دو میدان بستکتبال هداشت ک

یوار بیاورم در دو گوشه د به یاداگر خوب . سیم خاردار کشیده بودند هم بر روی دیوارهابودند و 

زندان یک سالن . آفتاب بودبرنامه هواخوری از صبح تا غروب  .گذارده بودندکار   بانی برج دیده

ای  از یک متر باال تا سقف شیشهسالن یک دیوار سیمانی بود که  اینمیان . مدرن داشت مالقات

کنترل ها همه  صحبت. توانست حرف بزند تنها بوسیله تلفن با مالقاتی می یزندان .شد می

ها و  و اشارات میان زندانی حرکاتتا  زدند یمو یک یا دو پاسبان هم آنجا پرسه  شدند می

زندان  مسئولین .ترسی نداشتندها به سالن غذاخوری زندان دس زندانی. کنند  بانی ها را دیده مالقتی

های غذا  گید .دما قرار بگیرن ریتأثزیر  ها آنهای عادی تماس بگیریم یا  ما با زندانی خواستند ینم

را تقسیم  ها آنو کارگران نوبتی بند سیاسی  آوردند میرا چند زندانی عادی به بخش زندان سیاسی 

بند ما یک تلویزیون . شد میبار پر   سه زندان یک فالسک بزرگ چای داشت که روزی. کردند می

به کتاب دشوار نبود ولی  یدسترس .ها نصب شده بود به نرده  سه ورنگی داشت که میان طبقه د

اطالعات و کیهان  یها روزنامه ترین منبع مطالعاتی برای من خواندن از ارزنده  شاید یکی

های روزانه  خودم را شاهد رویدادمن  ها آنبا خواندن . بود ١٣٣٢تا کودتای  ١٣٢٠های  سال

اهم و کارگردانی های تمیز کردن بند و فر کار. دیدم میتاریخ ایران  پر آشوب   های مهم و سال

ها و شستن ظروف بوسیله کمون بزرگ انجام  کردن غذا خوردن مانند پخش غذا میان زندانی

 زندانیان پیرو مشی چریکی فدائیا عمد کمون را افراد. شد می
ً
. دادند مین و مجاهدین تشکیل تا

رو هرگز به کمون  ایندانستند از  ها را نجس می دین و عسگر اوالدی بی یدریح چون الجوردی،

. نامیدند  را اصحاب یا گروه مالقه می ها آنپنهانی . خوردند یمنفر با هم غذا   سه ایننپیوستند و 

است یک  حمیدیان در خاطراتش نوشته آقای نقی( .خودشان را داشتند یغذامقسم  ها آنزیرا که 

بر بالهای  .ار آب کشیدمرغ پخته سهم خودشان را در زیر شیر سه ب دیده که آقای حیدری روز

 .)بلند آرزو، نقی حمیدیان
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ها و سرپرست  در جریان امور میان زندانی بنابراینمانده بود  چون من مدت کوتاهی از زندانیم

افسر شهربانی بود و نیز  دانم رضا شلتوکی که پیش از دستگیریش می  یول .گرفتم ینمزندان قرار 

نقش بسیار کار  داشت سال زندان را به همراه دیگر افسران حزب توده در پشت سر هجدهتجربه 

زندان و نیز گرفتن امکانات رفاهی از قبیل لباس  مسئولینآمدی در تنظیم رابطه زندانیان سیاسی با 

 مسئولینآنجا که به یاد دارم هیچ برخوردی میان زندانیان سیاسی و  تا .کتاب داشت و خوراک و

مشهد بودم و در  آباد وکیلمدت شش ماه در زندان  روی نداد جا بودمکه من در آن  زندان تا زمانی

 .به یادم نمانده است ها آناسامی همه  .آنجا با افراد قدیمی سازمان ارتباط گرفتم

 :دند ازعبارت بو ها آناز  شماریاما 

 محمد سید، ٣٩بازرگانی بهمن ،مهدی فیروزیان :هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق

 محمد صادِق  و احمد کروبی ،حنیف نژاد احمد ،طاهرزاده حسینعلی ،محمد حیاتی ،کاشانی

  محمد علی .)کوچک ناصر صادِق عضو کمیته مرکزی سازمان که توسط شاه اعدام شد برادر(

رژیم  دست دژخیماناز آزادی از زندان به  پسکه او هم  تشیدعلی رضا نی و کیاستار  ،الهی

 ،تشید علیرضا ،کیانی ستار ،دربندیسادات محمد  ،شدند اعدام دستگیر و جمهوری اسالمی

 هوشنگ ،ومسلم خادمل ،ادگی محمد مظلومی، مجد،حسین  ،پوش آالدحسین  ،راهیحسن 

 ،نصرالله اسماعیل زاده، )من به آنجا برسم آزاد شده بودند پیش از اینکه مسلم و برادرم(قهرمانلو 

جر علی ،واحدی تقی ،ابریشمچی مهدی
ٔ
از نهضت آزادی محمد . احمدیمحمود  ،مستا

 .عزیزی حسن و مظاهری عباس  :گروه حزِب ملل اسالمی از ،مفیدی

                                                 
گروه حنیف نژاد و سعید  به ١٣۴۴بهمن بازرگانی چند روز پس از بنیاد نهادن سازمان در پانزده شهریور  ٣٩

مان همچون مسعود کمیته مرکزی ساز یاعضامسول شماری از رهبران و  پیش از دسگیری  او تا .پیوست محسن 

کمیته سیاسی  مسئولیت  ١٣٣۵٠آقای بازرگانی به هنگام دستگیری در شهریور . رجوی، محمود شامخی بوده است

را به حبس ابد و برادر کوچکش محمد بازرگانی را که بهمراه ناصر صادق مسئول   دادگاه او. سازمان را بر دوش داشت

او به دلیل گرایشات مارکسیستی از بر دوش گرفتن رهبری  ۵٠ر سال د. کمیته تدارکات بود به اعدام محکوم کرد

به همراه تنی چند از  ١٣۵١سر انجام وی در سال . موضوع میان آعضا پخش نشد  سازمان در زندان سر باز زد ولی

 و   ای از اسالم میختهآسازمان که    علیرضا تشید و ستار کیانی به نقد ایدئولوژی , همچون حسن راهی اعضا

همچنان در درون سازمان پا  عضویت او   ولی. بود پرداختند، و پس از آن آشکارا به مارکسیسم گرویدند  مارکسیسم 

توان گفت وی تنها عضو  می. با سقوط رژیم شاهنشاهی از زندان آزاد شد ١٣۵٧بهمن بازرگانی در سال . بر جا ماند

  .)زنده از بنیان گزاران سازمان است
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مترجم کتاب ( یفطربنی  هاشم ابو تراب باقر زده، ذوالقدر، رضا شلتوکی،: از افسران حزب توده

دیگری هم  یزندان .باباخانی و رحیم سلیقه عراقی مرتضی فام نریمان، دیحم ).منشأ هیات اپارین

سر  اختالف داشت و  توده بود ولی با افسران توده بنام مهندس حسن پیروزی از حزب

 .نشست  می  کمون عمومی سفره 

  دگروه چپ مارکسیست که وابسته به جنبش چریکی بودند و عم
ً
طیف را اعضای گروه ستاره  این تا

: دارم به یادتا آنجا که  ها آننامهای . دادند میهای فدایی تشکیل  تنی چند از چریک سرخ به همراه

میر  یهاد رضا شعاعی، احمد حمیدیان، ینق کریمیان، میرح ،غبرایی رضا ،غبراییهادی 

 پوریکتا، رضا هوشمند، عباس پوریکتا، احمد میرمحمدی، بدالحسینع جعفریان، یول محمدی،

 بخش پایداری، جهان ،رضاییموال  حسن نجفی، جعفر الهی، علی سوادکوهی، رحمت مرتضی

 محمد چهرازی، ژنیب انصاری، میرح حسینی، دیرش ،انیاحمد محمد فرزانیان، محسن

 می،هاش نیحس یزدیان، محمود .انورچیان ژورا .الدین شرف  علیمحمد زرار زاهدیان،، پور روحی

 .خیری میابراه امینی، محمد قانع خشک بیجاری، وسفی خیر زاده، ابوالفضل رضوی، عماد

 )های شهر بجنورد آموزگار ورزش آموزش گاه( پور سعادت، بابا :از گروه حزب طوفان

اسرائیل را منفجر "العال "از گروهی که دفتر هوپیمأی  پرورده محمد دست: از گروه آرمان خلق

از (دارم  به یادبه گروه العال بودند دو نفر بودند که تنها نام اسدلله الجوردی را کردند و معروف 

 ).دژخیمان رژیم جمهوری اسالمی که ترور شد

عسگراوالدی از تجار برنج بازار تهران و  نام شاه،  منصور نخست وزیر از گروه ترور حسنعلی 

از سرکردگان رژیم خمینی پس از  و یکیخرداد  ١۵رئیس بنیاد ( .را به یاد دارم ابوالفضل حیدری

 .)انقالب

خود  نمود که مش و چنین میدید یمدر نگاه نخست او را شاد . ٤٠یزدانی را هم دیدم هنگام ایندر 

یک روند توانبخشی، او از شکستش استوارتر بیرون آماده  را بازسازی کرده است و پس از گذر از

 .از دیدنش بسیار شاد شدم .بود

در  یاندک ،با رعایِت مسائل امینیتی او را و بودم سخنهم " بهمن بازرگانی"من بیشتر با در زندان  

به جزئیات مسائل وارد نشدم و تا آنجا که به یاد  گاه هیچبسیار کم و البته. ام گذاشتم پرونده جریان

                                                 
از  او در یکی  دانم یزدانی پس از زندان به همکاری با سازمان مجاهدین ادامه داد و تا چند سال پیش تا آنجا که می ٤٠

  .های مجاهدین در یک کشور بیگانه دیده شده است پایگاه
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به درخواست خودم او . را به سازمان مخفی نگه داشتم" سیمین"ورود  مسئله دارم جزئیات

. شده بود ستراتژی جنگ چریکی را در اختیارم قرار داد که به صورت زیرزمینی در زندان نوشتها

در زمان . گشتم که در درون سازمان بودم به دنبالش می  همٔه زمانی چیزی بود که من در این

در . نظامی کارشده بود تا به  کار سیاسی برپافشاری  ایی بود و در آن بیشتر جزوه پخته خودش

تر  را محکم ها آنپیونِد  گردهمای مذهبی اینخواندند که  ندان گروه مجاهدین نماِز جماعت میز

نماز جماعت خودش یک کار سیاسی بود و رژیم . کردم یمشرکت  ها آنمنهم در نماز . کرد می

 .آمد خوشش نمی

طاهرزاده  علیحسین،  راهی حسن بهمن بازرگانی، ازجملهها  رفته متوجه شدم که برخی از بچه رفته

روزی از . و ستار کیانی چندان شوقی به نماز خواندن ندارند) معروف به فیروز گروهبان ارتش(

 :بهمن پرسیدم

 ؟یزن یمپیوند  بهمن تو چگونه مارکسیسم را به مذهب -  

 .را بکن ایدئولوژیک یها پرسش برو از محمد حیاتی -  

 :خندی زدم و گفتم پس 

 !نداری اعتقاد نا قال تو هم ای -

 :گفت بهمن با ژستی نیمه شوخی

 !حرف را نزن این ،برو پدر سوخته -

. را کردم پرسش به نزد حیاتی رفتم و از او همانغیررسمی  طور بهیک روز از سر کنجکاوی 

وجود  صدرا که مألهای قدیم و همچنین اگر اشتباه نکرده باشم از  فالسفه ازگرفتن  وام حیاتی با

های  کوشش. پس ماهیت، کوشش بر پیوند دادن خدا با مارکسیسم را داشتس داند میرا نخست 

فیثاغورث بخواهی فیزیک نو اینشتن را نقد و یا  بود که با ریاضیاِت عهِد  اینصادقانه او مانند 

رد رسیدم که دستاو این به  ولی. من سخنی نگفتم و با سپاس او را ترک کردم.  رد کنی ای گونه به

 .با مارکسیسم هیچ بنیادی نداردپیوند دادن دین 

 ٤١.تیر در زندان بود  سیدوره از زندانیم برگزاری آیین  اینهای به یاد ماندنی  از رویداد یکی

                                                 
از نخست , برای گرفتن پست وزارت جنگ مصدق به دنبال رد درخواستش از شاه  ١٣٣١تیر ماه  بیست و پنجدر  ٤١

تیر بر علیه تصمیم  سیدر روز   ملی  مردم به رهبری جبهه. گماشت  رد و شاه قوام اسلتنه را به جایشوزیری استعفا ک

  .شاه شورش کردند و شاه مجبور شد دوباره مصدق را با دادن پست وزارت جنگ به نخست وزیری برگرداند
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تن از  دو. های زندانیان بر گزار شد از سلول در یکی کوچکی گردهماییبرای بزرگداشت آن روز 

هندس حسن پیروزی که پیش از م فدای خلق و یها کیچراز پیروان ) غ.ر(نام زندانیان به 

که دانیم  می همه .داشتند که برای همه خواندند ییها نوشتهدست  ،برد دستگیری در آلمان بسر می

مصدق که به دست شاه برای خشنودی  بازگشِت مردم به پا خواستند و خواهان  تیر سیدر روز 

در   ردم به رهبری جبهه ملیم روز خروش تیر سی راستی به. انگلیس از کار برکنار شده بود شدند

ی زاندا هایران هم در را  حزب توده تیر سیدر روز  )غ. ر( قیرفبر برداشت  بنا .برابر فرمان شاه بود

تن از زندانیان بنام محمود احمدی از  دوپس از پایان آیین، . شورش در برابر شاه نقش داشته است

رضا  ویژه به. خرده گرفتند) غ.ر(به آقای   مجاهدین و رضا شلتو کی از سازمان افسران حزب توده

رفیق  پاسخ .نداشتیم هستم، میدانم که ما در آن روز حضور  شلتوکی گفت که من عضو حزب توده

دارای بینش علمی بوده  نماینده طبقه کارگر و تنها حزب بود که در آن دوران حزب توده  این) غ.ر(

 ،کرده حاال اگر نکرده در آن روز شرکت می ستیاب یم از نظر علمی حزب توده  بنابرایناست و 

انگیز است که  در ژرفا غم  در نگاه نخست پاسخی خنده آور ولی. دیگر به من مربوط نیستاین 

 .میده یمواقعیت برتری   ذهنیمان را بر تاریخ یعنی های چگونه برداشت
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 آزادی
هنگام  .سال از زندان آزاد شدممن پس از یک ١٣۵٢سال  پایانی آذر ماه یروزهاسرانجام در 

 که یی ها جامهسایل شخصی مرا برای بازرسی گرفته بود و من با وها  لباسهمه  ساواک ،آزادی

 .برایم آورده بود از زندان آزاد شدم برادرم

دید و  پس از .گرداندنم یمای با خودم نیاوردم وگرنه دوباره مرا به زندان بر خوشحال شدم که جزوه

به نوشتن آنچه که در زندان آموخته  آغاز آسایش کردنکمی  نیز وخویشاوندان  ایان وبازدید آشن

رفیق بهمن  تحلیل شرایط ایران و استراتژی جنگ چریک شهری نوشته ویژه به. بودم کردم

ها  دیگر آموخته را به همراه  ها آن سپس .ام به روی کاغذ آوردم از حافظه مو به موهمه را  .بازرگانی

و در جای امنی جاسازی کردم تا سر فرصت  نوشتم کوچکی در دفترچه های زندان ب بچهو تجار

 .به سازمان بدهم

در بیمارستان  ،آسوده گردد من سویهم برای اینکه خیال ساواک از   اندک زمانی پس از

 مرا زیر رفت و آمد های رفتار و ساواک های نخست روز. شیرخورشید قوچان مشغول به کار شدم

آسوده داشت اما از آنجا که مسئول شیرخورشید قوچان هم خودش ساواکی بود خیالشان  چشم

از  .ام و به سیاست کاری ندارم به زندگی عادی برگشته که منمطمئن شدند . شد

 خواهد یمبود که روزی به من خبر دادند آقای یوسف کالهدوز  این زمان اینشنیدنی  رویدادهای

که  دانستم یم .دوره دبستان و سیکل نخسِت دبیرستان همکالسی بودمبا یوسف در  من .مرا ببیند

 این(است وارد گارد شاهنشاهی شده  سپس و .اوپس از پایان دبیرستان به دانشکده افسری رفت

از دوستی ارتشی  دیدارِ  از زندان در آمده بودم  برای من که بتازگی). نیستم مطمئن یک گمان است،

 . آمیز بود پرسشبسیار  ها سالپس از من 
ً
از ترس ساواک کسی به دیدن زندانی سیاسی  معموال

در آن نشست او گفت که افسر . گرمی پذیرفته مرا ب او. شب به خانٔه پدر یوسف رفتم. رفت ینم

از   وارد سیاست بشود و دوست دارد کمی خواهد فرمانده یکان زرهی است و افزود که می تانک و

دیدار با دید مشکوکی بنگرم و کوشش داشتم  اینبه  بود که من  یعیطب این. تجربه من را بشنود

از اطاق  "پارتیشن یک وسیله بهاتاقی که ما در آن بودیم . نگویم داند میساواک  چیزی ورای آنچه

مش دید ینمپارتیشن بود و من میان یوسف همسرش را که آن سوی  ایندر . شد میدیگر جدا 

و بیشتر از  نمود یمزنی با مطالعه  لیظ اصفهانی داشت وهمسر یوسف لهجه غ. معرفی کرد

چهره او را ندیدم، حّس کردم بسیار مذهبی  من .داد مییار عالقمندی نشان بس یوسف به سیاست
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 خو است است به همین جهت پشت پرده پنهان شده است و یا شاید به خاطره مسائل امنیتی نمی

با ورود همسرش به گفتگوِی ما و . ه چیز پر از راز بودکه گفتم هم گونه همان. دیده شود اش چهره

سخن  آن شب .میکن یمدو داریم پروا  به گمانم رسید هر. بیشتر پیچیده شده بود جّو  پنهان شدنش

امر هرگز تا پس از انقالب  اینکه . ما در نگذشت و قرار شد دوباره همدیگر را ببینیم مهمی میان

 .انجام نشد
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 سیمیندیدار با 
کار  جرجانی هنوز در بیمارستان"  سیمین "که  دار شدمخبر "مرال"از طریق خواهرم  از چندی پس

 .مرفت میبه سربازی  ستیبا یماز سه ماه کار کردن من  پس سرانجام .و همه چیز عادیست کند یم

و به هوا ر بود و زمستان دیگر اواخر حاال. خودم را به تهران رساندم نویسی نامهدف برای  به همین

 دریافتم که او. تلفن کند و ترتیب تماس ما را بر قرار سازد سیمیناز مرال خواستم به  .رفت میبهار 

 :پیام داده بود سیمین. زندگی به ظاهر عادی دارد

 .به خانه تلفن کند تواند یم -

 مرااو از من بخواهد که به دیدنش بیایم و شاید ماجرای دستگیری  دست کمانتظار داشتم که 

 .بخواهد بداند و از زبان خودم بشنود

 .به او تلفن زدم

 .که من یک سالی زندان بودم  میدانی -

 : هیچ احساسی  بی

 .آره از مرال شنیدم-

 حال .به ادامه گفتگو نشان نداد ای انگیز بود که کمترین عالقه شگفت میبرا .بعد سکوت برقرار شد

 :از چند لحظه گفتم پس .و روزم را جویا نشد

 .ببینمت خواهم یم -

 چیزی داری که به من بدی؟ یا میخوای بگی؟  خاصی زیچ چرا؟ -

 .باید حضوری بینمت آره،-

 .بعدازظهرساعت چهار  فردا .بینیم  همدیگر را می پارک ساعی دم باشه،-

 .تا فردا ،پس .خوبه-

نیمکت  یرو .پیش از من رسیده بود او .ده دقیقه پیش از ساعت چهار دم در پارک ساعی بودم

جثه  .توانستم او را بشناسم سختی به .داشت  هن بلندی بر تن رایپ .چوبی جلوی پارک نشسته بود

 شدیدوبسیار ضعیفی پیدا کرده بود 
ً
خستگی و . نمود یم ها رزنیپشبیه به  اش چهره .الغر ا

 از .م کردمش رفتم و سالسوی بهزده و شادمانه  جانیه .پیدا بود روشنی اش به چهره درخوابی  بی

 .حالش را پرسیدم و .نیمکت نشستم یرو .تفاوتی جواب سالم را داد  خواست و با نگاه بی نه برجا 

 . معمولی  یزندگ .کنم می کار .بد نیستم -
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 ها چطورند؟ بچه -

 .پیش نیامده  خاصی مسئله .اند خوبهمه  -

از دالئلی که   یکی .شدها شده با ترسیدم دستگیری من منجر به دستگیری بچه یم .چه خوب -

 .ها بگی بود که ماجرای دستگیریم را برایت بگویم و به بچه اینخواستم بینمت   می

به رو  زدم میتمام مدتی که حرف  در .باز گوکردم برایشزندان را  و ،شکنجه ماجرای بازداشت،

حس و  ،نیمرخ از .دیدم میها و پشتش را   نشسته بود که من بیشتر شانه یطور .نگریست  برو می

 اینپس از . اندیشد  دست کم بفهمم به چه می که هم پیش نکشید یپرسش .دمیفهم ینمحالش را 

 :گفتم .رساندم آباد وکیلکه ماجرا را به انتقال به زندان 

ها سالم رساندند  بچه .های باال توانستم حرف بزنم و کادر  های قدیمی از بچه  زندان با خیلی در -

سال جنگ چریک شهری با من در   ها و جمع بندی خودشان را از سه من برداشتو به درخواست 

محض اینکه از زندان آزاد شدم جزوه استراتژی جنگ  به .ها منتقل کنم میان گذاشتند که به بچه

است بدانی  مهم .ها باشد های بچه کنم طبق نعل به نعل گفته  چریک شهری را نوشتم که فکر می

 آموزش .مرحله وزنه کار سیاسی باید بر عملیات نظامی بچربد ایناشتند در ها تاکید د که بچه

و خودسازی و تقویت خصوصیات انقالبی  اعضاسی و ایدئولوژیک و ارتقای کیفیت مبارزاتی اسی

از  و نه به هیچ کدام داد مینه کنجکاوی به خرج . مکرد میبیهوده تالش  .کردند میرا گوشزد 

کردم که از من خواهد خواست جزوه را  می فکر .داد میواکنشی نشان  موضوعاتی که پیش کشیدم

 .نخواست و نگفت جزوه را بده اما .در کیفش بگذارم یاکه خوب جاسازی کرده بودم به دستش 

کردم گفتگو   سعی. مرا به حال خود بگذار وتمام شده بر تیها حرفاگر  گفت می  زبانی  به زبان بی

کردم که ممکن است  احساس .نمود  هاش گاه نا مفهوم می گفته .ادد نمی راه .را مشخص کنم

برابر  در .غایب حاضرِ  .نبود آنجا .غلیظی دور مغزش را گرفته بود  مه .تمرکز الزم را نداشته باشد

در من   خاصی  حالت روحی کم کمو منگیش  یجیگ ؟کجا ؟ یچ ؟ کی گفت می تنها ها، پرسش

 احساس .شناختم مرده است  ی که من میسیمین، سیمینرم آمد که یک لحظه به نظ در .پدید آورد

رفتن  یپا .در جا ماندم اما .از جا برخاستم تا با او بدرود گویم. ام را کشته  کردم که انسانی  می

 تکان .باردار بود. در مغزم دوید خون .بر آمده بود شکمش .از لختی او هم برخاست پس .نداشتم

؟ که بنام ها هماناز  یکی بار را در جسم او کاشته است؟ این که .مخورد تکان .دهنده بود

رمان اآخرین دید به یاد .باشد تواند ینماو کسی  جز ؟تلیب کنند؟  را نابود می انسان انسانیت،
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شتاب  چرا .از نگاه کردن به من پرهیز داشت چرا .فهمیدم که چرا سر به پایین داشت حاال .افتادم

مطرح نشود و  باالتریمن با سازمان در سطح  مسئلهاز هم جدا شویم و  ترزودداشت که هر چه 

گام به پیش بردارم و به  توانستم .هوشیاری رسیدم به .واقعیت تلخ هشیارم کرد. کشتن من تازه

با  رفت میباال  سوی بهبرگرداندم عکس جهت من و  سر .نبود .را ندیدم سیمین .پایین راه پیمودم

 .روح جان و بی بی  یها همردمثل . شکل در آمده بود ایناو به  چرا اما، .لرزانهایی خسته و  گام

 آن .ماشینی بود که نه احساس داشت و نه اندیشه. که دیدم او نبود این .مرده بود سیمین انگار

رفته رفته احساس بد و نا خوش آیندی به من دست . کشته شده بود ،راستش   نه .مرده بود سیمین

اکنون  به سازمان روی آورده بودم ها انسانمن که به امید ساختن  پشیمانیشدید  ساحسا .داد

  .نیست آدمیکشتن که تنها گرفتن جان . ام کردهم که انسانی را نابود کرد میحس 
ً
نباید که  حتما

 و نابود کردن ها آدماز   طبیعی  زندگی گرفتن .یا خونش را بریزی تا قاتل شوی  کسی را خفه کنی

 ،تسخیر شده بودم. همه وجودم را گرفته بود بود یمانیپش .قتل است و روانشان نوعی روح 

توّهم نسبت به خودمان و  ریتسخ .ما تسخیر شده بودیم همه .که او تسخیر شده بود همچنان

علیه  توطئه ،ریختیم  نسنجیده می یها طرح ،میدانست ینممبارزه را  چندوچون .مان پیرامونجهان 

انسانیت برای  نامه ب .ریختیم برای هم می  و غیرانسانی فیکث نارفیقانه، نقشه ،یمچید  هم می

را نابود  ها انسانیک کالم  در .کردیم میکشی  شی و رفیقکُ  شخصیت ، های شخصی هوس

جنگ با  در .حاال خود نا زیبا شده بودیم و زیبا به مبارزه رو آوردیم،  برپایی جهانی یبرا .کردیم می

را  میها دستاکنون . ریخیتم می را رسیدیم که خون هم ییبجا ونریز و شکنجه گر،حکومتی خ

 .خوش شرم و پشیمانی شدمتدس سیمینخون   ها و صورت بی و در برابر دست دیدم میخونین 

 .گذاشتم  کردم و به حال خودش می او را ترک می ستیبا یمحاال . بودم شرمنده
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 بر فراز کوه پرواز
همه  .شده بود آسمان از ابرهای سیاه پوشیده زمستان رفته بود اما ،بود ١٣۵٣ تاردیبهش اوایل

با خودم . زدم میهدف گام   ها بی به یاد دارم تا شب هنگام در خیابان .نمود یمانگیز  چیز برایم غم

فرق دارند یا یک چیزی در  شیها آدمشاید . سازد  بودن در تهران به من نمی اندیشیدم شاید  می

مرا غمگین  و آید  آیم بالیی به سرم می به اینجا می  شهر لعنتی هست که هر زمان اینن درو

 با شتاب توان وبود شده  زاده که چیزی شوم درون تشکیالت بر من آشکار بود اکنون دیگر .کند می

 .آمد شانتاژ و دغل بازی می ،توطئه بوی گنِد به شدت . به هیچ وجه پدیده زیبائی نبود این. ردیگ یم

. کشت میمرا  احساس پشیمانی داشت .دیدم میمن به روشنی چهره لمپنیسم را در بخش رهبری 

طوفان شدید  برابر و ای کاش همچنان در دمید ینمرا " سیمین"که ای کاش هرگز  گفتم یمبا خود 

هم  امروزتا  گفتم و به او همچنان نه می شدم نمی خواست او م و تسلیمکرد می پایداری اش عاطفه

 این یها چرخ به زیر و خودم هم آتش هولناک ببینم اینمجبور نباشم او را در میان 

 میها کوششم که کرد میاحساس  ؛رفتم گیرد نمی د نیرو میویرانگر که در درون سازمان دار نیروی

چه آرزوهایی . نخواهد رسید ییجابه  دیگر یرانگروگودال خطرناک  ایناو از  رهایی در راستای

بایست پیام آور بهروزی  سازمانی که می. هائی که بر دلم مانده بود خسران چه اینک همم و داشت

و  شد میدور  بود که روز به روز از محتوای آغازینششده  تشکیالتی باشد اکنون تبدیل به ها انسان

 ترروز حالم بد پس از آن .توانستم بشنوم  من صدای ناقوس پوچی را می. گذاشت  رو به پوچی می

. دادم میبرنامه انجام  را بی کارهای روزانه. کرد میبه درستی کار ن ام شهیانداز گذشته شد و دیگر 

تا خودم را با دیدار  چندی کوشیدم. شدم ینم پیروزفراموش کنم اما  کوشش داشتم همه چیز را

بی هدف  ها انابیخدر  ها ساعت .نداشت اما تاثیریام را پر کنم   زندگی  جای خالیدوستان قدیمی 

عاشقانه و  پس آن همه احساسات چه شد؟ راستی به« دمیپرس یم خویشتنپیوسته از. مزد میپرسه 

؟ کندسرعت تغییر  اینیک انسان به  شود یمبود؟ چگونه  یاوهبود؟ حرف  اش همه ،چه شدپاک 

نابودی به  هاِی فردی هوس امیال و و  های شخصی طلبی جاه را برای ها آدم توانند یمچگونه 

مرتب از . سیمین حتیدروغ گفتند  ، به مناند کردهبه من خیانت  کردم احساس می »؟!کشانند

دیگر دست از سرزنش خود بر  سوی از اعتماد کرد؟ شود میدیگر به چه کسی  پرسیدم که خود می

. بودم گذاشته مبارزهدر راه  گام بهتر یها انسانبهتر و   جهانیمن که به امید ساختن  .داشتم ینم

 اینک ،تا بیداد را بردارم و داد را بیاورم انم،کژی بنش را به جای  آن بودم تا راستی  من که در پی
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. داد میمرا آزار  روان به شدت همین و ام شدهباعث نابودی انسانی  خواستهخود نا مکرد میحس 

آدمکشان  یایدن با دیدم میاز طرف دیگر  اما .دیدم میکشی  لحظاتی بود که خود را همچو آدم

لحظاتی بود که خود را همچو یک قربانی . آوردم ینمسر در  ها رنگینو  ترفندها از ،ام گانهیب

اش بر جای  و تفاله اند گرفته را اش یهست عصاره .اند گرفتهکه همه چیزاش را  یقربان ،دیدم می

 دیدم میرفتم   ود فرو میبستم و در خ  چشمم را می  یوقت .احساس پایدار نبود این اما .مانده است

 این اما .و داد سرشته شده است یآزاد مردم، یبهروز برای مردم، وجودم ،روحم ،قلبم .احساساتم

جهان . هایم به بازی گرفته شده است و اعمال و آرزو صداقتم ،روحم که قلبم، دیدم میرا هم 

 و .دوست ،رفیق و دوست ،قبرادر است و رفی ،که برادر ستمینگر یمپیرامونم را از دریچه قلب 

 ،ها یپلشتتواند   می چگونه و به عشق پایبند نباشد، دارد ینمآنکه حرمت دوستی را پاس 

شناختن پلشتی دوست بود  باز .ها دشوار نبود شناختن پلشتی باز را برتابد؟ ها ناراستی ها، ییدورو

آن دو  آخ ،دو گانگی، دو گانگی. بود که مرا پریشان احوال ساخته بود نیهم .که از توانم خارج بود

بازیگر صحنه هم  هم .قاتل بودم هم مقتول هم .خورد میچون خوره روحم را از درون   گانگی

بخش بودم اما از دستم   سرشار از نیروی زندگی. تماشاچی، هم دوست و هم دشمن در یک زمان

 شیب .خط رسیده بودم یانتها به گرید .فرسود یمدر برابر دلم در جدلی دائم  عقل .چکید  خون می

 دائم .کرد میو حالت تهوع رهایم ن جهیسرگ .آورم جنگ درونی را تاب اینتوانستم  نمی ایناز 

فخواستم آب دهانم را   می
ُ
 ییگو .احساس خفگی داشتم. جهان پر نیرنگ اینبه  تف .کنم ت

 .و لورده کرده بود  ه مرا لهک یزیچ .کرد می  ام سنگینی بر روی سینه یزیچ .برای تنفس نبود ییهوا

 از .دادم میاز بد تشخیص   سختی بهرا  خوب .نمود  چیز در ذهنم بهم ریخته و مغشوش می همه

و آن  راست است اینکجا بدانم که  از کدام است؟ نادرست پرسیدم درست چیست؟  خود می

از  افکارم .سوخت مبرای خود دلم .را بارها و بارها مرور کردم ام یزندگ ریمس نادرست؟  یکی

کشیدم و تا پای جان ایستادگی کردم تا   خوردم و درد می  روی آن شالق میای که  تخت شکنجه

به خواب ناز فرو  آندر  سیمینکه بیتل و  شد میکشیده   ها را پاس دارم به روی تخت خوابی رفاقت

ها و همه رو به مرگ  رمانآ ،ها انسان ،زندگی. رفت می  برایم رو به نیستی چیز همه .رفته بودند

 .ها بر همه جا سایه افکنده بودند ها مرده و سیاهی ییبایز .رفت میچیز رو به تباهی  همه .داشتند

 همچون .بودم همه چیز را در درونم زندانی کنم مجبور .کنم با کسی درد دل توانستم میکه ن غایدر

اجازه  ها آنبه  توانستم ینمخواستم و  ینم .کردم  رحم از درد و اندوهم پاسداری می  زندانبانی بی
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و گنگ به دور  جیگ .بود که حس کردم تنم تاب آشوب درونم را ندارد  در حالی این و .فرار دهم

بودند که بدنبال  متحرکیهای  مرده ها آدم .نمود یمدر چشمانم دودی  شهر .چرخیدم  خودم می

تا  کردند میرا سوار  ها جنازهبودند که   هایی چون جنازه کش ها اتوموبیلگشتند و  گورهای خود می

از شهر  ستیبا یم .آزرد  آمد که مشامم را می  گندابی از شهر می یبو .به گورستان بزرگ شهر ببرند

تهران  این از .شهر لعنتی بروم این از .خواستم بروم تنها می. به کجا دانستم نمی اما .بیرون بزنم

 مازندران سوی بههدف از شهر بیرون زدم و  برادرم را گرفتم و بی اتوموبیِل  .نفرین شده دور شوم

م اگر کرد میاحساس . دمیترس یم ماندن از. بروم خواستم یمتنها برایم مهم نبود و  ،کجا. راندم

 توانم یمکردن  رانندگی شتاببا  اندیشیدم می. ستدیا یمقلبم هم خواهد ایستاد یا زندگی هم  بمانم

 چهآه که . شاید آینده بهتر باشد. بیزار بودم "اکنون" از .و از حال دور شوم رانمبزمان را به جلو 

 دیدم میهمه چیز را . تا کجا رفتم دانم نمی. همچنان می راندم .بودم یماگر در آینده  شد یمخوب 

انگار دچار نوعی کورمغزی . درک کند یادریافت  دید میآنچه را که چشم  توانست ینممغزم   ولی

 برایم نابود شده ها آن بیرونی  هستیند و زد میدر مغزم دور  تنهاتمام جریانات زندگی . بودم شده

. بزرگ را بگیرم سقوطاز آن بودم که بتوانم جلوی  تر کوچک .دیگر بسیار دیر شده بود. بودند

کوچکی و من در برابر آن انسان  کند  زیر پا له همه چیز را تا رفت میکه سازمان غول بزرگی بود 

 تا .داشتم که خودم هم نقش بسا چه. باشددردناک سقوط  اینتماشاچی  توانست یم تنها بودم که

اما راه برگشت را خوب به یاد دارم که هوا . .ندارم به یادکجا رفتم و شب را در کجا ما ندم هیچ 

ند و ذشتگ می شتاباناز کنارم  ها نیماش. شده بود پنهان ها آندر پشت  خورشیدابری بود و 

حلقه زده بود " هراز" ماری به دور کمر کوه بسان جاده .دندیکش یمزوزه  ها یسرباالئدر  ها اتوبوس

به  ،ها بروم دور دست بهدوست داشتم  .بروم جاده همچنان باالبا دوست داشتم . رفت میو باال 

از زمین نداشته   انیبروم که نش ییجابه . جهان پر از نیرنگ و ریا ایناز  به دور ییایرؤسرزمینی 

ماشین همچنان . کند رهارا  گلویمپشیمانی بزرگ  این در آنجا تا شاید .باشد تا مرا به گذشته ببرد

ترانه  ،ام عالقهیادم افتاد کاست مورد . فریاد بکشم خواست دلم می. پیمود  را می سرباالئی جاده

ماشین را در کنار یک پیچ در دامنه کوه . ام گذاشتهرا در داشبورد ماشین " سیمین غانم"از " پرنده"

در  .کرد میرا در من بیدار   و حس زندگی خورد یم ام چهره هوای خنک به. پیاده شدم. نگه داشتم

 .رفت میدور از دیدرس من  کوچک در پائین دره روان بود و به جای رودی .لب پرتگاه ایستادم

 و سبزینگی دیدم می درختان را شبح ز دورا. برایم همچون یک تابلوی آبستره نمایان بود جهان
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 .درختان برایم نامشخص بودند. کم مرز میان اجسام ناپدید شد کم. را جوانشان یها برگ شاداِب 

نیرو  وجان  در من نیستی ،احساس دنیای پر از ایندر . رنگ بود فقط. دمید یمها را  تنهارنگ

بیشتر در درون  هرچهمرموز  ای پرنده .دمکر را حس می و نبودن بودن ی مزه همزمان،. گرفت یم

 استپرنده کوچک چابکی  ،مرگ .مکرد می را حس نیستی و نبودن یروینبیشتر  ،کرد می رخنهمن 

سخت پرواز که باید در کمینش بنشینی و  ای پرنده. با دستآنرا گرفت و  شود یم آن در یک تنهاکه 

در نزدیکی من نشسته است  چابک پرنده آن اینک مکرد میاحساس . به چنگش بیاوری آن در یک

با . ماشین برگشتم سوی به با شتاب .نباید زمان را از دست داد .به چنگش آوردم. و باید بگیرمش

 :خوان هم نغمه سر کرد آوازه .گرفتم کوه دور تاج سوی بهجاده 

 توی یک جنگل خیس کبود •

 یه پرنده آشیونه ساخته بود •

 خون داغ عشق خورشید تو پرش •

 رو سرش گل بزرگ خورشیدجن •

ان خود را وآوازخ خواستم در طنین آوازِ  می. مرا جادو کرده بود ،خورشید و کوه ،ابر ،جاده ،موزیک

 خواستم یمانگار  .اوج گرفت و باال و باالتر رفت صدا ،صدای موزیک را زیادتر کردم .کنم گم

. دمیکش یمفریاد  ،نه ،خواندم یم من بودم که این .هم بشنوند فریاِد را ها آسمان حتی کوه و دشت

 اینهم  ها آنتا شاید  دمیکش یمآسمان فریاد  یبرا ، دشت یبرا ، را برای کوه  ام یزندگقصٔه 

 :درد را بشنوند  قصِه 

 دیپر یمتوی هوای آفتابی روی درختا  •

 دیکش یمتنشو به جنگل روشن خورشید  •

 تا یه روزی ابرای سنگین اومدن •

 زدندنیای قشنگشو به هم  •

نگاهم تنها . مست و مسحور بودم. زد میهای وجودم زخمه  تارخواند و موزیک بر  او همچنان می

آسمان نفس زنان راه  سوی به باال،  سوی به ای همچون اسب خسته اتومبیل .ابرهاپیش رو بود و به 

 .سپرد  می
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 ،شتاب داشتم .هراس داشتم که به عقب برگردم. بر روی پدال گاز می فشردم تا آخر پا را 

ابرها بر  ی خردهسیلی  یها گونهباران از  ی گریه خون. به گریزگاه برسم زودترخواستم هرچه  یم

 .گم شده بود و خورشید همچنان در پشت ابرها دیچک یمروی کوه آرام آرام 

 هرچه صبر کرد آسمون آبی نشد •

 هوا آفتابی نشد ،ابرا موندن •

 ”یدشو تو زندون سرد ابرا د بسکه خورشید •

 :وقتی خواننده صدایش را به پرواز در آورد و گفت

 یه دفعه دیوونه شد •

---------------------- ی----------------- از توی جنگل پر کش •

 ..........د ---- 

 .نبود کوه .راه نبود. دیگر پیچ و خمی نبود .پرواز کردم پرنده به همراه .دیگر نپیچیدم ،نپیچیدم

ضربه برخورد اتومبیل با زمین را حس  زدم میدر درون ابرها غلت . وازبود و آ پرواز .نبود دشت

همه چیز . بعد از پهلو غلت زدم. ندزیادتر و زیادتر شد .ها شتاب گرفتند غلتناگهان . کردم نمی

که چهره مادرم را زجر کشیده پیش چشم  گذشت میتاریکی و روشنای  در در خواب و بیداری،

 .دیدم

 . خداحافظ. لی زجرت دادممادر مرا ببخش خی -

 شگفتا  ولی. ام مردهکردم که همه چیز پایان یافته و  گمان . همه جا تاریک بود. بعد خاموشی آمد

را که از زندگی پس از مرگ برایم   ییها داستان تمام. کرد میاما مغزم کار  مرده. حس داشتم هنوز

راست است که پس از مرگ  .دمید ینمچیزی . مدآور می بودند به یاد کردهدر کودکی بازگو 

. ام است که مرده  سالیچند که  دیرس یم نظر به .کرد میو شیون  زد میزار مادرم . زندگیست

نیست؟ چرا همه  اینجا روشنایی ؟ چرا چراغی ونمیب ینمچرا چیزی  پرسیدم پیوسته از خودم می

فکر به مغزم آمد  این ؟دیآ ینمپس چرا کسی به سراغم  !چه قدر اینجا آرام است است؟ سکوت جا

روشنائی  .رفت میان ناگهان تاریکی از. را ببینمتا گورم  آوردم به خودم فشار .گورم را ببینم که باید

سقوط کرده  ماشین به ته دره. درون ماشین را دیدم های بخش سپس. نگاهم به آسمان افتاد. آمد

  .بودم روی کف ماشین افتادهبر  .بود رو به آسمان شیها چرخ وارونه شده بود و .بود
ً
همه  حتما

تکان  آسانی بهنداشتم و  دشواری هیچ  تکانی خوردم ولیبا احتیاط . جای بدنم خرد شده است
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 با خود گفتم ! خوردم یم
ً
چیز  همه .به دستهایم کردم  نگاهی. شکسته است میها دست حتما

درنگی کردم . به بیرون جستمین دادم و از پنجره ماش تکان سختی به خود بعد !بود صحیح و سالم

آن  زودی به  ولی رفت میکمی گیج  سرم. جایش بود سر همه چیز. وارسی کردمخودم را دوباره  و

 ،باالِی کوه ،ها دستدر دور . به باال نگاه کردم. از دور بگوشم رسید صداهائی. از میان رفت هم

 پیاپیو  بودندکنار اتوبوسی ایستاده  رچهبه اندازه مو دمیدرا  ها آدمصف درازی از  ،در کنار جاده

 :زنند یمفریاد  مرا

 دیگری هم هست؟  یکس هم تو ماشینه؟ ای کسی دیگه یا ؟ییتنها ؟ یا زنده سالمی؟ -

 .انداختم ها آنمن نگاهی به 

  . با دست تکان دادم -

 .خودم تنها هستم ،نه -

کوه فرود آماده بود که از  ی دامنهدر  اتومبیل درست کوه از سنگ بود اما جایهمه ! شگفت آور بود

اتوموبیل بر روی مانده بود و  جا کف دره بربرف زمستان گذشته هنوز  .شن نرم پوشیده شده بود

از  آنرا .ام به کناری افتاده بود  ساک دستی. بر هوا ها چرخبالشتکی از برف به پشت لمیده بود و 

به   نگاهی .بود اره نوشته بودم البالی پیراهنم نمودک یا جزوه .زمین برداشتم و زیپش را باز کردم

که در دره و به ساکم  به ،به کوه سپس نگاهی .رو به آسمان بود شیها چرخ .انداختم اتوموبیل

به سینه . را بر زمین پرت کردم آن .به آن نیازی ندارم احساس کردم که دیگر. دستم بود انداختم

در آنجا . شدم من بود که در باالِی کوه تماشاگر اتوبوسی سوار. باال آمدمشتابان کوه زدم و 

از باال . بدهم رویداد اینمسافران درباره چگونگی  کنجکاوانه یها پرسشپاسخی نداشتم که به 

اتوموبیل همچون پرنده سفید تیر  .نگاهی انداختم ،شد یمدیده  سختی بهسفید که  اتوموبیلبه 

 دیگراتوبوس به راه افتاد و من  .ن اعماق از نفس افتاده بودسنگدلی در آ خورده با گلوله شکارچی

 .هرگز به پشت سر نگاه نکردم

  

  



 گذر از آتش

٢٠١ 

 

  
  مادر

 ١٣۴٧قلم  اهیس ساده، طرح
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 دستگیری دومین دومین سربازی، 

 باز هم شکنجه .شکنجه گاه کمیته مشترک ضّد خرابکاری
 

صفری به کرمان تبعید  جه سربازبه اداره نظام وظیفه معرفی کردم و با در روز دیگر خودم را چند

به همین جهت . آورد میبیسوادان بشمار  زمرهشاه براِی تنبیِه دو گانه، زندانیان اندیشه را از  .شدم

و سرپرست بهداری  فرمانده پادگان .افسری به سرباز صفری کاهش داده شده بودم ی درجهاز 

پزشکی بودم  نخستین من ها آن برای. کنندببا من چه باید  دانستند به درستی نمی دکتر ایران نژاد

 .ماندم می در پادگان سربازان با دیگرشبانه روز یک سرباز  بسان ستیبا یمنداشت و  ای که درجه

از همین رو . به من نیاز داشتند و مجبور بودند از دانشم بهره جویند پزشک بودم و سوبه هر   ولی

از  پس. دمید یموزها در بهداری پادگان بیماران را ر. مرا آزاد گذاشته بودندغیر رسمی  به طور

مرداد ماه   بیست و هشتدر روز پنجشنبه  ،دو ماهنزدیک به  از پس .مرفت میپایان کار به شهر 

. تبعیدی دیگر به دفتر دژبانی و ضداطالعات احضار کردند سرباز به همراه یک مرا ،١٣۵٣

ای همدیگر را  در روز جمعه گذشته در کافه ،امهبرنبدون  و خودی به طورخود به ما شگفت اینکه

نخست  نگاه به همین دلیل در. کرده بودیم گفتگوییبا هم  مانیها پرونده دربارهو  بودیم هدید

 راست یک پرسشی از ما نکردند و هیچ ولی. اند گرفته مالقات آن بهانه ما را به شد میگمان برده 

سوار اتوبوس و  زدنددستبند  را ما گفتگوئی هیچ  بیجا در آن. برده شدیم به شهربانی شهر کرمان

عادی  مسافران از پر ،تی بی تیاتوبوس . میرو یمتهران  سوی بهدر آنجا بود که فهمیدیم . کردند

از من  بود ما بردن مسئولاستوار و  اش درجهکمی که از شهر دور شدیم یکی از ماموران که . بود

و زیر لب  فرستاد یمتکبیر  پیاپی ،با شنیدن واژه پزشک. مپزشک هست گفتم ،چیست کارمپرسید 

درنگ  بی »؟!یک پزشک را دستگیر کرد و دستبند زد توان یمچگونه  ،الاله اال الله« گفت یم

 .باز کرد ما از دستان دستبندها را

 بردهبه کجا بناست دستگیری چیست و این انگیزهاندیشه بودیم که  اینهمچنان در  دوستممن و 

 به کمیته مشترک ضد سپسبه تهران  بامداد    دهساعت  های نزدیکی فردای آن روز سرانجام ،یمشو

و  روییدر  رو وارد دفتر زندان کمیته مشترک خرابکاری که شاه برای .شدیم بردهخرابکاری 

چشم به راه من در دفتر  را دیدم که ای چهره شناخته شده .سازمان داده بود شدم ها کیچر سرکوب
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زود کارهایش را راست و . ایرج آمده است« :با صدای بلندی گفت او .یرش زندان ایستاده بودپذ

 .»..طبقه دوم ببرید در دو بند    دهرا به سلول شماره  ها آنهر دوی . ریست کنید

دروغ ه بدر زندان قزل قلعه  کسی است که همان این. مرا خواند منوچهری بود نام شخصی که

خواست از من  و میکرد و هدف گول زدن مرا داشت  رنالیست معرفیخودش را به من ژو

دانم که در  می. دو یکدیگر را شناختیم ولی چیزی به زبان نیاوردیم هر .اطالعات بیرون بیاورد

 .»رسم یمحسابت را  بار این  را فیلم کردی ولی بار پیش چیزی نگفتی و ما ایرج« گفت یمدلش 

. برای زندانیان عادی درست شده بود شد مینامیده  دان موقتزن اینزندان که پیش از  این

درست شده  ،ای داشت شیشه بامیایی که  هشت پایی دور دایره بسانای که  ارطبقهچه ناساختم

بیست شماری نزدیک به  از در برگیرندهدراز  را یک راهروی هشت پای اینهریک از پاهای . بود

. یافتند میبه یک مرکز پایان  راهروهاهمه  .کرد میست در همگانیسلول با یکی دو تا اتاق  تک

 بار یک ای که هفته داشتندعمومی در طبقه اول قرار  یها حماماتاق شکنجه در طبقه چهارم بود و 

 .اجازه دوش گرفتن با آب سرد را داشتیم

. ودیک و نیم در دو متر ب نزدیک بهسلول  اندازه. برده شدیم سلول دوست همراهم به یک ومن 

. اند کردهکه ما را دستگیر چیزی رخ داده است  چه میدانست ینم کدام هیچ. لحظاتی با هم نشستیم

هردوی ما را به  هنگامیکهاما میا شدهبا یکدیگر دستگیر  پیونددر  گمان اندیشیدیم بی  نخست می

در سال  و بود  ینفلسط  ابسته به گروهو وا. باید چیز دیگری باشدداستان  که دریافتیمتهران آوردند 

 .٤٢دستگیر و به یک سال زندان محکوم شده بود ١٣۴٨

کابل به روش تازه  یا هنوز شالق در آن روزگار. دیگری بود به گونه شکنجه و زندان ها سالآن 

از آزاد شدن از زندان نکرده  پسمن به گفته خودش هیچگونه فعالیتی  دوست .نشده بود آفریده

                                                 
و به هنگام محاکمه  افتاد سیاسی پلیس دام به ١٣۴٨ سال در بود پاکنژاد شکراله اش، خصشا ی چهره که گروه این٤٢ 

از  گروهفلسطین نام گرفت،  ، گروه"اقدام علیه استقالل و امنیت کشور"به اتهام   )١٣۴٩ ماه دی (در دادگاه نظامی

آموزش نظامی به  که بنا داشتند برای شد یملنینیست تشکیل  –چند محفل روشنفکری و دانشجویی مارکسیست 

 ی شبکهدر این  ساواک که. چریکی بزنند ی مبارزهه ایران، علیه دیکتاتوری شاه دست به فلسطین بروند و در بازگشت ب

چهار . انقالبیون جوان نفوذ کرده بود، به هنگام عبور این مبارزان از مرزهای جنوبی کشور، اکثریت آنان رادستگیر کرد

شکر الله پاکنژاد، حسین . شدند سه تا ده سال محکوم یها حبستن از اعضای گروه، به حبس ابد و سایرین به 

ریاحی، ناصر کاخساز، هدایت الله سلطان زاده، محمدرضا شالگونی و ناصر رحیم خانی، برخی از اعضای این 

  .بودند گروه
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او حتی تلفن بستگان مرا . او را از زندان آزاد خواهند کرد زودی بهکه  اور بودب اینبر  رو ایناز . بود

آزاد  اما من که تازه از زندان. خبر دستگیری مرا بدهد ها آنتا به محض اینکه آزاد شد به  گرفت

. داده باشد رخ بزرگی رویداددانستم که باید  می. نداشتم شده بودم امیدی به آزادی زودهنگام خود

 :دوستم گفتمبه 

 یگریداکنون اوضاع سیاسی جور . رفیق من ماندنی هستم اما تو هم امید چندانی نداشته باش -

 .کند یمفرق  پنجاهی قبل از ها سالخیلی با . است

 .اند خود گرفته مرا بی ها آن. کنم یمهمین امروز با بازجویم صحبت  من ،نه -

 کوبید و با فریادایش برخواست و به در سلول از ج او. بود  پس از نیمروز چهارساعت نزدیک 

درون سلول به او گفت  از رسید، دوستم نگهبان به پشت در که  هنگامی .نگهبان را خواست

نگهبان پاسخ . اند گرفتهاو را بیخودی  با بازجویش حرف بزند و افزود که زودترخواهد هر چه  می

کرد که او را  پافشاری اما رفیق من. بخواهدبازجویش را  تواند یمداد امروز جمعه است و فردا 

 در باز شد و نگهباندیگرساعتی سرانجام . و باید هرچه زودتر تکلیفش روشن شود اند گرفتهبیگناه 

 :گفت

 سهراب؟ -

 !منم -

 .بلوزت را بنداز رو سرت و با من بیا -

 .رفتاز من خداحافظی کرد و به همراه نگهبان  شود یمرفیق به امید آنکه آزاد  
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 زنند می ،زنند می زنند،  می
اندیشه ندانستن اینکه چرا مرا به . بودم فرو رفته میها شهیانددر . شب بود هشت نزدیکساعت 

شاید  کردم تا می کوشش پیوسته. زد میدلم شور   ولی .کرد میاند همچنان مشغولم  اینجا آورده

 تواند یمچه کسی ولی او . ی دستگیر شده باشدباید کس دانستم یم. بیابممعما  اینکلیدی برای 

 مرا لو داده است بردم میگمان  ؟باشد
ً
 سازمان .شاید مسعود دستگیر شده است و طبیعتا

از نظر سازمان من یک برگ . مرا لو بدهد تواند یمکرده است و هرکسی  آشکارهاست نام مرا  مدت

دیگر  آمد میهرچه به سر من . شی نداشتمدیگر یک انسان مرده بودم و ارزای  گفتهسوخته یا به 

به  ستیبا یمبرای سازمان من یک وسیله بودم که دیگر کاربردی نداشتم و . مهم نبود ها آنبرای 

 .شدم یمانداخته  دان زباله درون

دوباره  کردمکوشش  بنابراین. نداشتم بازجوهایک نبرِد دیگر با  برایجز آماده شدن  ای هیچ چاره

 رفتم که  بازجویی تازه زیرتا اگر کنم  هدور را نخستینمزندان همه بازجویی 
ً
خواهم رفت  حتما

. به یاد بیاورم توانستم میآسانی نبود ولی کوشش کردم تا آنجا که  کار ،.کنم باز گورا  ها گفتههمان 

 وجیهت اند رفته لواکنون گفته را که ناچگونه باید آن همه اطالعات  اما اگر کسی لو رفته باشد چه؟

دوباره باید با پاها و بدن برهنه و . کمک بگیرم ها آندوباره باید از  گویا .؟ به پاهایم نگاه کردم!کنم

را  ها آنکردم تا  نوازششان پاهایم را مالشی دادم و. بگذرم جانسوز آتش میانخالی از  یها دست

 جاییاینبار تا . م را آوردندبودم که شا شناور ها شهیاند این میاندر . کنم شالق خوردن آماده برای

دانستم که نبرد  می. شکنجه را داشته باشم تاببرای  نیاز موردغذا خوردم تا انرژی  توانستم میکه 

خواهی رژیم  جوئی و کینه نبرد انتقام ،اینبار نبرد برد و باخت. خواهد بود دراز نبردی ،بار این

رو  اینهم از  وبش را از دست داده بودرژیم برخی از سران سرک. پلیسی شاهنشاهی خواهد بود

 .بسیار خشمگین بود

ها  جمعه. اند باید شب شده باشد که شام را آورده زندانی در سلول ساعت ندارد، گمان کردم

 
ً
یا کسی در رابطه ه چریکی مگر اینک کنند ینمروز کار  اینها در  بازجو. بازجویی نیست معموال

زمان دوباره برایم . مطلق فراگرفته بود خاموشیهمه جا را . گیر شده باشدتازگی دسه تب با چریک

دلهره خورنده دوباره به ترس و آن آن . جاری بودند میها شهیاند هنگام تنها در آن. ایستاده بود

 ،توانم یم ،توانم یماینبار هم  گفتم یمو  دادم میدلداری پیوسته خودم را . سراغم آمده بود

 . ...توانم یم
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 آواییهیچ  لختی از دور بلند شد و برای بند باز و بسته شدن در آهنی سالند نخراشیده فریاناگهان 

. آن صدای پا نبود. در داخل سالن بلند شد خش ،خش ،صدای خش آهسته آهسته آنگاه. نیامد

. صدا به سلول من نزدیک نشود اینم کرد میشرمنده هستم که آرزو  چه صدایست دیگر؟ این

هدف نیست و همیشه  جنبشی بی چیه گاه هیچ آوایی، در شکنجه. یگری استشاید برای سلوِل د

پای  ِی صدا ،درها ِی صدا .گاه همه چیز جان دارند و سخن میگویند در شکنجه. است ناخوشایند

همه خبر از درد و . استدردناکی  رویداد نشان همه چیزی، کشان کشان ِی صدا ،ها نگهبان

صداِی شوم براِی چه  اینداند  حال شدن است و قربانی نمی است که روی داده است یا در رنجی

دوباره برای . باز ایستاد تا اینکه در پشت در سلولم شد یمنزدیک  آهسته آهستهصدا . کسی است

را  خودم .بلند شد سلولم آهنین باز شدن در آورِ  نخراشیدِه دلهره سپس صدای. خاموشی آمدلختی 

نگاه کنم  خواستم ینم .زد میگنجشک با شتاب  دلم مانند دل. منیدبه دیوار کنار در سلول چسبا

آور  تاب گاه هیچدیدن بدن خونین زندانی دیگر . دلخراشی خواهد بود نمایش دانستم یمکه  چرا

ام زندانی  نفس در سینه »؟!دیآ ینم درون به چرا کسی«. برای چند ثانیه کسی وارد نشد. نیست

 .برای من چند ساعت به درازا کشید ای زمان چند ثانیه این. ودقلبم به تپش افتاده ب .شده بود

دو . نکنمنگاه  توانستم میدیگر ن. به دورن سلول وارد شدند در هوا افقی گونهبه  جسمناگهان دو  

بدهم  تمیز توانستم میورم کرده بودند که ن آن اندازه. که بسیار متورم و کبود رنگ بودند جسم

 نا آشنا جسمدو  اینعبارت دیگر  دو عضو یا به این  سوی به! انسان است چه بخشی از بدن ها این

او را که با لگن از روی زمین . ام هستند پاهای ورم کرده همسلولی ها آن دریافتم که زودی به. پریدم

. درازش کردم .مشکشاند دروندرآغوش گرفتم و به  دادند میخش خش کنان به داخل سلول هل 

 :با ناله به زبان آوردجمله را  این تنهادوستم . قفل گردید دوباره پشت ه شد و ازکنان بست در نعره

 »...زنند یم ،زنند یم ،زنند یم«-

 :سپس افزود

 .هندار یا یافایده  هرچه داری بگو !بگو. زنند یم ،زنند یم ،زنند یم ،ایرج هرچه داری بگو -

 زدن با کابل ها سالدر آن . بود پنجاهسال  ازپیش  سیاسیزندانیان او از در پیش گفتم  گونه همان

را چشیده  پلید کابل مزهمن . هم بود رواج چندانی نداشت اگر ابزار شکنجه نبود یا از بخشیهنوز 

پاهایش را . کشاندم به میان سلولبیشتراو را . کشد یمکه او چه  دانستم یمبودم بنابراین 

با  داستان را برایم. ید اندکی از درد کاسته شودشا .جذب شود ها ورممالش دادم تا  آهسته آهسته
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 براِی  ساواک به فعالیت سیاسی کرده است و آغازیکی از اعضای گروه فلسطین  گویا که گفتناله 

 ی دوره هنوز که ها آن چه وبودند  شده آزاد که ها آن چه را،اعضای گروه  همهدوباره  ،پیشگیری

بدون اینکه  او را از همین روی، است کشیده شکنجه و بازجویی زیر به گذراندند یم را حبسشان

دریافته بود که پلیسی رژیم شاه  بگویم که دستگاه نیز را این. اند آوردهبه اینجا  باشد فعالیتی کرده

 را ها آنکه شده   روشی تصمیم گرفته بود به هر  ولی چریکی را نابود کند یها گروه نخواهد توانست

 از .روشنفکران هستند ،ها چریک آبشخور نیتر بزرگدانست که  او می. کنترل و محدود نماید

روشنفکران را در برنامه کارش  گردآوریچشمه گرفته بود و  اینتصمیم به خشکانیدن  روی همین

 . گذاشته بود
ً
چراِی  چون قدرِت بی  و آن را تهدیدی برای. بود رم ج از دید شاه اندیشیدن اصوال

ها نیاز دارند  ها و زورگویان به خرافات و نادانی توده دیکتاتور که  است یعیطب این. دید میخودش 

  ها آن. ترسند یمهمیشه از اندیشیدِن مردم  ها آن. به حکومتشان ادامه دهند تا بتوانند

 .هستنداندیشه و روشنفکران    طبیعی  دشمنان

ز پیش نگران و من هم بیش ا ودوست من نگران فردایش بود که چه به روزش خواهد آمد 

؟ همیشه برای زندانی اندیشه فردا !اندیشناک بودم که چه رخ داده است که من دوباره اینجا هستم

. دانی تا آنچه که می دهد یمبیشتر تو را رنج  یدان ینمکه  آنچه. هولناک تر از اندیشه کنونی اوست

 نایی بسیار، و بی  ز خستگیدانم سرانجام دوستم ا را می این تنها .چگونه گذشت آن شب دانم نمی

 .به خواب رفت

ما از . فردای آن روز نگهبان در سلول را باز کرد و به هم سلولی من گفت که وسایلش را جمع کند 

 .سرنوشتی رفت به جای بی پیراهنش را برداشت و ویکدیگر خداحافطی کردیم و او پت
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  زمان زندانی
سراغم یک هفته از آن روز گذشت و کسی به . هستم دانستم که ماندنی. من تنها ماندم از آن پس

 او را  دلهره اینتا  کنند یمزندانی را در نگرانی رها  ها آن. هم بخشی از نقشه بازجوها بود این. نیامد

زندانی  که هنگامیو تا  شود میدلهره با عنصر زمان در هم تنیده  این .از درون بخورد آهسته آهسته

 .گردد یمزندانی  زندگی  جدا نشدنی بخش نیبارزترزمان  و دلهره ترکیب ایندر زندان است 

که زمان  باور بود اینبر  او. است ” illusion "یا  پندارفیلسوف آلمانی یک " کانت"زمان از نظر  

که اگر انسان نباشد درک زمان  چرا. بیرونی نیست بلکه آفریده ذهن انسان است رویدادیک چیز یا 

. باشد معنا باو  برای زندانی درست تواند یم"کانت"دریافت زمان از نظر  این .رود یمهم از بین 

و  دیآ یمایی به نقطه دیگر به وجود  اش با رفتن از نقطه بیرونی جنبشزمان از  ،تعریف کنونی بنا بر

 و زمان  رود یمبیرونی از بین  وجود اینبرای زندانی   ولی. مشروط به وجود بیرونی است
ً
 صرفا

باز   جنبشو از  شود یمبرای زندانی زمان نیز زندانی . شود یمو ساخته و آفریده ذهن او  درونی

 .ستدیا یم

. کند یمزیست  رخ بدهددر آینده  بناست اند و هایی که نیامده زندانی همواره در ترس پدیده

 اینو در  شوند یم "کنونی" ،برای زندانی ها دهیپد این .روی ندهند هائی که شاید هم هرگز پدیده

به زمان مفهوم " اینشتن“برای شتاب اگر عنصر . انندو جان زندانی را می لرز رندیگ یمجان  "آن"

جدا ناپذیر بخش و  بخشد یمدرد و شکنجه برای زندانی به زمان ویژگی  ،هراس اینجا ،دهد یم

 .شود یماصل زمان 

یک روز تابستان برای یک  زمان دریافت درازای. نسبی است یزیچدانیم که درک زمان  همه می

 ساله  پنج و پنجاهانسان 
ً
زمان . ساله است یازدهیک انسان  زمان دریافت طول متفاوت با کامال

زمان برای انسان  طوِل  از همین رو. گذرد یماز یک جوان  زودتر برای یک انسان سالخورده بسیار

های قراردادی  مان زندانی به تکهز. کند زید فرق می زندانی نسبت به شرایطی که او در آن لحظه می

و  روانزمان تبدیل به چیزی  بلکه ،کند ینمویژگی پیدا روز و ماه و سال  ،ساعت ،دقیقه ،ثانیه

و دردها  ها شالقفاصل بین  زمان به حد. شود یم "زمان "،خود ،زندانیدر اینجا . گردد یمپایان  بی

در زندان برای  تواند یم ،ها ساعتبکشد و  به درازا ها ساعت تواند یم" آن"یک . شود یمتقسیم 

 .باشد" آن"تنها یک  زندانی



 گذر از آتش

٢٠٩ 

 

 "آن" هر. ویژگی نیست بدون جان و یب ،پوچ ،ارزش بیپدیده  زمان برای زندانی زیر شکنجه یک

برای او زمان همچون یک ساعت کوکی . برای زندانی زیر شکنجه یک ویژگی منحصر به فرد دارد

بلکه زمان برای یک زندانی ثبت دردها و . خاصیت باشد لحظات بیدر حال ثبت  تنهانیست که 

 .یک انسان است "آهسته آهسته،"ثبت ویران شدن . هاست هراس

فردا شود  تواند یمزمان دیروز . درهم ریخته است بلکه زمان تداوم منطقی ندارد ،برای یک زندانی

همه چیز  ،رود یمباره به زیر شکنجه زندانی دو هنگامی که. تبدیل به دیروز شود تواند یمو فردا 

و زندانی دوباره به  ابندی یمتمامی حاالت و دقایق دیروز در امروز حضور . گردد یمباز دوباره 

 .گردد یمدیروز بر

 ساعت تقویمی و زمان زندانی دو پدیده 
ً
کم و . زمان قربانی حجم و بعد دارد. جدا هستند کامال

 .غم دارد ،حس دارد ،درد دارد یک اسیر در بندزمان . زیاد دارد

و  ردیگ یمشکل او  پایداریبنا بر مقدار و کیفیت درد و آزمون شکنجه و شکست و  زمان زندانی

. یک کمیت ساده زمانی نیست. زمان یک زندانی یک رفت و آمد خالی نیست. شود یمتعریف 

هر  ژرفو تجربه  ویشتنخانسان با   در پی پیدیدار دمادم و . زمان زندانی یک دیدار بزرگ است

زمان زندانی . زمان زندانی خرید میوه و تاریخ خوردن غذای دیروز نیست. است ”بودن ”لحظه

 یها ارزشزمان زندانی برخورد . است خویشتن او جدانوحضور لحظه به لحظه انسان با شرف 

 .اش یانسانبا حیثیت  شیها مانیپاو است با 

باشد و  ها قرنبه درازای  تواند یم اش لحظهیک . استزندانی چیزی شبیه به اسطوره  زمان

و زندانی  شود یمهمه چیز تمام  هنگامی که .درازا بکشدفقط یک لحظه به  تواند یمیش ها سال

فقط یک لحظه بوده . ی اسارت فقط دیروز بوده استها سال اینتمامی  برای او گوئی شود یمآزاد 

 .است

 ای بگونه ،پایداری شادی و ،که درد است یزمان. یفیت استگفته بودم زمان زندانی بیشتر یک ک

و  ردیگ یمزمان جان . کند یمو زمان را تبدیل به موجودی زنده  بخشد یم"زمان "روح انسانی به 

با مرگ رویداد تنها  اینبمیرد که  تواند یمو حتی  شود یمغمگین  ،شود یم شاد .کند یمزندگی 

 .شدنی است اسیر زیر شکنجه

زندانی شب و روز  .یک اسطوره تاریخی ادامه یابدهمانند همچنان  تواند یمزمان سوی دیگر از  

های  ها و مکان زمان .ندارد ای ویژه دیگر مکان و زمان. کند یماو با رویاهایش پرواز  .ندارد
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ها  نبرای زندانی مکا. شود یمآغاز و بی پایان تبدیل  زندانی به تاریخی بی. آمیزند در هم گوناگون

دور  یها گذشتههائی که در  در رویاهایش پرواز کند و با آدم تواند یماو . شوند یمهم اساطیری 

 .بزند پیوند اند کرده یم زندگی

ما زمان . است که او در چنگ دارد"  آنی" اینهمانطور که گفتم زمان زندانی بیشتر شامل اکنون و 

برای یک زندانی گذشته و آینده در زمان کنونی  دانیم اما گذشته وآینده می میانرا چیزی  کنونی

گذشته و آینده تعریف  با بودن تقویمی زماِن به عبارتی دیگر . شود یمو تعریف  ردیگ یمجان 

تنیده شوند دیگر زمان معنای خودش را از دست  کنونیاکنون اگر گذشته و آینده در زمان . شود می

 .دهد یم

انگار دیروزی نیست و تو گذر . ردیم یمو یابد  می پایانانی زمان کرونومتری برای زند راستی به

 زمان. را داری تنها اکنون تو. و نه شب را  کنی دریافت می نه روز را. یابی ینمدر زمان را 

که گفتم  گونه همان .شود می جدا ها ساعتدقایق و  ،ها هیثان یها دهیبرها و  تکه از زندانی برای

یک بهم پیوسته ویک خط  بلکه نیست ها نکتهزمان دیگر تراکم    او رایب .گردد یمای روان  پدیده

 .پایان زمان و بی بی  جهانی سوی به است  دستی

به  تقویمی کم زمان کم. کند یمدر درونش زندگی  تنها او .زندانی زندگی بیرونی نداردگفتم 

طرات یا زندگی کند بلکه خا چیزی تازه درست نمیزندانی دیگر. ردیم یمآهستگی برای او 

 زندانی .شود می بازآوریاش و یا آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد همواره در درونش  گذشته

آفریند   پس زندانی خود را از نو می ایناز  .با سرشتی دیگر میزند  زمانی ناخواسته دست به آفرینش

سفر  ایناو اگر در . گردد یمخویشتن  آفریدگار او .زمان نو برابری و همخوانی کند اینتا با 

و اگر  ریزد شکست فرو می  انگیز غم در سراشیب آنگاه  برتر باز ماند  انسانی آفرینش از بازسازی

او  پس ایناز  پیروز شوداست  "هفتخان رستم"ای  خود بگونه ساختن و پرداختن که سفر ایندر 

 .شود میخدا - انسان 

  

نگهبان در شد و  بازپنجشنبه بود که در بامداد . دسرانجام نوبِت من فرا رسی .یک هفته گذشت

 :آستانه در پیدا شد

 .پیراهنت را بینداز روی سرت و راه بیفت -  
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به راه  دمید یمپاهایش را  تنها سرم کشیدم تا کسی را نبینم و دنبال نگهبان که پیراهن زندان را به

ها بر روی  پاهای شکنجه شده زندانیرد خون . خونین زندان کمیته پائین رفتم یها پلهاز . افتادم

 بریدهزجه و زاری  صدای گاه هیچ. نمود یمتازه  ها آنبرخی از . خورد یمبه چشم  جاجا ها پله

 :تشر زد ایی خشن و پرخاشگرایانه با صدای مردی. به داخل اتاقی وارد شدم. شد نمی

 ،بّراقیبزرگ چوبی زیبا و  میزشت در پ .پیراهن زندان را از سرم برداشتم .را بینداز پائین بلوزت -

 کت و شلواری .نشسته بود ساله و اندیپنجاه  ،کمی سیاه چرده و چهارشانه ،تنومندمردی را دیدم 

تی کهنه سرخ و اوو کرا با پیراهنی سفید  .داشت تن بر و خاکستری رنِگ راه راه کشیدهاتو 

 .داشتی نیمه باز روی میز قرار  هدر جلویش پروند .خاکستری رنگ

روی یک صندلی تنها که در جلوی میزش قرار . که بنشینم دوباره با صدایی خشن فرمان داد

. دریافتم از کردهای کردستان ایران است. کمی لهجه داشت اش رگهصدای دو . داشت نشستم

نگاهی به پرونده  .بود" منوچهری - تهرانی"و از گروه " کمالی"نامش . خشمگین داشت یا چهره

 :انداخت و سپس رو به من کردروی میز 

 میدانی تو چرا اینجا هستی؟ -

 .نه-

 :در من خیره شد. بهتر بتواند مرا ببیند آن لغزاند تا از باالی روی بینیش پایین  را کمی عینکش  

همسر سابق تو در یک جریان انفجار و در حال فرار و مسلح دستگیر شده و با اسلحه به طرف  -  

  .یراندازی کرده استیکی از ماموران هم ت

 : افزود  درنگ  با کمیو

  ٤٣.داده انفجار از دست اینیک چشمش را هم در  -

                                                 
خیابان شیخ هادی  در  ای هخانمیثمی و سیمین در   ، تیم١٣۵٣،  مرداد ٢٧روز . فشرده داستان از این قرار است٤٣ 

در اثر اشتباه، بمب در . کار بگذارند مرداد  ٢٨بودند تا آن را فردای آن روز به مناسبت کودتای  مشغول ساختن بمب

 یشداو . شود یمدست میثمی منفجر 
ً
در این جریان سیمین . دهد یمو هر دو چشماش را از دست  شود یممجروح  دا

سیمین دو اسلحه . نجات داد یا کشتطبق دستور سازمانی، عضو مجروح را یا باید . شود یماز یک چشم نابینا 

. نه نه نکش خواهر مرا به درون حوض بینداز دهد یمبرادر بکشمت؟ میثمی پاسخ  دیگو یمدارد و  کمری را بر می

در خیابان توسط پلیس ساواک    کند ولی اندازد و از روی دیوار با اسلحه کمری فرار می  سیمین او را بدرون حوض می

 .شود یمدستگیر 
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 .عرق سردی تمام بدنم را فرا گرفت. ام بیرون رفت کله احساس کردم خون از سخنان اینبا شنیدن 

. شدم خالییکباره از انرژی . خواستم فرار کنم و آنجا نباشم می. نشستن نداشتم نیروی

ها را  شالق اینم چگونه پاهای کوچکش تاب کرد میفقط تجسم . شنیدم هایش را دیگر نمی  حرف

تاب  بی کسی با ،سلول تنگ و تاریک در درون راهمه توهین  این تواند یمچگونه . خواهد آورد

 اینی تیمی کشاندند؟ چرا ها خانهخردان او را به  بی اینآخر چرا  دمیشیاند یمپیوسته  .بیاورد

را در جایی غیر از جایگاه اصلیشان و فقط به خاطر منافع کوتاه مدت استفاده  ها آدمدیشگان ان بی

 ؟کنند یم

 :با فریاد بازجو به خود آمدم

 .را زده بودی اکنون نه تو اینجا بودی و نه او تیها حرفمادر قحبه اگر همان بار اول  -

از . نابودی نسل روشنفکران بسته بود رژیم شاه کمر به. اعدام است سیمین مجازاتدانستم که  می

دیگر به خودم . چه خواهد شد دانستم ینم. خودم و همه چیز و همه کس خشمگین بودم

. ام احساس کردم کسی را کشته .های پیشین به من هجوم آوردند دوباره اندیشه .اندیشیدم نمی

بار بزرگ  این توانستم یمن. را در میان آتش رهایش کرده و رفته بودم" سیمین"م کرد میاحساس 

 این؟ همه دادم میکادر مرکزی را لو  وا نخستبار  ستیبا یمآیا من . گناه را بر دوش بکشم

همه رفتارهای اعضای سازمان  مسئولآیا من . آمد میبر سرم فرود  سنگ همچون باران ها پرسش

او  .قرار داشت سازمان یها یناهنجارهم کسی مثل من بود و از نزدیک شاهد " سیمین"بودم؟ 

من چند سال با سازمان کار کرده . اما او تجربه نداشت و من داشتم ،داد میکار  ایننباید تن به 

 .من بودم که او را به سازمان معرفی کردم این .خودم را قانع کنم توانستم میدر آن لحظات ن. بودم

اش را تغییر  ن هدف هم او رشتهبه همی گفته بودم که از او برای کار پزشکی استفاده کنند و اگرچه

 .بلعید خواری بود که همه را می اما سازمان ماشین آدم داد

من . خودکار را به سمت من دراز کرده بود که بنویسم. به خود آمدم" کمالی"با صدای تشر 

  .را از من گرفته بود  دیدن  توان چشمانم باز بود اما مغزم

 !؟ بنویسینیب ینمکوری؟  -

هویت تو بر ما "استاندارد و همیشگی که  پرسشدیدم دوباره همان . زد میکان تشر بازجو کما 

روی کاغذ جلوی من قرار  ،"خودت را از ابتدا بنویس یها تیفعالسایر  ،و محرز است مشخص

 .دارد
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خشمگینانه " کمالی. "را بنویسم که حدود دو سال پیش گفته بودم چیزهاییکوشش داشتم همان  

 :از من خواست

 را دیده بودی و چگونه او را به سازمان معرفی کردی؟"  سیمین"بگو چگونه و کجا مادر قحبه  -

 وبازج. دانستم که از همه چیز خبر دارند می. کاغذ آوردم  بر روی چیزهایی هفشرد ای گونه به 

و ام  زیادی داشته یها تیفعالبود که من  اینتکیه او بر . نکرد قتش را چندان صرف آن قسمتو

 دوبارهاز زندان آزادی پس از  افزون بر آن .ام نگفته ها آناما به  شناسم یمزیادی را  یها آدم

در دوران " سیمین"من چیزی درباره دیدار خودم با  .ام گرفتهو با سازمان تماس  ام دهیدرا " مسعود"

 .نگفتم و آن را گذاشتم تا بازجو اعتراف کند نخستینم پس از زندان

 دهندگان او یک استوار ارتش و از شکنجه. بود" مرد دست سنگین"معروف به " یکمال"بازجو 

او را از اداره ضد اطالعات ارتش به . بود مرداد ٢٨  ایران پس از کودتای  افسران حزب توده

 ،او بلند شد. من پای بازجوئی نخستینم ایستادم. ساواک و از آنجا به کمیته منتقل کرده بودند

. اش به من خیره شد با چشمان درشت از کاسه در آمده .و روبه رویم ایستاد میزش را دور زد

گوشم بسیار  .حس کردم پرده گوشم پاره شد. به در گوشم زد یا دهیکشنیرویش   همه ناگهان با

 .در درون گوشم آتش افروخته بودند انگار .کرد میدرد 

کردم خودم را کوشش . داد حالت سرگیجه و استفراغ به من دست. از روی صندلی پرت شدم

و با مشت و  داد میفحش . و از خشم به جانم افتاد اما او مجالم نداد. برخواستم. جمع و جور کنم

سر رسید و لگد محکمی به  گذشت میناگهان بازجوی دیگری که از آنجا . دیکوب یملگد بر من 

را  زندانیذری هم گ یبازجوهارسم کمیته بود که  این. کمر من کوبید که پخش زمین شدم

به او " کمالی" .مرد جوانی به داخل آمد. با صدای خشنی نگهبان را صدا زد "کمالی. "زدند می

 :گفت

  .را ببر به دست حسینی بسپار این-  

ها را یکی یکی  جای پای خونین قربانی. باال بردند ها پلهمرا از . بود" حسینی شکنجه گر"منظورش 

به طبقه چهارم . شد یمصدای زجه و ناله بلندتر  شدم یمم نزدیک هرچه به طبقه چهار. دمید یم

شکنجه نگه داشت تا نوبتم  اتاق نگهبان مرا پشت در. هنوز پیراهن زندان روی سرم بود. رسیدم

شبیه  ای او مردی قوی هیکل بود و قیافه. جالد سپرد" حسینی"بشود و پس از لحظاتی مرا به دست 

چشم بند . های درشتش نشسته بود بزرگش با نوک سرباال روی فک بینی پهن و. به گوریل داشت
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دانستم چه  تخت آشنائی داشتم و می گونه اینبا . را به چشمانم زد و مرا به تخت شکنجه بست

نشان داده نخست پایداری کسانی که بار  ویژه بهدار  گران با زندانی تجربه شکنجه .خواهد شد

 این .نیستند "گویم می"به نشانه  دست بلند کردن منتظر ها آن. نندک یمباشند به گونه دیگری رفتار 

دست  باید دورهای زیادی را با یکدیگرهماورد زنی است که هر دو  مسابقه مشت مانند کشمکش

بار هراسی  اینمن . از آن دو پشت آن دیگری را بر خاک زند یکی سرانجام تا و پنجه نرم کنند

خوردم احساس  هر شالقی که می. کرد میمرا رها ن"  سیمین"نوشت نداشتم اما همچنان اندیشه سر

 .آورد خواهد تا بهمه درد را در زیر شکنجه  ایناو را داشتم که چگونه 

ام  درد روحی. آمد مین صداییدیگر از من . کرد میبین دردهای خودم و او نوسان  میها شهیاند

 این دانستم یم. اما من ترسی نداشتم دیوبک یمهمچنان " حسینی. "ام بود بیشتر از درد جسمانی

 هر استادیاو با  .راه آشنا بودم این یها خمدیگر به همه پیچ و . فرجام نخواهد بود رخدادی بی

ضربات را از پنجه به پاشنه و از پاشنه به پنجه . نشاند می کابل پیشین کنار کابلی را در ی ضربه

 .دیکوب یمپشت سر هم 

ها را  شالق ستیبا یممن  کردم احساس می .و روز کارش همین بود شب. شغل او بود این 

. گفتم ینمسخنی . تا شاید از بار گناهانم کاسته شود دمیکش یم درد را ستیبا یم. خوردم می

. کرد گفتگو" کمالی"ایستاد و بوسیله تلفن با " حسینی"شالق خوردم که  هشمار چه دانم نمی

 .بدل شدرد و  ها آنرمزی بین  ییها واژه

 .مرا باز کرد و به دست نگهبان سپرد. از زدن ایستاد" حسینی"سرانجام 

 :برگردانده شدم نخست در طبقه" کمالی"رم کرده به اتاق وبا پاهای زخمی 

  .قهرمانلو کنم یم ات کلهمن پوست از  -

رو به من " کمالی. "پیدایش شد و رو به رویم ایستاد "منوچهری" دروغین  میان آن خبرنگار ایندر 

 :کرد

 ؟یشناس یماو را  -  

 .نه -

 .خوب نگاه کنمادر قحبه  -

به او دروغ  نخست بگویم که من بار خواستم ینم. شناسم ینمکردم که انمود ومن نگاهش کردم 

 :به پاهایم زد با لگد" کمالی. "بودم گفته
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 هست؟قلعه یادت  قزل ؟ زندان!یشناس ینمتو او را  ،حاال چطور؟ جاکش دروغگو -

 ؟آقا  یزن یمولی چرا  ،یادم هست -

 حاال شناختی؟ -

 ؟!منظورت چیست -

 :گفت" کمالی"به " منوچهری"

، او به همه ما بیرون بکشسگ دروغگو  اینتا آخرین قطره اطالعات را از . خوب بدوشش -

 .کلک زد

 :به من نگاه کرد 

 .تا بپوسی متیدار یماینجا تا ابد نگه ! ایرج -

دیگر  .من همان چیزها را نوشتم. دوباره کاغذ را به من داد" کمالی. "بیرون رفت سپس از اتاق 

حدود بیست دقیقه برگشت و بدون پس از. میز را ترک کرد. سمینو یمبرایش مهم نبود که من چه 

 .مرا راونه سلولم کرد حرفی هیچ

 :بردند" کمالی"به اتاق  دو بارشب شنبه مرا .  هیچ رخدادی گذشت  بیجمعه 

تا خودت به زبان  زنم یمهرشب تو را . تخت شکنجه خواهم کشت اینتو را روی خدا قسم به  -

 .بیایی

ام  مدت یکساعت پشت در منتظر نشستم تا نوبت شکنجه. مرا به طبقه چهارم بردند دستور اوه ب

ران عادت به شنیدن ناله دخت. آمد میپسران از همه جا  صدای زجه و ناله دختران و. فرا برسد

 روی تخت رنج زندانی ها و درد و شنیدن ناله .داد می رنجمبیش از هر چیزی  ها آنناله . نداشتم

و  دیسا یمتوان مقاومت زندانی را  آهسته آهسته کشد، تختی که انتظارت را می همان ،شکنجه

گری بگوش های مردان و زنان هر بار به گونه دی ها و صدا ادیفر .کند می پایداری را سست های پایه

 آقای ،آخ ،نزنید، آقا رحم کنید، آخ آقا به خدا. میگم گمیم کنم آقا نزنید، خواهش می :دیرس یم

و باز نزنید، نزنید آقا  ،جیغ ممتد ، و گاهیدمیزن یمدیگه چرا   را گفتم هایم  حرف منحسینی 

با هر  گاه گاه ،ادهایفر نایدر میان . کرد میآب  هر جانداری را پر چشم ها و ناله ادهایفر این. نزنید

تا دژخیم را  خورد میشنیدی که پیدا بود زندانی فریادش را  هوم م م می ،ضربه تنها یک هوم م م

های   گر حسینی با ناسزا دادن آن دیو شکنجه نعره ها، صداها و ناله این در البالی. شاد نکند
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کند و بگونه دیگر او را تا مرز یک پناه را بیشتر پست و ناچیز  قربانی بی تا شد میپلیدش بلند 

 .شپش خورد کند

های باز جوی قربانیان اندیشه را  های بازجوها که در اتاق نعره داد و بیدادها، و در کنار همهمه

گاه  و جان زندانی ایستاده در نوبت پشت در شکنجه شد میسمفونی شکنجه افزون  اینبه  زدند یم

 .خورد میرا آرام آرام 

من فرا  سرانجام نوبت. تا شاهد رنج دیگران نباشم مرا بزنند نخست واهش کنمخ خواستم یم

 و شاید مرا به تخت شکنجه بست بزندبا من سخنی بدون اینکه  حسینی شکنجه گررسید و 

 .ضربه شالق به پاهایم زد و دوباره مرا به سلول بازگرداند پانزده ده تا نزدیک به

. داشتم شبانه جیره شالق یعنی. دادند میادامه اهی پنج شب ای چهار یا گ هفتهبرنامه را  این 

 یاسیرکه  نیست اینبرای بازجو هیچ چیزی بدتر از . کردند میجویی  کینه از من ها آن راستی به

 اینو بازجوی دیگری سخنانش را نزده است شود که همه  آشکار و سپس پس بدهد بازجوئی

به خاطر " منوچهری. "خواهم بازنده باشم نمی گفت یمکه " تهرانی" گفتهب. یابد در موضوع را

 .برای بار دوم هم سرزنش شود خواست نمیبازجوئی بار اول من سرزنش شده بود و 

 هدفمندانه ها آن. بردند یمشب مرا به اتاق شکنجه  ُنه تا هفتمیان ساعت های  نزدیکیهرشب 

 ایناز درون خورد شوم و به  ها یقربان تا با شنیدن آه و ناله داشتند یممرا یکساعت پشت در نگه 

از آن  من یک زمان این در همه .شکنجه را برای من چند برابر کرده باشند هراس از ترتیب درد و

های  ها و درد شاید شالق .داشتمنیاز  ها شالق اینشاید به  .آمدم بیرون نمی" سیمین"اندیشه 

تداوم شکنجه و شنیدن   ولی. جدانم بکاهداز رنج و ام باشد و کمی گناهام باز پرداخت  بدنی

گوئی مردان برای زجر کشیدن ساخته . بودفرسا  تواندختران و زنان برایم  ویژه بهزندانیان  یها ناله

ها  آن شب. ندزد میصدا ن هدفمندانهمرا برای بردن به اتاق شکنجه  ها شببرخی  .اند نه زنان شده

از شکنجه فرسوده  پس های دیگر شب. جه بدتر بوددلهره و انتظار برای شکنجه از خود شکن

هائی که صدایم  شب. خوابیدم از مالش پاهایم و آماده کردنشان برای شب دیگر می پس .شدم می

در  شدن بازهایم صدای  گوش. داشت یممرا تا سحرگاه بیدار نگه  ،شکنجهدرد انتظار  ،زدند نمی

که آیا به سلول من نزدیک  دادم میگوش  خوبی بهرا  های نگهبانان گام .کرد میکنترل مرتب  رابند 

با من  بامدادانو انتظار تا  دلهره. بخوابم توانستم میرفتند و من ن ند و میآمد می ها گام؟ شوند یم

خواب  ،حتی در خواب هم. مرفت مینشسته و منتظر شکنجه به خواب  ،بود تا اینکه بر اثر خستگی
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ها خبری از  تا فکر نکنم روز زدند یمعمد روز هم به   گاهی. کرد ینممرا رها درد و ناله  ،شکنجه

 .گرداندند یمبردند و پس از مدتی به سلولم بر   هم تا پشت در می  گاهی  و. کابل نیست
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 !ببریدش، جای زدن نیست
 !شبیارید بهتر بشن بعد  ها کمی بمونه زخمباید  .ببریدش جای زدن نیست-

 کم کم .زد میدو ماه بود که حسینی مرا  نزدیک به. گفت میبان زندان نگهصدای حسینی بود که به 

شکنجه و . آمد از پای راستم باال می آهسته آهستهعفونت . پوست پاهایم مردند و چرک کردند

اکنون پوست  .زندانی درد را بهتر حس کندتا بر روی آن بکوبد و  خواهد یمشالق پوست سالم 

. بودم در پاهایم پیشرفت چرک تماشاگر من. ب شدیدی داشتمروز سوم ت. پاهایم رفته بود

تاب  بار سنگین عذاب وجدان و اینبردوش کشیدن  دیگر از. پایان دهم خواستم به همه چیز می

عفونت "دچار  .چرک اکنون به باالی رانم رسیده بود .درد بدنی و روحی خسته شده بودم آوردن

 .کرده بودم به تمام بدنم سرایت یعنی میکروب از پاهای. شده بودم" خونی

 یشد. سوختم یمدر تب و لرز شدید  
ً
 .تشنه بودم و آب بدنم در اثر تب زیاد خشک شده بود دا

بر روی . برد یمبیهوشی  سوی بهآب داشت مرا به  نبودِ  این. ترک برداشته بودند  یاز خشکهایم  لب

در میان در و چهار چوب  درز سوی به خود را آهسته آهسته. به پهلو دراز کشیده بودمسلولم  کف

موجودات عجیب و غریبی در . تا شاید کمی هوای نیمه تازه بیرونی به من جان دهدرساندم 

آید که   یادم می .گفتم و هذیان می زدم میاختیار حرف  با خودم بی. شدند می پدیدارجلوی چشمم 

فریاد  هنگامی که حال مرا دید. لول بگذاردرا توی س غذانگهبان در را باز کرد تا . هنگاِم ناهار بود

 :زد

 .میرد سلول ده دارد می. ردیم یمدارد  -

درست است که . نگهبانان زندان بیشتر از سربازان ویژه بودند .و از نگهبان دیگر کمک خواست 

د هرچه بو یول بدانند، دشمن میهن و مزدبگیران کشورهای بیگانه تا ما را دادند میرا آموزش  ها آن

هم خانواده داشتند  ها آننبودند،  بازجو و کارمند دستگاه جهنمی دولت شکنجه گر رژیم شاه ها آن

در  سوی به ها آنیکی از  زودی به ،با فریاد نگهبان. دید شد می ها آندلسوزی را در چهره  گاه گاهو 

 خودم را درچشم باز کردم  که هنگامی .بیهوش شده بودم .بند دوید و من دیگر چیزی نفهمیدم

اتاق بزرگی بود و برای هر . یافتم دندده یا پانزده نفر بیمار روی تخت خوابیده بو نزدیک بهکه  اتاقی

 :شده بود پزشک جوانی روی تنم خم. داد می دو یا سه نفر یکی نگهبانی

 حالت چطور است؟ -
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آهسته . م وصل بودبه دست راستم سر. دور بود  کمی نگهبان از من. انداختم پیرامون نگاهی به 

 : گفتم

 در کمیته ها آن. بیشتر نگه دار تا جان بگیرم یتوان یممرا هرچه . آقای دکتر من خودم پزشکم -

 .منتظر من هستند

 :زمزمه کرد دکتر جوان با سر اشاره کرد و خیلی آهسته 

 .کنم می  باشه سعی -

از ساق پایم . عفونت گرفته بودکپارچه یرانم  پای راستم تا باالی. دور شد از آنجا با ترس شتابان و

بیوتیک را  رمی روی پایه کنار تختم آویزان بود که هم آب نمک و هم آنتیُس . آمد میچرک بیرون 

 اکنون من  .ساعت عفونت کنترل شد چهل و هشت ساعتاز پس. رساند یم به بدنم
ً
به  کامال

سخن . آنجا همه مرد بودند و جوانزندانیان بستری شده در  .به پیرامونم نگاه کردم .هوش بودم

ها زخمی  تا از زندانی دو. زخمی و پانسمان شده داشتند پاهای ها آن شتریب .گفتن غدغن بود

  ها آنها دریافتم که کلیه  از گفتگوی پرستار. نبودند
ّ
شکنجه   در اثرِ  ها ه شدِن ماهیچهبه خاطر ل

رابطه مستقیم با  در ک هستند یاآمد چری  چنین می. از کار افتاده بود ،شدید با کابل

رم را از دستم کشیدند و مرا دوباره به سلولم باز ُس  سوم روز .دستگیر شده بودند ها چریک

اند یا او از ترس و شاید هم کارمند ساواک  بود که به پیشنهاد پزشک گوش نداده آشکار .گرداندند

 .ها گزارش داده است  بوده است و درخواست مرا به کمیته چی

که از  چرِک  .از آن پس دیگر به من گاز ندادند. کردم یمخودم عوض  مدت دو روز پانسمان پایم را

تا  دهاِن زخم  دلیل، به اینخونابه همچنان میامد و  ساق پایم سر باز کرده بود کم شده بود ولی

بود تا  اینای دو ماه آخرش بر .نگه داشتند تک سلولیدر  چهار ماه مرا ها آن .زمان بسیاری بازماند

 .زخم و عفونت پایم بهتر شود سپس به زندان قصر منتقل کنند

دریافتم به سلول همگانی  رفتنبا  .بردند کمیته زندانهمگانی به سلول  مرا ،ماندنم پایانی دو هفته 

از  بود نوشته شده ها روزنامهرا که در  "سیمین "ماجرای  آنجا در. اند که دیگر از من دست کشیده

من . دستگیر کرده بودند همه چیز درست است و او رابدبختانه شنیدم و مطمئن شدم که  ها ینزندا

اما زخم داشت  آمد میچرک بیرون  و گهگاهیو هنوز از پشت پایم خونابه  دمیلنگ یمهمچنان 

 .شد میروانم بزرگ و بزرگ تر  زخم  ولی. خورد یمجوش 



 گذر از آتش

٢٢٠ 

 

. دکتر شریعتی هم در زندان است شنیدم ها یزندان ازبود که  اینزمان  ایناز ماجراهای گفتنی در 

شناختند   می را او اش، ویژه  دم پایی صدای از ها آناو را دید،  توان در هنگام رفتن به دستشوی می

ها  از روز در یکی. هایش در مشهد دیده بودم  را در سخنرانی  ها دکتر شریعتی من بار. آید  که دارد می

دست بلندی دادند و من از پنجره باالی در او را  ها آنآید،   دند که دارد میها به من خبر دا بچه

که درونش  شیکیهای  با نعلین رنگ جگریدو شامبر ابریشمی سرخ  بدر ُر  شریعتی. تماشا کردم

چند . رفت میراه خرامان خرامان  ،تا پای نازنین استاد سرما نخورد از پشم لطیفی پوشیده بود

بس خوشنود است که با آن  دیرس یمبه نظر  ،تراشیده بود کرده و ریششمویش شانه  الخ 

ز است و او همواره مشغول همیشه با سلول شریعتی که درِ  گفتند میها  زندانی. ستاینجاوضعیت 

دامن شایعه را  اینکردم و  ها مقایسه می وضع او را با سایر زندانی. هایش است خواندن کتاب

 .بسازند در برابر مجاهدین قهرمانیو تگیر کرده است تا در بیرون از اکه ساواک او را دس زد می

در سلول را باز کرد و نام دو  از معاونین ساواک بنام و یکیسربازجوی " تهرانی"یک روز سرانجام 

 :رو به من کرد سپس .را جمع کنید و به زندان قصر بروید لتانیوساسه زندانی را خواند و گفت 

 .ر شودکتر تو هم حاض -

را دیدم جوانی  آنجا مرد. به دفتر کمیته بردند ها یزندانبرداشتم و مرا هم به دنبال  پیراهنم را 

. شاعر مبارز بود ،"سلطان پور سعید"او . دیلرز یم شیها دست کهپانسمان شده  پاهای با ،الغر

سایر  همراهبه  مرایک پالستیک به دستم دادند و  درونام را در  از دستگیری پیش های لباس

 .کردنمزندانیان سوار بر اتوبوس روانه زندان قصر
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 زندان قصر
" غیر سیاسی یا عادی"و " زندانیان سیاسی"زندان قصر یک مجموعه بزرگ بود که شامل دو بخش 

 خاندان پهلوی زندان قصر یکی از دستاوردهای رژیم. دو بخش از هم جدا بودند اینبود و 

هایی  سیاسی با دست کاری های قاجار را برای زندانیان های قصر ماندهپس  رضاشاهبه فرمان   .بود

شایان گفتن است که تنها . داد   آن را گسترش رضاشاهو فرزندش محمد تبدیل به زندان کردند 

 ٤٤.ندارد نامش قصر است وگرنه هیچ همانندی به قصر

زندان قصر و  .ری کردندزندان سپ اینیی را در ها سال ،ترین زندانیان دوران رضاشاه از بنام

ناگفته نماند بخش  .بودند زندانیان سیاسی یها زندانتنها قلعه تا پیش از زندان کمیته و اوین  زلق

 .های غیر سیاسی هم در کنارش ساخته شده است زندانی

بنا  که زندانیان را بند بود دویا یک و هر بخش دارای  شد یمتقسیم  بخش بخش سیاسی به چهار

 وبه نام بندهای یک و د بندها. کردند مینگهداری  بندهااز  هر یک درالهای زندانیشان س بر شمار

و بندهای چهار و پنج  سه با هم وبندهای د. سه و چهار و پنج و شش نامگذاری شده بودند

سپس بند شش . ندکرد میاستفاده  برای هواخوریبه طور مشترک چهار دیواری  یک از باهمدیگر

 یا از رفتن دادگاه پیش و تازه واردبرای زندانیان  بند یک. بود دراززندانیان با سالهای  بیشتر برایکه 

با  نسیم خاکسار در کتاب خاطراتش نقشه زندان قصر را بخوبی . به اصطالح بند قرنطینه بود

 :ها ترسیم کرده است واژه

 ی نهد چهار بدبن. هواپیماست شماره یک زندان قصر شبیه یک ساختمان از دید یک معمار،

بند پنج و شش  .بند سه روی بند دو سوار است. یک بال هواپیما را وبند د. سازد هواپیما را می

چهار و . هواپیما به بند پنج راه دارد اینچهار توی شکم  بند .هواپیمایند این دم مربع، های  طباحیا

 .)٣ ها ص دیروزی(است  یکی اطشانیح ها پنجی

                                                 
نفر معروف شد، به جرم داشتن مرام اشتراکی، در سال  ۵٣ و گروهی که به نام  )١٣١٨-١٢٨٢( دکتر تقی ارانی٤٤ 

در همین زندان بود که دکتر ارانی را که ِسَمت  .محکوم شدند و در زندان قصر دوران حبس خود را گذراندند ١٣١۶

به قتل   ١٣١٨ بهمن  ١۴ پزشك احمدی، در پاسبان مختاری و به دست   نفررا داشت، به دستور سر  ١٨رهبری 

 .رساندند
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باید  آمد او  چنین می .یک افسر نمونه پلیس سیاسی شاه بود" انیزم"رئیس زندان سرهنگ 

 مأموریِت ویژه او یک برنامه و. های ویژه کنترل و رویاروئی با زندانیان سیاسی را دیده باشد دوره

 به دیگر سخن. تعیین محکومیتش پس از حتیبه زندانی سیاسی  دم آرامشداشت و آن ندادن یک 

بود به شکلی پا برجا ساواک  های زندانلیسی و شکنجه را که در کوشش داشت همان شرایط پ

پا به درون زندان قصر  بار نخستین برای که  هنگامی زندانی . دیگر در زندان قصر ادامه دهد

. شد می برده یهمگانبه بند  سپسو  گذراند یمچند روزی را در یک اتاق قرنطینه  ،گذاشت یم

توطئه  نوعی را نفره راه رفتن دو این" زمانی"سرهنگ . یگر را نداشتزندانی حق راه رفتن با زندانی د

ساختیم  و داستانی را می کردیم میای جور  بهانه ستیبا یمما زندانیان . دید می فعالیت سیاسی یا

 مانیها سخن میان نا همگونی ،گفتیم که با هم چه میقرار گرفتیم  تا اگر به ناگهان مورد بازجوئی

 بریده در درون زندانهای  زندانی ازهمچنین یک سیستم جاسوسی " زمانی"هنگ سر. پیدا نشود

تا  کرد میها و گاهی بندها را عوض  هر از چندگاهی هم اتاق. کرده بود درست برای خبر چینی

سرگردان میان  که زندانی همیشه در حالتبود  این هدفش. احساس خانه بودن را پیدا نکند زندانی

زیر . زد میو شالق  برد یم هائی زندانی را به زیر هشت هم به بهانه از چند گاهی هر. ها بماند بند

قدغن او هربار یکی از امکانات زندان را . شد میهشت اصطالحی بود که برای دفتر زندان استفاه 

زمان و رنگ آسایش را نبیند و  باشند دائم با دستگاه پلیس روانیدر یک جنگ  زندانیان تا کرد می

یک هفته ورود  ،نمونه برای .نکنند پیدا را یکدیگرسیاسی با  یگفتگوها ختن به کارها وپردا

در برابر کار  ستیبا یمو ما  کرد می قدغن شانیها یمالقاتزیرپیراهن را برای زندانیان بند توسط 

یجاد ا یعنی با. کرد می قدغن زیر پیراهنی را آزاد ولی مالفه را دیگرو هفته  ایستادیم  سرهنگ می

همواره کوشش داشت تا اندیشه زندانی را مشغول امور خوراک و پوشاک  ساختگی های دشواری

 .کند

که من چه  دانستند یمگوئی برخی از زندانیان  زندان گذاشتم  سه ودپا به درون بند  که هنگامی

  خبر .کسی هستم
ً
از  .دیرس یمرفتند  به زندان قصر می تر شیپکه  ها یسلولهم  وسیله به ها معموال

 رویه یک این. آمدند پیشم به" جالل زادهحمیِد "و " انیاسدحمیِد "مجاهدین  مسئولینگروه 

 درون مایهخوش آمد بگویند و کمی از  پنهانی گونهبه  زندانی تازه رسیده بود که به همیشگی

گاه میاز آنچه که در زندان و کمون  کمی  زندانی را نیز و بشنوند پرونده را از تازه وارد . کنند گذرد آ

به جزو اتهامات سنگین  اینو  بود قدغنیا گروه بودن  با هم بودن که گفتم گونه همان ،در زندان
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خودشان را داشتند و  یها گروهو  ها گردهماییزیرزمینی  یا  زندانیان به گونه ولی .آمد می شمار

زندان و سفره پاکیزه کردن  یکارهابودند و برای تمیز کردن زندان یک مدیریتی برقرار کرده  ویژه به

 شدند میعوض  هرروزکارگران که  اینبه . گرفتند یم بر دوشانداختن و ظرف شستن را به نوبت 

  . های سیاسی وجود داشت زندانی میانپیش  ها سالسیستمی بود که از  این. گفتند یم" شهردار"

گروه که با هم  گونه اینبه . شد یمنجام ا پنهانی توسط زندانیان کارهاو سازمان دادن گزینش افراد 

 .همه چیز اشتراکی بود  در درون کمون. شد میکمون گفته  میکردند زندگی

با  پیوند گفتم که من چون در ها آنبه " زاده جالل حمیِد  و انیاسدحمیِد "با آقای  دیدارم در

ا در اینجا بمانم ولی در شم پنهانی رابطه دارم در بنا بر آن ام اکنون نیز مجاهدین دستگیر شده

دخالتی نخواهم کرد و در درون  هیچگونهسازمانی شما  های کوشش کار و گیری و تصمیم

های  ییاو در گردهم حضور خواهم داشت مهمان مانند یک منفعل طورشما به  سازمان

م در جریان تصمی تنها خواستم مرا ها آناز  و نیز ایدئولوژیک و سیاسی شما شرکت نخواهم کرد

در  که هنگامی مجاهدیِن زندان تا من و میاننانوشته پیمان  این. قرار دهندگروه یا کمون نهائی 

 از درونمایهکمی  برایش آمد تا پیشمبه "  حمیِد اسدیان"آقای بار دوم  .زندان قصر بودم بر قرار ماند

طبع  هم بود و کمی انسان با احساسیایشان  .کنم با او گفتگو و درباره سازمان بگویمام  پرونده

گذشته از چارچوب موازین سیاسی  که بر من هایی دشواریبا مهربانی به او گفتم . نوشتن داشت

 ها دشواری اینگنجد و چون  است و در قوانین معمولی سیاسی نمی بیرونبه معنی متداولش 

از و  د بودهای سیاسی دشوار خواه برای آدم ها آندریافت و گوارش  بنابراین و سیاسی نیستند

 زمینه این در کس هیچو با  زنم یممن از بازگو کردن آنچه که برمن رفته است سرباز  همین رو

 ااحساس مر مهربانانهو او هم  حقیقت را گفتم ،کنم او را کوچک خواستم ینم. میگو ینمسخن 

 .درک کرد

به بازپرسی  ن و با دستبندبا اتوبوس ویژه زندا مرا که بود ١٣۵٣ دیماه سوم ی هفته ،گمانم روز شنبه

فرمایشی شاه آماده کنند و  یها دادگاهبرای  پرونده را بردند تا واقع در چهار راه قصر دادگاه ارتش

 به خاطر دیشا ،دیآ ینمبیادم بیرونی دادگاه بخوبی  ینما .بگیرد قانونی به خودنمایی  بازداشت من

دانم محوطه بزرگی بود و  می تنها .بردند ان میپوشیده به درون ساختم اتوموبیلاز درون  مرا اینکه

بازپرسی شدم دیدم بازپرِس ارتش با یک سرگرد  اتاِق   وارد که هنگامی .ساختمان چند طبقه داشت

 :گفت می ،کند یمساواک شکایت  سرپرسِت اوست از گمانمه که ب
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-  
ً
گیر و محکوم شده است تسبه همین جرم د بار یک شانیا اند، دوباره گرفته را آقای دکتر این مثال

 ؟شخص را دو بار به همان جرم محکوم کرد شود میچگونه 

. با سیستم همدست نیستند کههستند   من چنین برداشت کردم که در درون رژیم شاه هنوز کسانی

 :پازپرس گفت  سرگرد هم در پذیرش سخنان

سفانه دوستان  بله من -
ٔ
 .کنند یم اهاتیاشتب) منظورش ساواک بود(هم قبول دارم، متا

روی  بر .سالش بود و پنج  سینزدیک به  گمانم .دید شد میمهربانی را در چهره بازپرس 

 .است سروان او داد میستاره داشت که نشان   سههایش  شانه

داد که  بازجویی به من  و با شرمساری یک برگه دارم، او با حالتی پر از دلجویی به یادتا آنجا که 

  ها در دادگاه وقتی بعد .من پاسخ دادم نه که ،"ام ا من پس از زندان فعالیتی داشتهآی" بود این سؤال

 پرونده را خواندم دیدم کمالی بازجو برای اینکه ساواک قانون
ً
را در زندان نگهدارد باید بتواند م ا

ا ر سیمین ،من هرگز اعتراف نکرده بودم که پس از زندان. شواهدی از تکرار جرم در پرونده باشد

ای که برای دادگاه فرستاده بود نوشته بود متهم ایرج قهرمانلو  کمالی بازجو در پرونده اما .دیده بودم

را دیده است چیزی که دروغ بود و من هرگز چنین چیزی را نگفته ) مسعود(ج . پس از زندان ع

 .مرا به زندان برگرداندند ،کوتاه  باز پرسی آن از پس .بودم

با کمال شگفتی مرا دوباره  بود که ١٣۵٣ماه اسفند سال  یلاواشاید نزدیک به  

بود که زندانی دو بار به بازپرسی برده  ییک پدیده نو این. بار دوم خواستند برای  بازپرسی به

محکومیت زندانی هم از سوی  همه چیز از پیش به هم بافته شده بود و حدود که  رایز .شود

ها  دادگاه خود پیدا بود که. بودازپرسِی دوباره ندیگر نیازی به ب شد میساواک دیکته 

در آن روزگار جو حاکم بر حکومت بسیار . گرفتند یمو از ساواک دستور  فرمایشی بودند همواره 

 .خشن و پلیسی بود

 سرباز بازرسی کامل بدنی شدم و دو  ولیکه از زندان خودشان به دادگاه آمده بودم  من با وجودی

نظامی رژیم شاه دست  -دستگاه پلیسی پیدا بود که .بودند کنار مناره در هم هموتفنگ به دست 

که با رژیم صددرصد همراه نبودند یا بازنشست یا از مراکز   کسانی ها زده بود و به پاکسازی دادگاه

وارد اتاق بازپرسی شدم به جای بازپرس  که  هنگامی اینبار. شده بودند برکنار کاری حساس

بر   ای تپانچه حالی کهدر   یکمجوان نزدیک به سی ساله با درجه ستوان  یفسرا مهربان پیشین،

برخورد معموالن برای  گونه این. بازپرسی را آغاز کرد ،ادبی و خشونت کمرش بسته بود با بی
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 که هنگامی .شد میبکار برده  شدند میمسلحانه دستگیر و دادگاهی  یها یریدرگکه در   کسانی

و بازپرس ماده  اند برداشته ام پروندهاز  را" عضویت"را خواندم دیدم ماده بازپرسی  های پرسش

 اینمجازات  کم  دست. برای من درخواست کرده است را" جرم دسته اشرار با تکرار دخول در"

حاال دریافتم که با  .حکم اعدام را تائید نماید توانست یم اما تکرار جرم ،جرم حبس ابد بود

نظامی وانمود کرده باشند تا  - اند جو را بسیار پلیسی  ح به همراِه من خواستهمسل گارد دوگماردن 

 ینتماده دخول در دستِه اشرار و  براِی آن بود تا با این. نشان دهند مرا یک چریک خطرناکی
ً
 جتا

 ها آنبه  زمینه ایندر . بود همخوانی داشته باشد درخواست کرده تازه اشّد مجازات که دادستان

 :کردماعتراض 

  قانونی چه ، ام؟ آخه بگین طبق چه حسابی ام یا اسلحه داشته من آدم کشته مگر چه،  آقا یعنی -

  .گرفتین خود   زپرس اولیتون بپرسین که گفت منو بیباماده دخول در دسته اشرار برایم گرفتین؟ از 

 .برو زود جواب بده و ،زیادی نزن حرف همه تون خراب کارین، شما ساکت شو، -

 !که نباید با متهم اینجوری رفتار کنین شما آقا چرا فحش میدین؟ -

تو ؟ چیه  میدونی. تو دادگاه بزن  حرفا رو این .بده و برو جواب .زیادی ندارم وقت زود بنویس، -

 .بنویس. کنیم همتونو اعدام می! میکن یمرا اعدامت 

 .ها پاسخ بدهم ایی ندیدم که به پرسش من چاره

از دست من چنگ زد و رو کرد به سربازی که در گوشه اتاق  پرسی را با خشم باز  سپس کاغذ

 :ده بود و گفتایستا

 !ببریدش -

سرباز جلو آمد به دستهایم دستبند زد و مرا با اتوموبیل مخصوص زندان، به زندان قصر 

  .برگرداندند
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 اوین در سیاسی زندانی ٩ کشتار
 ،دارد جداگانه  کتابی  نیاز به خود به تنهائی ها آنردازم که به مسائل زندان بپ اینبیش از  خواهم ینم

 .کنم یمبپردازم تنها به نکاتی چند بسنده  ها آندیگر به  شاید در زمانی

. شاه بود دورانزندان  نامدارزندانی   هنُ کشتن  ١٣۵۴های بارز و تکان دهنده در سال  از روی داد

. کردیم میهای عصر را در سر ساعت دریافت  روزنامه هرروزما . بود فروردین ماه و یک  سیروز 

روزنامه خودداری شده  است که از دادن دانستیم رویداد بارزی رخ داده روزنامه نیامد، می آن روز

زندانی بودم  که من در آن جا سه ود روزنامِه کیهان و اطالعات وارِد بند تا اینکه شب شد و ،است

هر دو روزنامه در صفحه نخست با حروف . تکان خوردآن خبِر دهشتناک  ندان ازز.  شد

جا به جایی از زندان در حین فرار کشته   زندانی سیاسی در هنگام  هنُ درشت نوشته بودند که  بسیار

کالنتری،   سرمدی، مشعوف زیعز زاده، محمد چوپان :قرار بودند ایناز  ها آن های شدند، نام

از رهبران   جزنی یکی بیژن افشار و اس سورکی، حسن ضیاظریفی، احمد جلیلعب

ذواالنوار و مصطفی   هاِی کاظم خلق به نام خلق و نیز دو تن از مجاهدین یفدای های چریک

 .جوان خوشدل

از تواند  نمی ،گروهی طور بههم  آن ،کس هیچزیرا  فراری است ساختگی ایندانستیم که  همه می

و  بیست  دالوران را در سحرگاه روز اینژیِم شاه آشکار شد که ر سپس .شکنجه گاِه اوین فرار کند

برای زندانیان سو کشتن زندانی از دو  .های زندان اوین تیرباران کرده است در پشت تپه فروردین  نه

 همدردی ای گونه بههای زندانِی دیگر  خود بخود هر زندانی نسبت به درد. سنگین و غمگینانه بود

نسبت به هر آنچه که بر  اینزندانی، بنا بر  ی خانوادهده بودیم، خانوا ما همه متعلق به یک. دارد

 کی ندانی ماننِد یک اسیر،دیگر اینکه یک ز. میداد یمنشان  همه حساسیت گذشت یم یکی از ما

با  تواند یمهماننِد یک آهو در بند است و شکارچِی بیرحم هر کاری دلش بخواهد شکار یا 

ها خشمگین شدند و  زندانی ،ناگهان در زندان همهمه شد ،خبر با شنیدن. انجام بدهد شکارش

ان شد و از ترس پلیس وارد زند .هوای زندان را فرا گرفته بود ای یک حالت پرخاشگرانه

روز  پنجبزرگی فرو رفت و تا  سوگسپس زندان در  .را گرد آوری کرد ها روزنامهها  زندانی واکنش

  .همه باز مانده بود، خنده بر لبانمان خشکیده بود اکاره .دیگر کسی نای هیچ تکانی را نداشت

خوب . موشی فرو رفته بودخ زندان در. بود به گونه زمزمه بود گفتگویی اگر زد، کسی حرفی نمی

کز کرده بودم که مردی با اندامی کشیده در   سهبند  پنجشماره  ای در اتاق دارم در گوشه به یاد
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لبخندی بر چهره پر از مهرش  حالی کهشیرین شمالیش در آستانه در آشکار شد و با ته لهجه 

 بلند ، طبیعی است یامر  زندگی. را سوگواری اینبرخیزید پایان دهید  !ها بچه" :داشت گفت

همه به جنب و جوش پرداختند و  ناگهان .نامش حسن حسام بود ".شوید و زندان را تمیز کنید

 .دشهردارانی که نوبتشان بود آغاز به کار کردن
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 مالقات
مرگ  چشم به راه ،ایست ناآشنا و ناشناخته تجربه. کردم در زندان خودم را برای مرگ آماده می

جهان . برانگیز شده بود پرسش برای من همه چیز تازگی و. به سر کردنروزها را نشستن و 

از  میاه پرسش ،رو ایناز  .زندان بود آسمان کوچک ای از تکه  و گاهی سلول ،پیرامونم  کوچک

سوالها  بیاورم به دستکم   زمان اینپاسخ همه چیز را در  خواستم یم .رفت ینمبخش فراتر  این

 :بسیار ساده و گاه کودکانه بودند

یا بادها برای چه  .کنند یمرسند و اتاق را درست  چگونه است که دو دیوار به یکدیگر می« 

 پرواز .دریابم بیشتر ببینم تا بیشتر ر چههم کمتر بخوابم تا دنیا را کرد می کوشش »؟!وزند می

همه چیز برایم  ،مانند کودکی. مکرد می شگفتی تماشا گذشتند با ها را که از آسمان زندان می پرنده

در  هرروزبرخی را هرگز ندیده بودم  ی کوچک خواهر و برادرم کهها بچه ،ام خانواده. تازگی داشت

آیا  پرسیدم پیوسته از خود می .کردند میو آمد  رفت هر دم در جهانی پنداری جلوی چشمانم

مادرم چه گونه دستگیری مرا  در آغوش بفشارمشان؟ ببینم و را ها آندیگر  بار یکممکن است 

شاه را  .کردم  گریه می روزهاها و  بش« گفت یم .کند؟ بار اول زندانیم خیلی زجر کشید تحمل می

 کوچکم برادر کند؟ اما حاال چه می ».کشد  و می دهد یمهای مردم را زجر  کردم که بچه نفرین می

وقت به  هر درشان در زندان است؟ادانند بر  می آیا ،خواهرم نوشین که پانزده سال دارد و یا سعید

خواستم به  نمی. شدند میقدر خوشحال  چه ،گرفتم یمهای کوچک  برایشان چیز رفتم یمقوچان 

دانستند که  هنوز از وضعیت من خبر نداشتند و نمی آنها. کنم شان آزردهاطالع دهم و  ام خانواده

سالن دراز بود که در  اتاق مالقات یک. تا اینکه یک روز مرا به اتاق مالقات بردند. من کجا هستم

 .از یک سر سالن به ته آن نصب کرده بودند رفت میدو ردیف نرده آهنی که تا سقف  ،میان آن

 اینها در  و ما زندانی ها نردهسوی  ها در آن مالقاتی. ک متر بودی ای دو دیوار نرده میان  فاصله

همیشه   .میزد یمو از فاصله یک متری با صدای بلند با یکدیگر حرف   میستادیا یم ها سوی نرده

 ها آن .کردند میگفتگوی ما را کنترل  و زدند یمدو دیوار قدم  اینچند نفر پاسبان در میان 

بایست داد  می .چیزی میان مالقاتی و زندانی بده بستان نشودهمچنین مواظب بودند تا 

کوتاه بود و بنا به  دیدار زمان. صدای تو را بزحمت بشنود طرفکشیدی تا آن می

دقیقه     دهزمان معمولن کمتر از  این. کرد میتغییر   سرپرست زندان سرهنگ زمانی خواست

. را در اتاق مالقات دیدم ولیخانبرادرم  روز آندر  .گرفت می انجام بار سه دوای  و هفته دیرس یم
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 دلداریش دادم که چیزی نیست و نگران من. حال خانواده پرسیدم از .داشتیم  گفتگوی کوتاهی

و  رفتم یمراه  زندان چهار دیواریبه تنهائی در ساعات هواخوری در  هرروز .نباشند

" مینیس"کوشش داشتم تا از وضعیت . ردمک می دورهمغزم  در را   گیم زند در پیش آمده رویدادهای

که زن، خواهر یا خویشی در بند زنان یا در اوین داشتند رد پای او را   هایی از زندانی .با خبر شوم

اند و در آنجا کودکی را به دنیا  دریافتم که او را به بخش زنان زندان اوین برده. کردم یم جستجو

حامله بودنش او را  به خاطرو  هنوز زنده استاو  کم دست خوشحال بودم که. آورده است

 .اند شکنجه زیاد نداده
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  نخست دادگاه
. یک روز مرا به زندان کمیته بردند و شب را در آنجا گذراندم ،بود ١٣۵۴هفته اول اردیبهشت سال 

 یک اینبرای زندانیان . اند خواستهدوباره شاید کسی لو رفته است و مرا برای بازجوئی  گمان کردم

ی رو شده  ا تازه اگر چنانچه اطالعاتمحکوم شده را  کسان که حتی بود بسیار معمولرویداد 

در آنجا هیچ خبری از شکنجه و شگفت اینکه  .به زیر شکنجه ببرند و بازجوئی کنند دوباره ،باشد

کاری  ،نشسته بود پشت میزش. کرددیدار مرا در دفتر خودش " کمالی" تنها بازجوئی نشد و

 :ره همیشه خشمگینشچه آنبا  ای هیچ مقدمه  بی .من بود منتظر .نداشت

آنقدر اینجا نگاهت  ن کهبدا اگر تو را نکشیم، .یرو یمفکر نکن تو از چنگ ما بیرون قهرمانلو  -

همکاری حاضر  یبرا  وقتی ،بکن فکراتوبرو . تا بمیری مگر اینکه با ما همکاری کنی میدار یم

 .دی آنوقت در سلولت را بزنش

 .نگاهش کردم تنها .من چیزی نگفتم

 !ببریدش به سلول -

 :نگهبان دست مرا گرفت

 .بنداز روی سرت - 

 .نگهبان راه افتادم دنبال بهروی سرم کشیدم و  داشتم به تن بربلوز زندان که  .صدای نگهبان بود

فردای آن روز مرا از  بامداد .گذراندم خرابکاری شب را در سلوِل انفرادی شکنجه گاه کمیته ضد 

 .دادگاه ارتش در چهار راه قصر بردند بهبا دستبند کمیته 

یک  ومن . که نفر میانی مقام سرپرستی دادگاه را داشت داشت دادیار نفر سه ،من دادگاه نخست 

دادگاه   یمنش .آورم در جلوی دادیاران در سالن نشستیم وکیل که نامش را به خاطر نمی

به دخول در "بر علیه من صحبت کرد و مرا متهم  ای کلمهچند  دادستان .را خواند کیفرخواست

آنگاه وکیل من  .سبب تکرار جرم از دادگاه اشّد مجازات را درخواست کرده نمود و ب "دسته اشرار

  سپس همگی. نیم ساعت پایان یافت دادگاه پس از. رد کرد  یکی  برخاست و همه اتهامات را یکی

 ربع سه حدودپس . منتظر ایستادم راهرو همراه نگهبان در تویه من ب. ادگاه خارج شدیماز د

دادیار به  سه  اندک زمانی پس از. اتاق دادگاه شدیم به همراه وکیل وارد .مرا صدا زدند ساعت

 .دادگاه نمود یرأآغاز به خواندن   هایشان ظاهر شدند و به اشاره رئیس دادگاه منشی پشت میز

گوش دادن یا  زحمت حتیدادیاران  .محکوم کرد ابدمرا با یک درجه تخفیف به حبس دادگاه 
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 انده وخو را پرونده ها آناز   در آینده دریافتم تنها یکی .نداده بودند مرا بخودشان پرونده خواندن

نایتکار به به دید یک ج به زندان قصر برگشتم زندانبانان که  هنگامی. من داده بود بیگناهی بر یرأ

در  ابدتنها زندانی محکوم به  من در آن زمان، .با ورودم جو زندان سنگین شد. ندکرد میمن نگاه 

ای  چاره .خواند ام نمی  محکومیتم با درون مایه پرونده میزان بسیار آشکار بود که. بودم  سه ود بند

   .سرنوشتم پذیرفتن جز نداشتم

کدام  که هیچ بنا را بر آن گذشته بود رژیم شاه. دهمسازگار  زهتاکوشش کردم که خودم را با شرایط  

 زمینه در همین. آزاد نکند ،از زندانیان سیاسی را حتی اگر دوره محکومیتشان پایان یافته باشد

نامیده " ملی کشان"بندی را در زندان اوین درست کرده بود که بند  ،شاه سیاسی دستگاه پلیس

 .شد می

ایی دستگیر شده و حتی با قوانین  تصادفی یا اشتباهی و بدون هیچ بهانه ای گونهبه  که کسانی  

 ،دوره محکومیتشان پایان یافته بود کسانی کهو همچنین  شد دادگاهی کرد نمیخودشان هم 

یک  کوتاه مدت برای بنابراین دادن احکام بلند مدت یا. شدند می بند نگهداری ایندر  همگی

 .ماندنش در زندان نداشتزمان  در مورد زندانی سیاسی هیچ تفاوتی

همیشه او را  ند وکرد میزندانبانان با دیده دیگری به زندانیان با احکام سنگین نگاه  در پیش گفتم 

اعتراضی  جنبش زندانی خطرناکی باشم و هر ستیبا یمدر دید گردانندگان زندان من . پائیدند می

 ها آنبه بیان دیگر من از دید . ام ل گیری آن نقش داشتهمن نیز در شک گمان بی داد میرخ که در بند 

هر از گاهی رئیس . داشتند یممرا زیر چشم  کارها و رفتار همواره ستیبا یمآشوبگری بودم که 

به  چید و ای بر می به بهانه را ها آنبرای زهرچشم گرفتن از زندانیان یکی از   سرهنگ زمانی زندان

  بسیار معمولی در زندان بود و رویدادی اینکه  دز میو شالق  برد یمزیر هشت 
ً
 هم زندانیان غالبا

 .گزید بر می این کاربا احکام بلند مدت و سنگین را برای 
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 تشدید دیکتاتوری
  »از ایران بیرون برود تا دهم یم به دستش با من مخالف است پاسپورتش را هرکسی«

 پهلوی رضاشاهمحمد 

 

که شده است   روشیبسیج شده بود تا به هر  همه توانشد و رژیم با بو ١٣۵۴سال  تابستان اکنون

شاه از پشتیبانی کامل غرب  ها سال ایندر . روشنفکران را سرکوب کند ،ها زنداندر بیرون و درون 

ور آمریکا شده هنیکسون و فورد که هر دو از دوستان شاه بودند به نوبت رئیس جم .برخوردار بود

های  و کارخانه  های نفتی با توافق جناح کم و بیشافزایش قیمت نفت که برکت ه شاه ب. بودند

کار تقویت و  او .ها زده بود ترین اسلحه بزرگ اسلحه سازی آمریکا بود دست به خرید پیچیده

نو برای  یها زندانهای سرکوب مثل ساواک و کمیته و ساختن  گسترش هر چه بیشتر نیرو

بزرگ  یها جشنحساب و کتاب و   بی  پشتیبانی این. گذاشته بودآزاداندیشان را در برنامه خود 

را به او چنان مشتبه کرد که خود را مالک جان و مال و  امر ساله شاهنشاهی، ٢۵٠٠گذاری و  تاج

احزاب خودساخته و  پس از تعطیلرسید که شاه  بدانجاتوهم تا  این. دانست یمخاک ایران 

به همه  حالتی نیمه مست با ،، در یك سخنرانی١٣۵٣ تشکیل حزب رستاخیز در یازده اسفند

 :ایرانیان اعالم کرد

 .از ایران بیرون برود تا دهم یم به دستش با من مخالف است پاسپورتش را هرکسی -

 هایی آن ی هبگویند هم اینکه مثل. شنیدماز دهان شاه را خودم در تلویزیون زندان  سخن اینمن 

 اینانگار . از آمریکا بیرون بروند ستیبا یمنداده بودند  یرأکسون که در انتخابات آمریکا به نی

اجازه داده است  به ما  کرم هستیم و او از سرِ  گان و رعایاِی او او است و ما بند کشور تیول پدری

پیدا شده که شاه را دوست  یکنفر تنهانوشتند  ها روزنامه ،فردای آن روز .تا در اینجا زندگی کنیم

 ها روزنامهرا هم در روانی  مرد و نام آن عکس و داردپرونده روانی  که است یکسم آن ه ندارد

را بازگو  مطلب این شاه. از کشور بود برای بیرون رفتنگذرنامه  منتشر کردند که در حال دریافت

 :گفت یم و کرد می

 ٤٥رفت و گرفت را پاسپورتش هم او که بود ناراضی نفر یك مملکت این در -

                                                 
 :آورده است  شاه را اردشیر زاهدی هم در خاطراتش  این گفته  ٤٥
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جایش تنها یک حزب بناِم ه و ب را از پیش منحل کرده بود" ایراِن نوین "  و" مردم"مایشِی احزاِب فر

 داشتند که  رئیسیهر کدام یک  احزاب پیشین . را درست کرده بود"  رستاخیِز " حزِب 
ً
  ارتباطی ظاهرا

گزارش به او  ستیبا یمِل حزب مدیِر ک. ها بود اکنون او رهبِر همه ارگان به شاه نداشت، ولی

 ٤٦.داد می

 .شدند میها بیشتر  ها درازتر و اعدام محکومیت ها شدیدتر و شکنجه ،شد می تر بزرگهرچه او 

 هوشنگ ،شاه. ساله را محکوم به اعدام کرده بودند هفدهجوان  گل که خسرو تره کنم ینم فراموش

 مهرماه پانزده( ده بودهای گروه آرماِن خلق بود پیش از آن تیر باران کر برادر خسرو را که از بچه

زندان قصر آمد و از   سهسلولم در بند  روزی به در. بود او منتظِر دادگاه تجدید نظرش. ) ١٣۵٠

آن اندازه جوان و سرشار از  دلم ریش ریش شد، او. کرد میدندانش شکایت  خوردگی کرم

بود در  دوربه ماه از جوخِه مرگ  ٣ که  بود که مرگ را باور نداشت و در حالی   زندگی

سالش شد سپس در  هجدهرا زیِر اعدام نگاه داشت تا  اورژیِم شاه . درماِن دندانش بود اندیشه

 داشت، سال سه و بیست اش حسین سالحی که پرونده همراه همه یک روِز سحرگاهی او را ب

 .کردند تیرباران

 پیش شاه را )بودند فدایی خلق یها کیچرکاظم و جواد که هر دو عضوسازمان  (سالحی برادر دو

شنیدم او مردانه با سینِه باز جلوِی جوخِه مرگ ایستاد و از آرمانش . بود کشته و کرده دستگیر آن از

 :گفته بود. دفاع کرد  دالورانه

                                                                                                        
وزیر گزارشات  این بود که با هویدا ساخته بودند و مطابق میل نخست) در زمان مدیریت نصیري(اشکال دیگر ساواك 

دادند و تصویري از خوشبختي و رفاه و  ملکت به شاه ميهاي همه جانبه و توسعه امور م مثبت در مورد پیشرفت

   .گویي در این مملکت حتي یك ناراضي هم وجود ندارد. گشودند سعادت مردم ایران را در پیش چشمان شاه مي

متأسفانه شاه این مطلب را باور کرده بود و وقتي در جریان تأسیس حزب فراگیر رستاخیز اعالم شد که هر کس در این 

تواند بیاید پاسپورت خود را بگیرد و برود، تنها یك نفر تقاضاي خروج از مملکت را داد و  ناراضي است مي مملکت

در این مملکت یك نفر ناراضي بود که او هم پاسپورتش را گرفت و «: گفت شاه با توجه به این مطلب همیشه مي

یك ماشین امضاء تبدیل شده بود و اداره ساواك به جاي پرداختن به وظایفش به ) رئیس ساواك(ارتشبد نصیري » !رفت

 .با پرویز ثابتي بود

  
نوشته یرواند  The Iranian Mojahedin از کتاب The Pahlavi Monarchy نگاه کنید به ٤٦

  آبراهامیان



 گذر از آتش

٢٣٤ 

 

 ».میزند ام که هزاران شاخه از من جوانه  درخِت تناوری من نابود کنید، دیتوان ینمشما مرا « 

یادش جاودان . کنم ینمفراموش  گاه هیچ خسرو را  زندگی رشار ازاز شادی و س پر  ی چهرهمن 

از پنج یا شش سال باالتر  ها محکومیت همه. بودندهای شاه هار شده  بیدادگاه ها سال ایندر  .باد

ها بسیار سنگین و  نوری بود محکومیت دادگاهی که ریاستش با سرتیپ عبدالله خواجه ویژه به بود

 ٤٧.شدند میاز عناصر ناهمراه پاکسازی  کم کم ها ادگاهد. بیشتر اعدام بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
و . ددیگری پشت میز نشسته بو  بازپرس  بردند ولی  همانگونه که نوشته شد در بار دوم مرا با همان اتاق باز پرسی ٤٧

او به قاضی . باز نشست شد  ,نیز شنیدم سرتیپ بهرون رئیس دادگاه تجدید نظر در آینده اندکی پس از دادگاه من

  .مهربان معروف بود
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 فرجام دادگاه
 »منتوانستم کاری کن اینبیش از  ببخشید دکتر جان«

زمان  اکنون .بردند مرا به دادگاه دوباره ،بازپرسی از پس ماه دو به نزدیك ،١٣۵۴ سال تابستاندر

و  بودبرنامه ریزی شده پیش که همه چیز از  دانستم یم دیگر. دادگاه دوم یا فرجام من رسیده بود

. اتاق دادگاه شدم به درون. صبح نوبت دادگاه من بود ُنهساعت . یک دادگاه نمایشی استتنها  این

 یا چهرهبود که " بهرون  "دادگاه با سرتیپ  سرپرست. هیات قضات از پنج نفر تشکیل شده بود

 .خاکستری بود برخی و های سرش سفید مو .نمود میشصت ساله  نزدیک بهمهربان داشت و 

. مجازات کرد من درخواست اشّد  و برایشد و دادستان کیفر خواست را خواند  آغازدادگاه من 

 .باز نشسته ارتش بود  اگر اشتباه نکنم سرهنگ و قاضی او .خانواده برای من وکیل گرفته بودند

 .خوانده بود  مرا بخوبی پرونده .نمود  می ساله هفتاد -   شصت و پنج حدود  سنیبا  یمرد

به تنها چیزی که گوش  دادیاران. کرد سخن به آغازوکیل من برخاست و  ،از دادستان پس 

بایست  میبود که  این او بر گمان. کشید رئیس دادگاه خمیازه می. وکیل من بودسخنان کردند  نمی

مسلحانه باشد که ترورو یا اقدام به  دمکشیآمهمات یا حتی  زیادی در پرونده من اسلحه و مقادیر

بنابراین . را کرده بود" دخول در دسته اشرار و تقاضای اعدام"دادستان در کیفرخواست من ماده 

وکیل من نظر بازپرس  که هنگامی ولی. شد یمپذیرفته  نخست حکم دادگاه ستیبا یم کم دست

من هیچ « عقیده بودند اینهر دو بر  اه آن ،اخراجی و نظر یکی از قضات دادگاه اول راخواند

سوی  ازکردن اطالعات پنهان  ام و اگر کسی دستگیر نشده است نه بر اثر را مرتکب نشده جرمی

آزاد کنند  ستیبا یمرا  )من ییعن (امنیتی بوده و بنابراین متهم کارگزاران بر اثر کوتاهی بلکه ،من

 .»جرم محکوم شده است به همین بار یکزیرا 

 مورد وکیلم با را ام هپروند اثنا، آن در .من تا ظهر در آنجا بودم. واب پرید و دستور تنفس داداز خ

 گفت میدر شگفت بود و  من ی پرونده در "نصیری"او از وجود نامه سپهبد . دادم قرار مطالعه

بنویسد و خواهان محکوم شدن  نامهدادگاه  به آشکارا هرگز سابقه نداشته که رئیس ساواک

ساواک   به عنوان شاهدی از یک منبع مطلع یعنی ضمیمه پرونده من بود و ،نامه. صی باشدشخ

سپهبد نصیری رئیس  نامه .تر کند آورده شده بود تا اثبات جرم و در نتیجه محکومیت مرا آسان

 :کشور بدین گونه بود  امنیت و اطالعات  سازمان
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دستگیر شده است اما به علت اینکه  ١٣۵١ در سال بار یک ،پزشک وظیفه ،متهم ایرج قهرمانلو«

اند و  ای کشته و زخمی شده عده لذا او اطالعات خودش را در اختیار سازمان امنیت قرار نداده بود

 یعمکه فرد مزبور به عقاید خودش  دهد یمنشان  این
ً
تعصب دارد و اگر چنانچه از زندان آزاد  قا

 ».دامه خواهدخرابکارانه خود ا یها تیفعالشود دوباره به 
 لله نصیریاسپهبد نعمت  

 کشور اطالعات  وامنیت    سازمانرئیس 

  

 .بود از من نامه گویای خشم بسیار دستگاه جهمی نیروی سرکوب گر شاه این

و  نشستم یم حکِم محکومیتم در انتظار م و پشت در دادگاهرفت میبه دادگاه  هرروزمن  پساز آن 

بیرون  تا اینکه روز پنجم دادگاه از تنفس. شدم میقصر بازگردانده های ظهر دوباره به زندان  نزدیک

خبردار که دادیاران پشت  ای من در کنار و تا اندازه. رونِد خواندِن حکِم دادگاه را آغاز کرد و آمد

نتوانسته بود ماده را بشکند " نصیری"دادگاه به دلیل مخالفت سپهبد . ایستاده بودند قرار گرفته بودم

دادگاه معتقد بود من همه  ،ام هایم را نزده که گفته بود من حرف" نصیری"ادعای  خالفبراما 

توجه به همکاری من که بار نخست از  گذاشته بودم و بامقامات ساواک اطالعاتم را در اختیار 

بنابراین مستحق اشد مجازات  ،مشهد به تهران آورده شده بودم تا عضو فراری را دستگیر کنم

 پیشینم احتساب یکسال زندان ه همین دلیل مرا با بخشش از ابد به پنج سال زندان و بانیستم و ب

رئیس دادگاه  تودهنی ،حکم ایندر واقع  .محکوم کردند دیگر در مجموع مرا به تحمل چهار سال

دادرسی ارتش  پنج رئیس دادگاه شعبه "بهرون  "سرتیپ  ،از خواندن حکم پس .به نصیری بود

 :مرا می فشرد یها دست حالی کهبه من کرد و با شرمندگی در رو  شاهنشاهی

 ».نتوانستم کاری انجام بدهم اینبیش از . آقای دکتر مرا ببخشید« -

 :برم ینمچهره مهربان و شرمنده او را از یاد  گاه هیچمن  

 ».هیچ مهم نیست. از لطف شما سپاسگذارم. تیمسار فهمم یم« -

بر  سرانجاممشغول چانه زنی با ساواک بود و  ،رئیس دادگاه ،"هرونب "سرتیپ  همه آن چند روز در

 .حکم با هم سازش کرده بودند اینسر 
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من  اعدام دست کم زنداِن ابد یا که خواهان و ساواک بود نصیریشاید هم دهان کجی دادگاه به  

 به خاطر تکرار جرمرا م روز  آن فردای به زندان بر گرداندند و دوباره پس از پایان دادگاه مرا .بودند

 .و قدیمی در آن ساکن بودند منتقل کردند های سنگین با محکومیت به بند پنج و شش که زندانیان

" هوشنگ"که برادر کوچکم  در آینده دریافتم. آماده کرده بودم درازیخودم را برای یک دوره زندان 

تبدیل  زندان اکنون .بوده است سه سال در بند ملی کشان زندانی نزدیک به دوباره دستگیر شده و

 سختی بهروزها . مکرد میزندگی سازگار  نوع اینخودم را با  ستیبا یمبه خانه من شده بود و 

کسی درد مرا  راستی به. توانستم درد دلم را در میان بگذارم گذشتند و با کسی هم نمی می

 .فهمید نمی
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 سیمین حضور با تلویزیونی ی برنامه
 ساواک در تلویزیون اعالم کرد که امشب یک مقام امنیتی ١٣۵۴های پایانی مرداد  از روز  ر یکید 

پرده از اسرار گروه  می ساواکنهای دستگاه جه از استراتژیست  یکی و وسخنگ ،پرویز ثابتی  یعنی

دچار دلهره  من از لحظه اعالن خبر،. دارد یمبر " مجاهدین"های اسالمی یعنی همان  ارکسیستم

هیچ شکی نداشتم که نمایش . بند بیاورم یدر جای توانستم مین .شده بودم قراریب .و نگرانی شدم

آن لحظه  هرگز ،  که آرزو کنم زمان زودتر بیاید یا نه دانستم نمی .باشد سیمینتلویزیونی باید برای 

دیدن  تصور .شد میتر  دلهره من هم افزون شد میتر  چه ساعت اخبار شب نزدیک هر .سر نرسد

 ،یزخم به چه شکلی نشانش خواهند داد؟  راستی« .اش در تلویزیون برایم باور نکردنی بود چهره

این او بنابر دهد، زندانیان مقاوم را در تلویزیون نشان نمی ،ساواک »شده؟ یا استوار؟  له ،شکسته

چه چیزای صحبت خواهد کرد؟ پرده از چه اسراری برداشته خواهد  درباره  یول .باید شکسته باشد

های سیاسی  چیزی که ساواک همواره تالش دارد به گروه همان روابط غیر اخالقی؟ از شد؟

 .شد میتر  اندیشیدم نگرانیم افزون  بیشتر می هرچه .های فدای بچسباند مجاهدین و چریک ویژه به

 کنارزندانیان در جلوی تلویزیون گرد آماده بودند منهم در  شد میتر  مصاحبه نزدیک ساعت

آقای ثابتی معروف  ،اخبار ی از خالصه پس .شروع شد هشتاخبار ساعت  ؛تماشاگران جا گرفتم

کار به مقام امنیتی در صفحه تلویزیون آشکار شد و شرح ماجرای انفجار و کور شدن دو فرد خراب

تمام تلویزیون را گرفته بود یا من  اش چهره .پیدا شد تلویزیوندر   "سیمین " سپس .را گزارش داد

آن خورشید روشن برای همیشه در چاه  انگار راستش سیاهی نداشت، چشم .کردم چنین حس می

 او .بودکه او در آن افتاده  دیدم میتنها یک چاه  من .گود شده بود چشمشرسید  بنظرم .افتاده بود

. کور شده بود و من کر او .دمیشن ینمها را دیگر  واژه من  ولی گفت میجریان دستگیریش را 

 یبرا دارم روزی را که با خورشیدک چشمانش، ادی .گرفتند یمها یکایک در ذهنم جان  خاطره

ون تبدیل اکن اما .آفتاب عشق را بر سرتاسر وجودم تابانید کالم نخستین بار نگاهم کرد و باران بی

پیدا کرد اما برای من نمایش دیگر پایان یافته  ادامهمصاحبه . گودالی خاموش .به گودالی شده بود

  کمی آهسته .انگار جانی نمانده بود اما چند برداشتم، یگام .جلوی تلویزیون بلند شدم از .بود

ها چشم دوختم و  تارهس به ها بر روی زمین دراز کشیدم و به آسمان، دورتر از تلویزیون و زندانی

  در پی  یپ . نخست خشمگین بودم. کردم دوره می سازمانی را  ها و داستان زندگی خاطره

بمب بسازد؟ چرا از او در جای خودش  خواهند یمخردان از یک پزشک  بی اینپرسیدم چرا  می
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رگیر مسئولیتی ها ندارد د کار گونه اینای در  ؟ چرا باید او را که هیچ تجربهکنند ینماستفاده 

شد به اینجا رسید؟ داستان کودک چیه؟ ارزشی ندارد؟ چطور  اعضاخطرناک بکنند؟ جان 

 ؟ بمب سازی و کودک سازی؟شود میسرنوشت او چه 

دارد در کمیته نظامی قرار بگیرد؟ به یاد  نظامی واطالعات سیاسی  کمترینباید کسی که  چرا 

 داستان .بمب درست کنیم  خواست با هم  از من می خودم و مسعود افتادم که با ترسیم چند خط

 .جواب  بی اما پرسش پشت پرسش،. ماند مییه یک بازی کودکانه بیشتر شب

دریافتم پدر  .عهده دارد براست که رهبری سازمان را  آرام بهرامبود که دریافتم بیتل همان  آن شب

جهت ساواک  به همینشاید . هستم سیمینپنداشتند هنوز من همسر   تا آن زمان می سیمینو مادر 

. بود نیسنگ ،رفت ینم راه .شب ایستاده بود .بالفصله وبا شتاب به سراغ من در پادگان کرمان آمد

آن احساس گنهکاری و عذاب وجدان همواره مرا دنبال  .رفت می فرو ام سینه به درون سختی بههوا 

وجدان بگویم که خودش آزادانه  یمسولیت و ب یک آدم بی مانندکه  شد می ای کاش. کرد می

و با اراجیفی از  سرنوشت انداخته است اینیا اینکه شرایط همه ما را به  .انتخاب کرده بود راهش را

که سردمداران  گونه همان. ادامه دهم رگی بیکنم و به زندگی خودم با  ُزدایی گناه دست خودم را این

 .کردند و رفتند را این کارسازمان 

به  از زمین برخواستم و. هواخوری بند زندان بود فرصت ب آخرینش دهساعت 

با هیچکس . مزد میرا دور  میها شهیاند  راستی به  ولی. زندانیان آغاز راه رفتن کردم صفدر تنهائی

آزارم  با پرسششان خواستند ینمو  دندید یمدرد را در چهرٔه من  ها یزندانانگار . گفتم ینمسخنی 

کسی پرسشی روی  اینشاید هم از  کردم ینمه من با کسی داستانم را بازگو از آن گذشت. دهند

ام   شانه  مهربان بر رویکه ناگهان دستی  زدم میدور را گام به گام  دور زندانهمچنان . کرد مین

که نتوانستم ترکش کنم و  آن اندازه پر از مهر بود اش چهره. سالم گفت .نگاهش کردم. نشست

و کهنه شلواری تیره پیکِر الغرش  هاِی باال زده پیراهنی ساده با آستین .بگذارم سالمش را بی پاسخ

رماِن موبیدیک  [Ahab]  استوار ناخدا اهب پر چهره مرا یاد  بلندش پیشانی. را پوشانده بود

 شیها لب ای بر گوشهٔ  لبخند کوچِک کودکانه. مهربانی بود رخسارش سرشار از. نداختا می

 نامش نسیم بود،. مذهب باشد های چپ بی باید از بچه گمان برد که شد میسبیلش از . نشسته بود

دیده  از دورادور سه ودر بند د اینپیش از او را  .با همدیگر راه رفتن را ادامه دادیم .خاکسار مینس

 .گفتگویی نداشتیمبا هم  گاه هیچنویسنده است اما  گفتند یم. بودم
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با خودشان  سخنی گوئی هم ها آنبرخی از . ژه خودشان را داشتندهای زندانی اخالق وی نویسنده 

تند خویی و با  و آوردند ینمو برخی هم شرایط زندان را تاب  دانستند یمرا افتخاری برای دیگران 

آن . ستشان نخورمبنابراین کوشش داشتم که به پُ . گذراندند یمرا  زندانی شدن دوران جوشخوری

حس   ولی .حرف زدیم ییها نهیزم که درباره چه دیآ ینمدیم و یادم ز با یکدیگر گام  کمی شب

از . و درد دل کنم سخن بگویم با او توانم یمو  کند یمکردم او شاید تنها کسی باشد که مرا درک 

لب  کم کم از فردای آن شب .من گردید همیشگی همدمودوست او بخشی از زندگی و  پسآن 

راه  ها ساعت که شد میو نیز . میگفت یم سخن  برای هم مان گیکم و بیش از زند هرروزگشودم و 

 کردیم می ای با هم بودن را بهانه تنها .گاهی نیازی به سخن گفتن نبود. یمزد مین  حرفیرفتیم و می

او به من آموخت که برای درک آنچه که بر من رفته است و یافتن . تر شود آسان برایمان زمان تا گذر

ها باید به سراغ خود زندگی بروم و رفتار  ام و شناخت آدم زندگی یها یکیتارو  ها خمپاسخ پیچ و 

آنچه  سفر دراز به شناخت همه اینگذر و از  اینبشناسم تا شاید از  ها آدمرا باید از زندگی  ها آدم

وقتش را  ها ساعت .او به من آموخت که چگونه داستان و شعر بخوانم. که بر من رفته است راه یابم

یاری  به من .توانمند کرد و نوینی آماده و دوبارهیک زندگی  آغازمرا برای  .صرف آموزش من کرد

 با سیمایی دیگراز نو را    تواناتر از پیش زندگی م نابود بشوم پیدا کنم ورفت میداد تا خودم را که 

و  میگذراند یم رمانخوانی و  روزها را به حافظ، شمس و خیامپس از آن زمان من و نسیم . بسازم

با گفتن داستان زندگی خودمان برای یکدیگر سر  بود به جا مانده چند  زمانیرا که  ها شب

که دیگر همه چیزمان بر  جاییتا  میگفت یمو  میگفت یم. میخواند یمو  میخواند یم. یمکرد می

. گر پیدا بودبر یکدی مان یهست ما مانند دو انسان بلورین شده بودیم که همه. یکدیگر آشکار شد

بیان مقصود  تنها نهشدند که   هایی پرده ها واژهتا بدانجا رسید که . نبودنیازی  ها واژهدیگر به 

 گفتگوی کالمی از. و ناچیز شده بودندکوچک  ها واژه. که سد مقصود بودند بسا چهکردند  نمی

تنها زمانی حضور  .سکوت رفته بود و خموشی آمده بود. نظر کردن آمده بود ،بود میان برخاسته

و  میبرد یمبه کار  را گفتگوی کالمیبا او  ستیبا یمآنگاه . شد یموارد   کسی که شد یمنیاز  ها واژه

 .شد ینمکه  بسا چهکه شاید بیان مقصود شده باشد و  میگفت یمگاهی هم زیاد سخن 

شدیم باز به هم  جدا میبند به آن بند برده شدیم، و ما از هم دیگر  اینبه یاد دارم چند باری از  

از هم  رضا .از طریق نسیم با رضا عالمه زاده آشنا شدم چهارها در بند  از روز در یکی .میدیرس یم

همیشه شاد  ی ا چهرهو  او جوانی پر شور بود .های خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان بود پرونده
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 .ها در اطاق رضا بودم از روز در یکی .غم را هرگز ولی  ببینی یتوانست یمدر سیمایش  رنج را . داشت

نگاه شگفتی از  با .کتری کوچکی اندکی شربت بیرنگی در لیوان کوچکی ریخت و به دستم داد از

نگاهم  با فهمیدم،. خوشش به دماغم رسید به لبانم نزدیک کردم بوی که هنگامی دستش گرفتم،

  .نوشیدم  ام یزندگود که من در نخستین جام شرابی ب این. لبخندی زدم و لیوان را سر کشیدم

 شیطون راستی چه طوری زیر چشمان پلیس شراب انداختی؟ -

ندانستم که  گاه هیچ. هر دو خندیدیم رسه  همان یک جام به تو می تنها صدایش را در نیار، -

 .چگونه او در آن شرایط پلیسی دشوار توانسته است شراب بیاندازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گذر از آتش

٢٤٢ 

 

  رفیق
ُ
 درون سازماندر شی ک

 بر سازمان "نیهلیستی با گرایشات لمپنیسم - آنارکو"جریان   تسلط 
 

 توسط خبرها، این .دیرس یمهاِی بدی از درون سازمان  ها خبر روز این ؛١٣۵۴  سال  پائیز

ها و  های دیگر و همچنین زندانی و نیز از بند آمدند می زانشانیعز مالقات به که ها خانواده

های اخیر سازمان دستگیر شده بودند به دست  در رابطه با روی داد تازگی به که  هایی سمپات

 ، ولی نه .دست ساواک در کار است شد میبرده  گمان  .در ابتدا باور نکردنی بود. دیرس یم

کرده بودم حاال  بینی پیشسال پیش  ٣بدبختانه آنچه را که من . هم درست بود  یلیخ درست بود،

ا از درون سازمان ر خدا ،از اعضای مذهبی  یکی قرار بود که گویا با کشتن اینز خبر ا. رخداده بود

دشمن   و رحم، یب همچون همه خدایان، بیدل، .خود خدا ساخته بودند ولی از ،برداشته بودند

، دارد را دوست می ها انسانساختند، انسانی که  ای کاش از خدا انسان می  ولی .آزادی انسان

 ،کشد ینمو  ترساند ینمرا  یکس که مهربان است، یانسان دارد،  را پاس می ها انمیپها و  یدوست

اما چنین . شود یمورزد و خودش هم عاشق  دیگر عشق می یها انسانو به   انسانی که به زندگی

درونی  پاکسازی وایدئولوژیک  پاالیش به گفته خودش دست به شنیدم که رهبری سازمان. نشد

 ٤٨.دانست یمای نشدنش را داشتِن ایدئولوژِی مذهبی  توده دلیلیالت گویا تشک .زده بود

وحید افراخته سرپرست  به دست ،بهرام آرام -شهرام  باند تقی  رهبران سازمان یعنی ،در نتیجه

 ایندر  .گذاشتند سازمان کار ی برنامهرا در  شاخه نظامی سازمان، کار پاکسازی

 پایداری در برابر تغییر به خاطر اسالمی از گروندگان چند یتن ،ایدئولوژیکی جایگزینی رونِد 

تهران به آ تش  پیرامون های شان را در بیابانجسد و شوند یمناجوانمردانه ترور  ،ایدئولوژی

 شده است محدود نمی  ها به مخالفان مذهبی ترور این .به جا نماند یهیچگونه رد پای تا کشند می

شده  نیز می اند داشتهقصد بیرون رفتن از سازمان را در سر  که بلکه شامل تنی چند از ناراضیان

 .است

                                                 
ها حضور همگانی  هیچگاه نتوانستند در میان توده نیز ها آن مارکسیست بودند فدائیان که گروهی   نگفته نماند ٤٨

  .های روشنفکری نفوذ پیدا کردند یهداشته باشند و بیشتر در میان ال
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شریف   بنام دینی بخش از سردمداران  یکی :آشکار شد از جزئیات تررها  کمی ،پس از چندی

همسِر  با کمک رهبری .ردیگ یمهاِی مذهبی  گرایش به گردآوری عضوها با تصمیم واقفی

 ٤٩.کند می بانی کارهاِی او را مو به مو دیده حرکات و ،انوفاداِر سازم  عضو ،لیال زمردیان ،شریف

وحید افراخته که فرماندِه . کند یمشریف را صادر  کشتِن  آرام فرمان - شهرام  بانِد  سرانجامتا 

او را نا جوانمردانه با نیرنگ سر قرار  .دهد ه تروِر شریف را سازمان مینظامی سازمان بود برنام

 .تا ردی به جای نماند سوزانند یمدر آتش  ها ابانیب و جسدش را هم در کشند می

با اسلحه  او .یاراِن شریف بود ازکه  کردند اقدام لباف صمدیه مرتضی ترور به دیگر در قراری

به خاطر   پس از  اندک زمانی ولی ،زدیگر یمدست به پایداری میزند و با بدن زخمی از چنگشان 

به درون گروهی دیگری نیز  که کشتارهای شد میه گفت. افتد پلیس می زخمی شدنش به چنگ

او همه . وحید افراخته دستگیر شد چندی نگذشت که. به فرمان رهبری انجام شده است یا دست

وحید خیل بزرگی از افراد را به . ساواک گذشت اختیارنخست در  ساعتاطالعاتش را در همان 

 و آمریکایی نظامی مستشاران از تنچند  ورتر دهندگان سازمان ازاو . زندان و زیِر شکنجه آورد

را در دامن ساواک ریخت  همِه اطالعاتش تنها نهوحید  .بود شاه رژیم سرکوبگری دستگاه عناصر

او با شالق به . کرد میشرکت  کردند میزیردستش که پایداری  اعضایها در شکنجِه  بلکه با بازجو

با مشت  او .خواست تا هر چه دارند بگویند می ها آنافتاد و از  می جاِن دستگیر شدگان زیر دستش

له الهوتی آیت پیرمرد  دهانبه 
ّ
 .که سخن بگو، پایداری بیهوده است زد می ال

بازوی . ها بگیرد ها را از زندانی بردند تا آخرین دانسته اتاق به آن اتاق شکنجه می اینوحید را از  

اکنون از ترس، به زبونی و خواری افتاده بود و  ،نامید پفیوز می وباندی که زیر دستانشان را ترس

ها در  روزی به دنباِل شکار جالد وحید که. داد میشکنجه  کردند میرا که دلیرانه پایداری  ییاعضا

تا ثابت کند هیچ چیِز  زد میاو انگار . اکنون خود یک جالد شده بود ،زد می گشت  ها ابانیخ

از زیر خودتان را . ها را لو بدهید آدم. حرف بزنید. تهمه چیز پوچ اس. زیبایی در جهان نیست

سازمان در یک رونِد  اعضایوحید پیش از دستگیری همچون سایر رهبران و . سازیدشکنجه رها 

ویران شده بود، در دروِن او دیگر هیچ چیِز زیبایی نمانده بود تا بخاطرش  آهسته آهستهنیهلیستی 

 .بجنگد وایستادگی کند 

                                                 
  .کتاب همین ٧ ی شماره پیوست زمردیان، لیال ی نوشته دست شده تایپ متن به کنید نگاه٤٩ 
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بر سازمان  پنجاهو نیهلیستی بود که از فرداِی ضربِه ساِل  پوچی ی پدیدهو تبلور آن وحید نمونه 

هلیسی با گرایشات شدید ین- سازمان از یک جریان انقالبی به یک جریان آنارکو . آغاز شده بود

کرداری و  گویی و درست راست ،وجدان ،صداقت ، یراست رفاقت،. لمپنیسم سقوط کرده بود

 پشت ،توطئه ،شانتاژ گویی، دروغ همه به سخره گرفته شد و بجایش، اعضابرابر ول بودن در ئمس

استفاده از قدرت  سٔو  ،اعضابر علیه  یجاسوس ، کشی برای منافع شخصی تیشخص هم اندازی،

در یک کلمه . مسلط رهبری گردید اخالق ،زن و ریختن خون رفیقان یاعضاو کامجوی از 

بازتر  باِر دیگر با نگاهی. ن فرهنگ واالی بنیان گذران سازمان شدلمپنیسم جانشی و مافیاییفرهنگ 

جنبش  و فرود یک توان دید که تا چه اندازه رهبری در فراز بخوبی می ،ویرانگر روند اینبر 

رهبری را نداشتند  که شایستگی رو دیده شد چگونه کسانی ایناز . کارایی داشته باشد تواند یم

 .کشاندند ابودیو ن سازمان را به نیهیلسم
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 فشار برای مصاحبه تلویزیونی
روز . زندان تازه در آمده بود پنجتوی بند  برگهاِی جوان تک درخت پیر. بود ١٣۵۵  سال  بهار

م دلیل زد می ای گمان تا اندازه. بردند مشترکدوباره مرا به کمیته  ،پنجشنبه هفته سوم ماه فروردین

 تا را به مجاهدین بزنند ضربه دیگری از من سؤاستفادهبا  خواستند می ها آن. من چه باشد احضار

. بردند "کمالی"به دفتر  راست یکمرا  .وارد کمیته شدم .بر باد دهند آبروی سازمان را بیش از بیش

 :سر داد با زورخندیاش را  صدای نخراشیده .را بر تن داشت همیشگیش لباس خاکستری رنگ او

 آمدی؟ ،های قهرمانلو -

 :گفت داند ینمچیزی  کرد می وانمود حالی کههم از راه رسید و در " منوچهری" لحظه ایندر 

 ؟!کنه ایرج اینجا چکار می -

 .کار داره او دکتر با -  

 :رو به من کرد" منوچهری. "بود" تهرانی" سر بازجو منظور او از دکتر

 .به تو کمک کنیم میخواه یمما . سر خوبی باشاینبار پ -

 .دستی به شانه من زد و رفت

من هم روی . کرد می میز سرگرم روی یپشت میزش نشسته بود و خودش را با کاغذها" کمالی"

 :درنگی کوتاهازپس . نشستم در برابرش دو سه متری از او یک صندلی با فاصله

 ؟میا خواستهمی دانی تو را برای چه  -

 .نه -

 اکنون  ببین -  
ً
که تو هنوز از  دونیم را می چیزهاییدانی اما ما  را می ات پرونده جزئیاتهمه  تقریبا

 .یخبربی  ها آن

 آنگمان به  بیهم " کمالی"گفته است و سازمان  دربارههمه چیز را " وحید افراخته"که  دانستم یم

 .دارد اشاره

به تو کمک کنیم تا از زندان  کهاست  اینفقط  دمانقص .میخواه ینمما هیچ اطالعاتی را از تو  -

 .بر گردیبه زندگی خودت  دیگههای  و مثل آدم  بشی آزاد

اینجا  که در دشواری یروزهاهمچنان که سرگرم سخنرانیش بود، به . خواند انگار برایم انشا می 

. دادم اواک گوش نمیس سواد استواِر بی اینهای  به یاوه رو ایناز . اندیشیدم  می گذرانده بودم
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 خبردار از جایش بر" کمالی" .وارد اتاق شد "تهرانی"ناگهان  کجای سخنرانیش بود که دانم نمی

 :خاست

بهتری برای    صندلییک  ،حالت چطوره ،دکتر جان خوش آمدی. کنم بفرمایید  خواهش می -

  .آقای دکتر بیارین

 همیشه کراوات زده چون .و آراسته اتوکشیده .داشت  بر تن یا سورمهپیراهن سفید و کت و شلوار  

شنیده . آمده بود زندان از آرایشگاه به تازهانگار که . اتاق را پر کرده بود هوایبوی ادکلنش  بود و

 با پوشیدن لباس شیک هابازجو. کند یمگاهی در روز سه دست لباس عوض " تهرانی"که  بودم

 .بکشندی زندگی را به رخ زندان جذاب نمودهای کوشند یم

 در قصر چه خبره دکتر؟   - 

 .کشم نیست، دارم محکومیتمو می خبری -

 :رو به کمالی کرد. در دستش چند برگ کاغذ لوله کرده داشت 

 ایم؟ چه اینجا آورده یبرابا دکتر صحبت کردی که  -

 :داد پاسخ مؤدبانهکمالی  

 .بله او را در جریان گذاشتم -

 :ها را به من داد از کاغذ جلو آمد و برگی سپس   تهرانی 

 ؟یشناس یم ور خط ایندکتر  -

یک زندانی  بازجویی کپی فتو که نظرم رسید به .آن انداختم بهکاغذ را از دستش گرفتم و نگاهی 

 .داستان از چه قراره دانستم نمیمطمئن نبودم و  .آمد میآشنا  چشممخط به . است

 !دکتر جان خوب نگاه کن -

 .آوردم ینمسر در  هنوز خط اوست؟ کیست؟ خط .مکرد میاز با دقت خط را براند

یک   همه چیز مانند یشو یمبا بازجو که روبرو . نمیخواستم چیزی بروز دهم ولی

با  سوهر دو . کند  سالم و علیک از قواعد بازی شطرنج پیروی می حتی. است  شطرنج  بازی

کنند دستشان را رو نکنند و هر   می وششک .دهند  های خود را حرکت می احتیاط و با برنامه مهره

 :تکرار کرد دوباره .من همچنان خاموش بودم. کدام تالش دارند تا فکر حریف را بخواند

 .راحت باش. بخونش. خوب نگاه کن -
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 . با شتاب آغاز به خواندن کردم
ً
از یک زن که با مردی در یک  ییبازجو .یک بازجویی بود ظاهرا

آید و از زن   زیرزمین خانه به طبقه باال یا هم کف می یااز طبقه پاپین  دمر .کرد می  خانه زندگی

مرد را  موردنیازکردن چند مالفه پارچه   یکی با ،زن .به او بدهد  خواهد پارچه بلند و بزرگی  می

 اما .بود که در برگهای دیگر ادامه ماجرا گفته شده بود معلوم .نیهم .دهد  کند و به او می  فراهم می

 .همان یک برگ را به من داد  تهرانی

  .انداختم" تهرانی"به  پرسش آمیزی نگاه

 .به من چه ارتباط داره این ؟!خب که چه -

 ؟خواندی -  

 .هم کردن چند مالفه که چیزی نیست آقای تهرانی بله؛ خب سر -

بازجوئی یک  کپیبرگ تازه فتو این. کاغذ را از من گرفت و کاغذ دیگری را به دستم داد" تهرانی" 

 .بود نفر دیگر

کنجکاو . خط و ربطش با کاغذ اولی بکلی فرق داشت .بود شدهنامش را با ماژیک سیاه کور  که 

دلیل . وجود دارد" تهرانی"من و  گفتگوی اینآن مالفه و  میان شده بودم که بدانم چه ارتباطی

 حضور من در اینجا چیست؟

چشمانم گشاد شده . شد یمبرایم باورناپذیرتر  داستان مترف میهرچه جلوتر  .به خواندن کردم آغاز

 .دیدم میرا کج و کوله  ها واژه. شوندبیرون پرتاب  کاسه بهاز  امکان دارد که هر آنحس کردم . بود

 .زد میخواند پس   مغزم آنچه را می

گ از تردید نداشتم که رن. آمد  فرود می بر سرم واژه پتکی بود که هر .دهانم خشک شده بود 

 .نفسم گرفته بود. صورتم پریده است

 .جلوتر بروم خواستم ینم. انداختم  چشم از کاغذ بر گرفتم و به تهرانی نگاهی

 !ادامه بده .بخوان دکتر؛ بخوان -  

را که گویا  اعضایکی از  ،سازماناز رهبران  )بیتل(بهرام آرام  بود که اینفشرده داستان  .ادامه دادم

با برنامه از پیش ساخته و از سازمان کناره گیری کند  است و تصمیم گرفته بود با او ارتباط داشته

بازجویی بود  سندهینو ،عملیات ایناو در  اریدست .آورد  پرداخته و با نیرنگ و حیله به آن خانه می

از  پس .کند  بهرام آرام با دست خود به مغز آن عضو ناراضی از سازمان شلیک می .خواندم میکه 

در ماشین جای  را پردازد تا جسد به بریدن دست و پای او می ،شوند یمه از مرگ وی مطمئن اینک
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خواهد تا جسد شقه شقه شده را در آن   اینجاست که بهرام آرام از آن زن پارچه بزرگ می در .بدهند

از   یکی سوی به سپس .دهند یمعقب اتومبیل جای  به درون صندوِق  را جسد .به پوشاند

کنند و به آتش   نقطه دنجی جسد را از اتوموبیل خارج می در .رانند  های اطراف تهران می بیابان

 .نشینند  تا پایان کار سوزاندن جسد به تماشا می. کشانند  می

در  .منجمد شده بودند های فکم گوئی ماهیچه. نداشتم توان سخن گفتندهانم قفل شده بود و  

های یک  پردازی داستان .ندارد امکان دروغ است، ام یک آن از سرم گذشت که آنچه خوانده

تواند  نه نمی اما .نوشته است اند کردهزندانی است که در بازجویی بریده است و هر چه به او دیکته 

تکه به تکه رویداد و همخوانی با . روحی در عذاب است اعتراف .پردازی باشد داستان

داستان  اینه است مرا بر آن داشت که باور کنم آن زن که گویا همسر بهرام آرام بود بازجویی

سوای بازجویی با هم همخوانی داشتند و هر یک   دو برگه. نیست و باید درست باشد ساختگی

گاه بودم یتیواقع .ساختند  واقعیت تراژیک را آشکار میاز  ای گوشه  .که به شکلی مجرد از آن آ

  ماجرا نه،«: برده بودم نیز در پیش چشمم آمدکه بر من گسترده بودند و از آن جان سالم  یدام

 ».است راست .بدبختانه دروغ نیست

و روح و روان  ،سوخته شده آن مجاهد ناراضی  تنبودم اما ذهنم میان  چشم دوخته" تهرانی"به  

رفت و آمد  دپارک ساعی کشانده بودن  به تلفن عمومی مرا سیمینای که آن روز به واسطه  آشفته

گرفتم و از آنجا نگریخته بودم  پیام آن گفتگوی تلفنی را نفهمیده بودم یا جدی نمی راگ .کرد می

 .ها پیش در کام آتش سوخته بود ها پیچیده شده بود و مدت من نیز در آن مالفه  تن بسا  چه

 .گفتم  نزار و صدایی خفه به تهرانی  با حالی

 ؟چه ربطی به من داره  راماج اینآقای تهرانی؟ حاال  خواهید شما از من چه می -

آهسته جلوی  .کرد   آن را از میان تا .رمقم برگرفت  بی من آمد و کاغذ را از دست سوی بهاو آهسته  

از کمالی . انداخت بود" کمالی"جاسیگاری که روی میز  و در درون کرد اش پارهپاره چشمانم 

 .ها را به آتش کشاند کاغذ .فندک خواست

خوشحال باش که ما تو را دستگیر کردیم و اکنون تو . همین کاغذها. باشهتونست بدن تو  می -  

ببین دکتر تو باید  .تو را هم کشته بودند صدبار تا االن یبود یمکجا  وگرنه هر. زنده هستی

 .که دستگیرت کردیم  خوشحال باشی
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. یخته بودذهنم به هم ر. توانستم بگویم راستش چیزی نمی .گفتم ینممن خاموش بودم و چیزی  

مانند پتک  آهسته آهستهسردرد . ها شده بودم مانند منگ ،زد می ام بین گذشته و اکنون پرسه اندیشه

آب . شته بودم تا نور چراغ آزارم ندهدادستم را بر پیشانیم گذ .کوبید ام می کله آهنگری به سندان

 .م جلوگیری کنما از خشکی دهانم و حالت تهوع  کمی تا دادم میپیوسته قورت  دهانم را

دستم را  پیش آمد تهرانی .حال مرا در یافته بود. ور کنممیکوشیدم خودم را جمع و ج سختی به

از  پس .روی لبه میز نشست و پای چپش را آویزان کرد بعد .ام برداشت گرفت و از روی پیشانی

 .چند لحظه رو به من کرد و آرام و با لحنی دلسوزانه تیری دیگر بسویم رها کرد

که کار سیاسی را ول کرده   جا یک بند گفتی همه .های تو رو خوندم دکتر من همه باز جویی نیبب -

 . فقط به کار پزشکی بپردازی و به اصطالح به مردم خدمت کنی  خواستی  بودی و می

 .من بود پاسخ منتظرِ  به من خیره شد،

 :سرم را باال کردم

 .خوام به کار پزشکی بپردازم و بس   هم میگم که میگفتم و حاال شهیهم ، درسته آقای تهرانی -

 خاطر از سازمان جداه شدی؟ اینو به  -

 :با سر اشاره کردم -

 .درسته -

 :او پسخندی زد و گفت

 . نمیتونی ما را گول بزنی ها حرف ایندکتر با  -

د از زندان رفتم مگر ندیدید که بع. بود که گفتم نیهم ، تهرانی گولتان بزنم آقای خواستم ینممن  -

 ؟سربازی

ایم شک نداریم که پس از  پس از زندان به سربازی رفتی اما حاال که تو را شناخته که درسته -

تو با سازمان تماس گرفتی ولی بعد  یاپیش   کمی  زندان یا همان وقت که به سربازی رفتی

با سازمان خبر  نسیمی که تو از رابطه اینه موضوع .من نیست بحث مورد این موضوع امروز 

ببین . کرده یمبا رضا رضایی در یک جا زندگی  حتیبهرام آرام و  ،با رهبر سازمان سیمینو  داشتی 

هایت پنهون نگهدشته  که تو اطالعاتت رو سیستماتیک توی همه بازجویی اینه موضوع دکتر،

که با او  کسی هرآرام  امبهرآقای  ایننه که  یادونم که خبر داری  نمی هنوز !ها ،پنهون پنهون بودی،

پیدا کرده یه جوری سر به  مسئلهبعد که با سازمان  ،غیرمستقیمرابطه داشته چه مستقیم و چه 
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 بگو .آقارو حاال شناختیم اینما  خب .بسراغ ما و سر نخی بده بیادترس اینکه  از .نیست کرده

 تهدیدی، نه دنبالت اومدند، هن ؟ سادگی نیبهم ببینم چرا باور کنیم گذاشته تو دنبال کارت بری؟

 صحبتی؟ نه خط و نشونی، نه

 به ،آخه خودشون بپرسین، چرا از من میپرسین؟ از سراغ اونا، نیبر .گرفتین  عوضی تهرانی  آقای -

فهمیدم   وقتی من رضا رضایی تماس داره؟ یا آرام بهرام با سیمیندونستم   من بگید من از کجا می

نظر شما  به .سیاست رو هم خط کشیدم دور .رو گرفتم و رفتم راهم م،اختالف جدی دار ها اینبا 

 ؟دادم میمیخواستید من به کار سیاسی ادامه  تونستم بکنم؟ یعنی چه کار می

 .نگاه پر معنا بود. کشید انداخت به کمالی که سیگار می نگاهی  تهرانی

  .چب میزنه خودش را دارد به کوچه علی این ،دکتر -

 .گفت کمالی بود که

 شیپاها .گرمش شده بود انگار .کرد  را شل کراواتش ،  به کمالی انداخت  تهرانی نیم نگاهی

 :آماده شلیک. همچنان از لبه میز آویزان بود

دست کم دو نفر را به .  راهتو نگرفتی و رفتی تو .شاه کلید اطالعات توی دست تو بود دکتر -

تو همه اطالعاتت رو پنهان . دستگیریت بوددرست پیش از  شونیکی .کردی  سازمان معرفی

همین االن هم اگر ولت کنیم فعالیت . ات پابندی هنوز هم به عقیده تو چیه؟  یدونیم .کردی

  هایی دکتر تو از اون. سراغ عده دیگه یریم ، گروه کار نکنی اینبا  دیشا .رو ادامه میدی سیاسیت

  اگه که بری دنبال کارت،  نیستی
ً
 .یزد یمهمه حرفاتو   بکنی  معمولی  بری زندگی  یستخوا یم واقعا

کند و روزی هم  می دیگری که دارد کار پزشکی از من چطور انتظار دارید انسان  تهرانی  آقای -

 ؟بکشانم شکنجه زن من بوده به زیر

 .کرد نمی کار پزشکیاو که فقط   ولی -

 .خب من از کجا میدونستم -

و آنقدر به سازمان  اند بودهکه در سطح رهبری  ییها آنمیدانی که   ،دکتر بذار یه چیزی بهت بگم -

اینجا آمدند فهمیدند اشتباه کردند و همه  وقتی  کشتند ولی خودشان را آدمای حتی اند داشتهاعتقاد 

ندادی که   به ما هیچی دو بارتو در هر  یول .ای از اعترافات را خواندی خودت گوشه. چیز را گفتند

 .هم زدی  ا کلکهیچ، به م

 :رو کرد به کمالی و ادامه داد
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و   تکرار کردی که سیاسی نیستی ارزش را به ما تحویل دادی و هی تنها یک مشت اطالعاِت بی -

 . زند گیت رفتی  دنبال

 :او با شتاب گفت یها گفته تائیدهم در  یکمال

 .میکنه  مرد هنوز هم کله شقی اینقربان  -

خواندن  سواز یک  .رفته رفته برافروخته شده بودم. وددهانم همچنان خشک شده ب

پیدا کرده بود و از سوی دیگر  مسئلهکه با سازمان  ماجرای کشته شدن و سوزاندن مبارزی داستان

که تا همین چند وقت پیش جز باران دشنام و کتک و   گفتگوی بیهوده و زجرآور با کسانی این

هم  سردرد .خواستم استفراغ کنم می. را به هم زده بودحال م ،تازیانه با من سخن نگفته بودند

کردم تا  ام را پاک می پیوسته پیشانی و با بلوز زندان عرق از پیشانیم روان بود. کرد میام  کالفه

 .کردم تب دارم می حس بدنم داغ شده بود،. قطرات عرق به درون چشمانم نرود

ادامه   بازی تا کی اینو  اند آوردهچه اینجا  ا برایمر دانستم نمیهنوز  افزون بر آن همه فشار روانی

 :تندی گفتم با کمی   سرانجام ،کند پیدا می

یک مشت  ها آنچه کار کردند، شاید  ها آندیگران نیستم، به من چه که  رفتار مسئولآقا من که  -

ورند و بیا شکنجه تا کِس دیگری را هم به زیر کند ینمکش بودند حاال هم برایشان فرقی  آدم

برای رسیدن به هدفشان هر کاری  ها آندانم شاید هم  من چه می. تماشا کنند و دردش را هم  زجر

رفته،  میان انسان از ارج و ارزش ها آن یبرا .همین مبارزه سیاسی یعنی البد چه میدونم،. کنند  می

چه کار  ها نآبه من چه که . اعمال خودشه هر کس پاسخگوی آقا. آن دیگر به خودشان مربوطه

 .ام جدا شده ها اینمن که به شما گفتم من از . کردند

شانه من   روی دستش را  سپس تهرانی از گوشه میز که نشسته بود بلند شد و جلوی من ایستاد،

 :داشت گفت ای دلجویانه گذاشت و با صدایی نرم که آهنگ

جان  یتوان یمتو پزشکی و . ستیمن بسیار متاسفم که تو در زندان ه ،نیبب شو، دکتر ناراحت نه -

کنی و از زندگی کمک  بیمار و بیچاره یها آدمبه خیلی از  یتوان یمتو . نفر را نجات بدهی نهزارا

 اما متاسفانه به خاطر اشتباهی که کردی. خودت مانند هر انسان موفق و آزاد دیگری لذت ببری

 اینام تا تو را از  باال درخواست کرده من از مقامات. همسر سابقت به زندان افتادید و وت امروز

اون که  اینهام  خواهم و تنها خواسته خاصی از تو نمی چیزدر واقع من هیچ . وضع نجات بدهند

 .  بگیبر تو گذشته برای مردم  که  چی
ً
 وهم ت. حقایق را بگو و فقط بگیخواد چیزی به ما  نمی اصال
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هم دروغ " سیمین" به خانواده. اند گفتهدروغ و  شده دونیم که به تو ظلم می خوبی بههم ما 

پاره  دو این.  اونارو برای مردم بگی گیم تا تو می دونی به تو ما همه اطالعاتی را که نمی ...اند گفته

یک نوار از  است که ما داریم ما تنها  کاغذی که به تو دادیم یک مشت از هزاران اطالعاتی

و به تو  کشه طول نمی طمئن باش بیش از پنج دقیقه همم! ..؛ همینمیکن یمهای تو ضبط  صحبت

 . خواهی بروی را آزاد کنند که به هرکجا می تو ،دم که پس از آن قول می
ً
برو خارج و  اصال

 .تخصصت را بگیر

را از  دستش درنگ کرد،  کمی. کردم اش نگاه می چهره گاهگاهی به تنها سرم رو به پائین بود، 

، دوباره به داشت ینمچشم از چهره من بر   یول دام راست کرد،نهایم برداشت ا روی شانه

 .سخنانش ادامه داد

تونی همه چیز را  می حاالاما . دادیهمه چیز را از دست  .ای باخته ش کهتا حاالببین دکتر  -

 دیگه باید به تو بگویم که نکنی اما دکتر اگر با ما همکاری. دوباره به دست بیاری و از اول بسازی

و به آرزوها و زحمات و  رحم کنحداقل به پدر و مادرت . زندان بیرون نخواهی رفت ایناز 

 !فکر کن اند دهیکش ها آندردهایی که 

 مرا در برابر  واکنشتا   لختی خاموش شد "تهرانی"سخنرانی نه چندان کوتاه  اینپس از  

" کمالی. "و به من خیره شد ندهر دآنگاه . میز کمالی رفت سوی بهآهسته دوباره   .ببیند پیشنهادش

 .جنبید  روی صندلیش می مرتب .در جایش بند نبود نمود یمعصبانی که 

و به من  نشست" کمالی"بر روی لبه میز  دوباره درس سر کالسآرام بود و مثل استاد " تهرانی"اما  

 .چشم دوخت

که به خودش جرات  ایناز . کردم کف زمین نگاه می به .چشم در چشمشان بدوزم خواستم ینم 

 .کردم به من تجاوز شده است  می احساس .شرمسار بودم کرد میداده بود و چنان پیشنهادی به من 

 ؟دهند یمام که پیشنهاد همکاری  درجه از پستی و خود فروشی رسیده اینمن به  کنند یمفکر  چرا

که به ذلت همکاری با خواستم   می اگر ها برای چه بود؟ همه پایداری در برابر شکنجه  این پس

همه رنج و   و از این بردم یمهای اول دست تسلیم باال  در همان روز خب بدهم،  ساواک تن

 .ماندم  ام مصون می ها که تا حاال کشیده شکنجه

یک نگاه دریافتم که شکیبانه پاسخ مرا انتظار  با .باال نگهداشتم سر .نگاه از زمین برداشتم 

خاطرات  چه .آمد  اتاق بدم می ایناز همه چیز  چقدر .وختمی دسوی به چشم .کشند می
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 بسا چه. های بازجویی مانند کابوسی برایم زنده شد لحظه .ی لعنتی داشتماینجاآوری از  دلهره

م و صندلی بازجویی نشست اتاق نفرین شده با پاهاِی خونین بر ایندر  ها ها و روز ساعت

فریادهای دختران و پسران،  مرگ را داشتم، آه آن آرزوی رهایی از درد، ترس و ننگ لو دادن برای

صدای  آن »رحم کنید خدا میگم، آقا تو را خدا به ،دینزن آقا نزنید،«ها که  خواهش ها، ضجه

و  گریهوبید، و ک نازک مردان و زنان می ها را با دقت بر پای ترسناک دژخیم حسینی که کابل

با صداِی قریچ . ند نمایشی زنده پیش چشمانم پدیدار شدخونین، همه مان یها پلهو آن  ها  زاری

 .کمالی به خود آمدم صندلی  قریچ

 :با حالتی عصبانی گفتم. دوختم  برگردانیدم و نگاهم را به تهرانی ها آن سوی بهسرم را 

 ،قیرف دوست،من . ام ام و خیلی چیزها را از دست داده من باخته. آقای تهرانی حق با شماست -  

خیانت  من یها رفاقت و ها به صداقت. ام باخته ،ایرانی آرزویش را دارد که هر ام یزندگ و کار

  . …از آن باالتر. اند گفتهبه من دروغ  ،شده

بخودم  اما خواستند جان مرا بگیرند،  لرزید نزدیک بود بگویم که از آن باالتر رفقایم می  صدایم می

 :سپس ادامه دادم  ،مهار زدم

. اینجا هستمبه همین دلیل هم هنوز ام و  هتخدانم که هنوز به شما نبا را می این ،هرانیآقای ت ولی -

خودم را  .بدهم یعنی تسلیم شدم شما به را خواهید اگر آنچه می. شناسم یممن خودم را 

 .است یگریدخودفروشی چیز   یول .برد و باخت است  یزندگ .باختن که مهم نیست .ام فروخته

همان  از .خوب میدونین  خیلی خودتون .فروش هم نیستم آدم .د فروش نیستمخو من ،انیآقا

به قیمت اینکه  حتی .که مرا دستگیر کردید فهمیدید که من خود فروش و آدم فروش نیستم روزی

 .جونم را هم ببازم

 :رو کرد به من. میان تهرانی از میز پایین آمد و به من نزدیک شد ایندر 

 .همه چیز دروغ گفتی درباره ، ما دروغ گفتی به اولش حقیقت را کتمان کردی،ببین دکتر تو از  -  

اگر  نیبب .دروغ بود همش های سیاسیت، تیفعال خانم سابقت، با ات با سازمان و مسعود، رابطه

 .کرد میفرق   وضعییتت حاال خیلی  یگفت یمحقیقت را به ما  و ،یگفت ینمدروغ 

شانس  اینمن دارم به تو . چه کردی؟ هنوز هم وقت هست نیبب ،نسیمیحاال نه تو اینجا بودی نه 

 .میخواه ینمعجیب و قریبی هم ازت  زیچ . را میدم که اشتباه خودت را تصحیح کنی



 گذر از آتش

٢٥٤ 

 

و  معذوریتدیگر هیچ  . وغ را بیشتر نشان دهدزشتی در تا دیکش یم  واژه دروغ را کمی تهرانی 

 صراحت و اینم به کرد میس نداده بودم شاید جرات نرا پ هایم ییبازجو اگر .ای نداشتم مالحظه

دیگری  دادگاه .برای شکنجه من ندارد  دانستم که دیگر هیچ توجیهی  می اما .شجاعت حرف بزنم

آن گذشته همه چیز لو رفته  از ی در مورد من نکرده بودند،ا  تازه کشف .در کار باشد توانست ینم

 دیبا آور ادامه داشت، بازی تهوع اینساعت بود که  نیچند .صبرم لبریز شده بود کاسه .بود

تهرانی که انگار من یک کودک دبستانی هستم و  افزون بر آن از ژست استادانه .کردم  تمامش می

 .بودمگوش دهم بیزار  اش مانهیحک یاندرزهاباید به 

فراموش  زدند یمشکنجه گاه  اینها را که شب و روز به پاهایم در  کابل من آنگویی انتظار داشت 

 :خودم را در درون صندلی راست کردم و با روی درهم رفته و اخمو گفتم. کرده باشم

دروغ گفتم، میدانید چرا؟ دروغ گفتم چون مجبور  تان همهبه  من آقای تهرانی درست میگویید،  -

انسان دیگری را روی تخِت شکنجه شما دراز کنم، من  خواستم ینمدروغ گفتم چرا که . بودم

شما به همه دروغ . دیگو یمشما هم دروغ   یول .را حفظ کنم  دروغ گفتم تا شرف انسانِی خودم

، دروغ میگین تا ماشین گران   کسب و کارتونه این. بگیرید تا حقوق ، شما دروغ میگیندیگو یم

فرق دروغ . ها بکشید بپوشید تا به رخ زندانی دست لباس  سه یروز بخرید، خانه بخرید، قیمت

 .ن با شما از زمین تا آسمونهم

 برخوردی راگفت، انگار انتظار چنین   رو ترش کرده بود و سخنی نمی .عقب ایستاد  تهرانی کمی

بدتر از گفتگو با  هیچ چیزی برای یک زندانی .تکشان بیزار بودم از دیدن چهره تک. نداشت

 :اه پر نخوتی به من انداختبا حرفهایم اعالن پایان گفتگو از طرف من بود نگ .شکنجه گر نیست

 .تره هم از تو عاقالنه رفتارشان .چنگ خودمون یتو .شون اینجایند دیدی که نتونستی، همه ولی -

 . ام دادهخودم را انجام  وجدانی من وظیفه -
ً
؟ من باید در زندان  یدونین چیه آقای تهرانیم اصال

 .باشم

احساس را در چهره  این. نخواهند رسید خواهند یمبه آنچه که  افتندیدر از من نا امید شده بودند،

 .دیدم می شان رفتهدرهم فرو 

 :به کمالی رو کرد کرد میاتاق را ترک  حالی کهتهرانی در  

 .دکتر را بفرست به سلول -

 :سپس به من نگاه کرد و گفت 



 گذر از آتش

٢٥٥ 

 

 .مارا خبر کن. فکرا تو بکن ،دکتر ،دیگر میگم بار یک -

نگهبان را صدا زد و مرا به . و با سر اشاره کرد که بله خبردار ایستاد سر پا بحالِت  کمالی با ادب 

 .فرستادند سلوِل زندان کمیته 

آن شب را با . آسوده شدم بودم کمی کشمکش روانی ناخواسته و تهوع آور رها شده از اینکه از آن 

اتوبوِس ویژه به  مرا دوباره با فردای آن روز .آیند به بامداد رساندم رویاهای ترسناک و ناخوش

 .ها را دیدم بازجو آخرین باری بود که من رنگ این. زنداِن قصر برگرداندند
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  شادمانی رژیم

 پایان کار جنبش چریکی
 

زندگی در زندان با زندگی در بیرون فرقی  .شد یمسپری   سختی به  آرام آرام ولی روزهای زندان

 اینشوند و از  می  ها درونی درونی دارد، پدیده  تنها زندگی یزندان ،زندان در .دارد کیفی بسیار

کند و کاش  ایندر کند و او  را با همِه توانش دریافت می شیها یشادها و  غم زندانی ،رهگذر

در اینجا هیچ چیز بیرونی نیست که او را  .ندارد  خویش هیچ گریزراهی جهان درونی رویارویی و

احساسات جانکاهش کلنجار  دم با دم به زندانی ،از همین رو .دوری دهد و اندوهش از غم  آنی

 نمای ها من روی یک پتوِی نازک کهنه نخ شب. کند می   زندگی ها آنیا به دیگر سخن با  ،رود یم

درِد بدنی از گوئی . خودم را شالق بزنم خواستم یم. و بالشی هم نداشتم دمیخواب یم سربازی

برای پاسخ . داد می را احساس آرامش و پاکیزه شدنبه من  ای به گونه و استک یمآزار روانم  شدت

و نیز درک آنچه بر من گذشته بود آغاز به خواندن تاریخ پیدایش و تکامل   های زندگی به پرسش

های نخستین  دریابم انسان تا به سراغ اسطوره رفتم، نخست .اندیشه انسان در طول تاریخ کردم

سال قدمت  ۶٠٠٠گیلگمش که  از .کردند میرا دریافت و تفسیر   ی و درونیچگونه جهان بیرون

در  ها انسانبار سفر به زادگاه کل  مانند سفر به زادگاهم بود اما این اسطوره . دارد آغاز کردم

 دوست ، یزندگ از مرگ، ها آن درک جهان پیرامون، ساده و پاک از درک .نخستین روزهای تاریخ

، به همراه آن تا آنجا که منابع در دسترس بود دست به خواندن هو غیر غم ،یادش ،یماریب داشتن،

به دست   یعنی .جوامع بدوی زدم تا رابطه میان ساختار اجتماعی جوامع اولیه و اسطوره را در یابم

بر من چنین آشکار شد که خمیرمایه  .ها آنو نوع اندیشیدن  آوردن رابطه میان نوع زندگی کردن

سرچشمه   شرق پرسش که چرا این. رسد طورها به دوران مادرساالری و پدرساالری میبیشتر اس

طوالنی بودن  علم بیرون آمده است شاید بهست و از غرب فلسفه و منطق و بدنبالش ادیان بوده ا

تاریخی  یها دوراندر شرق کهن  که رو اینو نیز از  گردد یم دوران مادرساالری در شرق بر

برای  را هم گفته باشم اینباید . خشن نبوده است گاه هیچبرده داری و فئودالی  مثل همانند غرب

عرفان با صوفیگری اشتباه نشود  البته .یک اسطوره است ای گونههم به   نوع ایرانی ویژه به من عرفان

. انسانی کردن جهان  عرفان یعنی. و هیچ ربطی به عرفان ندارد است یمذهبکه یک فرقه سیاسی 
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یا " دیگر بودن" اینبردن به   او با پی .و سپس جدا شد بود  که بشر با طبیعت یکی  به زمانی برگشت

 ،پرندگان .بود جدا شد یا به دیگر سخن او رانده شد  که با آن یکی  از بهشت یا جهانی ،"خود"

گاه .انسان است که تنها شده است اینو تمام موجودات تنها نیستند، بلکه  درختان  شدن از آ

 آنجا در شعر مولوی دید، شود میجدایی از طبیعت را  اینشاید بهترین گواه . او را تنها کرد" خود"

 انسان عرفان، در ».کند شکایت می ها جداییکند و از  چون حکایت می   بشنو از نی« :دیگو یمکه 

مونش به توانا به تنها زیستن و حفظ فردیت خویش، همزمان با جهان پیرا کند تا ضمن تالش می

در  ،جهان ،خدا ،معشوق دوست، صل شدن بهو ،شدن یا رسیدن  یکی اینکه . وحدت برسد

گاهی اینکه به   انسانی  بنابراین عارف یعنی. شود میبا شوریدگی و شیدایی انجام   عرفان ایرانی   آ

 غمهن با رقص و پایکوبی، انسان عارف. انگیز انسان از جهان رسیده است غم  و تنهایی جدایی

عرفان ایرانی که راه دوباره پیوستن به جهان یا معشوق را  برخالف .رود یمبه دیدار دوست  سرایی

وحدت انسان با طبیعت را در سکون  اینهندی  عرفان ،داند میاز طریق حرکت و جنب و جوش 

 .بیند ت مطلق میو سکو

  ندیشه انسان در متن زندگیاساطیر جهان به سراغ رمان که گونه تکامل یافته ا از دوره کردن پس

 تالش .های آدمی را در مقابل حوادث در طول تاریخ مطالعه کردم ها و رفتار است رفتم و دریافت

 .گ تاریخی نوشته شده استهای بزر خمو  را انتخاب کنم که در پیرامون پیچ  ییها کردم رمان

هم ریخته و  در بسا هچهای انسانی دستخوش تغییر و  ها و میزان که ارزش  زمانی  یعنی

ست که اینجاو از  شود میدشوار  ها آدمبرای  تمیز خوب و بد از یکدیگر گرید .گردد یم مغشوش 

تراژدی بسر  بشر در عصر باور بودم که هنوز اینبر . گردد یمجامعه  زندگِی از   تراژدی بخشی

که  تا آنجا  البته دم،شکسپیر ادامه دا های نمایشنامه از دون کیشوت آغاز کردم و با .برد یم

جهت که  اینشاید از . هملت و اتللو را چندین بار خواندم ویژه به .در دسترس بودند ها کتاب

ز آن به سراغ ا پس .بود  هایی من شباهت  زندگی با ود اینتراژیک   زندگی از  بخشی میان

 یوفسکیشتر اثر داستانویسندگان دوران انقالب فرانسه و سپس نویسندگان روس رفتم که از همه بی

دریافتم که چه . به مطالعه هنر روی آوردم سپس .دیدیدم  تر می را بیشتر به نسل و دوران من نزدیک

  ما مشکلی. حقیر استها  ها و شادی غم ها برای بازگویی احسساتشان از آدم  اندازه زبان کالمی

 نداریم تا فاصله زمین با ماه را 
ً
چقدر از درک رنج یک انسان در زیر اندازه بگیریم، اما  دقیقا

هنر زبان احساس یا  ،یافتمدر .ناتوان هستیم شکنجه یا در مقابل چوبه دار یا بیمار در حال مرگ
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وسیله بیان احساس  اینچه  هر و .شود ینمگیری و درک  ها اندازه زبان رازهاست که با واژه

دارد و  قافیه را از شعر برمی شاعر ین جهتبد .شود میتر  تر باشد بیان احساس دقیق واسطه  بی

اش رنگ را از بعد اشیا
ّ
  موسیقی  یول ).آبستره(کند  کند و تنها با رنگ بیان احساس می جدا می نق

که  رایز کند،  ین خدمت را به بیان احساس میترین وسیله بیان احساس است بیشتر واسطه  که بی

 .تنها صداست و هیچ محدودیت کالمی و بعدی ندارد

نیز  و ؛تاثیرش بر روی ادبیات پرداختم ویژه بهسپس قدری به مطالعه روانشناسی فروید و یونگ 

 دیگر اکنون .در دسترس را دوره کردم ایران و جهان  تاریخی یها کتابفلسفی و نیز  یها کتاب

 ها و درد  یعنی. روم یمراه  با پاهای سیمانی بر روی زمین کردم احساس می. استوار شده بودم

 یدادهایرو ،ها تنها درونی نبودند غم ها و درد ایناما . کشیدم  ها را با استواری بر دوش می غم

 .شد میکلنجار و زخم روحی افزون  اینسیاسی در بیرون زندان هم بر 

برای زندانیان و  ها سال نیتر شومیکی از  ١٣۵۵سال . آمد میهیچ خبر خوبی به درون زندان ن

های چریکی  ساواک به درون گروه سرانجام. بود رضاشاهدوران رژیم محمدزمان جنبش مبارزاتی 

 و کرد میکشف ی تیمی مختلفی را یکی پس از دیگری ها خانه هرروزکرد و رخنه  ،فدائیان ویژه به

 ساواک بدین سان. کشت یمرا  ها آن  پایداریرا دستگیر یا بر اثر  ها خانهدرون  مردان و زنان

 .پیدا کند ه تیمی حمید اشرف راسرانجام توانست خان

خانه به خانه به دنباِل او  سال پنجفدایی خلق بود و رژیم  یها کیچرگذاران  حمید از بنیان

دیگر از . او در یک نبرد مسلحانه دالورانه کشته شد ،١٣۵۵تیر ماه در  سرانجام .گشت می

.  ها ببینی زندانی در چهره یتوانست یمو افسردگی را  دلهره جو. میدیترس یم ها روزنامه رسیدن

بیرون همیشه  های ها و جنبش پیروزی. شرایط بیرونی اثر مستقیم بر زندان و روان زندانی دارد

 های سال ،ها سال این. اثر واژگونه دارند ها شکستو . برد یمرا در زندان باال  ریروحیه پایدا

یکی پس از دیگری ها  گرو. رژیم شاه بود سیاسی پلیسی دستگاه شادیو  پیروزی

  .شدند میها پر  از روشنفکر ها زندانو  خوردند یم ضربه
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یکا جمهوری ریاست به کارتر انتخاب  ایران سیاسی های زندان بر آن تأثیر و آمر
 

 تا ها یزندانوضع  ،مدافع حقوق بشر بر ایران یها گروهروی کار آمدن کارتر و فشار  با ١٣۵۶سال 

  ٥٠.ردک ای دگرگونی پیدا اندازه

بیگانه و چند نفری که پیدا بود  گرد آوردند زندانسرای ما را در سال اینی بهار در یکی از روزها

را از  ها آنهاِی  گفته ها یزنداناز  یکی .زندان شدند دیواری چهار درونهستند ناگهان به 

باور  شارف سرکوب و آن هم در آن دوران سراسر رویدادی چنین. گرداند یمبر  به فارسی انگلیسی

ما عضو سازمان حقوق بشر وابسته «گفت که  زندانیانگروه به  اینیکی از نمایندگان . نکردنی بود

ارده سال است که چه ناسازم این. به صلیب سرخ جهانی هستیم و دفتر ما در ژنو است

ما . نشده بود داده اجازه ورود امسالایران بیاید اما تا  های زندانبرای سرکشی به  خواهد یم

را از شما  شما  و سخن گفتگو کنیم بدون بودن کس دیگری ورو در ر تا از نزدیک با شما میا آمده

ما اعتقاد داریم که . گزارش را به شخص شاه و صلیب سرخ جهانی بدهیم سپس و. بشنویم

گاهی  شخص شاه از همین رو . رندیگ یمدارد و همه از او دستور  دادهایرو این کامل بر همهآ

 یمستقرا  گزارش
ً
 ».میده یمبه او  ما

کردند که من  گفتگو و چهار  سهدر بند   صد و شصت تن نزدیک بهگروه با  اینهای آینده  در روز 

و پاهایم بود به  ها دسترا که هنوز بر روی  ها شکنجهجای . شوندگان بودمپرسش هم یکی از 

 ها آنکردم برای  احساس .با جزئیات توضیح دادمشکنجه را هم  چگونگی ،ادمدنشان  ها آن

نماینده سازمان حقوق بشر که از جریان پرونده من با . ای دارد گزارش یک پزشک اهمیت ویژه

 »پیامی نداری؟. روم یمفردا به زندان زنان «: خبر بود به من گفت

 ».برسان سیمینفقط سالم مرا به ! نه«: گفتم 

به دلیل  سیمیناز اعدام رژیم   ولی. م کرده بودندرا به اعدام محکو سیمین را هم گفته باشم که  این

 فشار مجامع بین الملل 
ً
 .کرده بود صرف نظر موقتا

                                                 
  ٨  نگاه کنید به پیوست شماره ٥٠ 



 گذر از آتش

٢٦٠ 

 

 »نهیلیستی بر زندان -آنارکو«کارکرد روند 
 

توانستند با هم به آزادی گفتگو کنند  حقوق بشر جو زندان دگرگونه شد، زندانیان می گروه با آمدن

هوای زندان باز شده و شکنجه بدنی  روی هم رفته،. ده بودها هم زیادتر ش و امکانات زندانی

 رود یمو شکنجه و ترس از میان  شود یمباز  جّو  که هنگامی است  طبیعی این. متوقف شده بود

کمون یعنی  ی گونهکه گفتم بیشتر زندانیان در زندان به  گونه همان. آورند یمسر بر  بسیاری رهبران

ی سال به همین روش ها سال زیرزمینی ای کمیته وسیله بهون هم ند و کمکرد میاشتراکی زندگی 

با اعضای کمون . حفظ کرده بودندکمونی را  زندگی ،هر شرایطی زیرو زندانیان هم  دیچرخ یم

 از آن رو نوبتی بود و آن هم ،تنها عضو پزشک. شدند میپنهانی زندانیان درون کمون برگزیده  یرأ

به زمان من در بند چهار، پنج و شش که  ایندر . وجود داشت اندکی پزشک در زندان شمارکه 

 . گذراندم یمرا  زندانیم دوران همدیگر راه داشتند
ً
سه  این زندانیان از پنج سال به باال را در معموال

گرداننده کمیته  انتخاب را برای پنهانی انتخابات ،١٣۵۶ در اواسط سال .ندکرد میبند نگهداری 

زمان من به  ایندر . شودبرگزیده بود که از هر اتاق یک نفر  اینقرار بر  .برگذار کردیم کمون

پنهان از چشم پلیس بر  ،انتخابات. عضو پزشک کمیته گرداننده کمون انتخاب شده بودم عنوان

 .گزار شد

برگزیده شده  غیر مذهبی بودند آقایی یها چپکه بیشترشان  ها اتاقکه از یکی از  آور این شگفت 

کاندید  اندر کار بود که دستبود که جریانی  آشکار. پلیس بودنش بر همگان روشن بودکه  بود

 اینبررسی  من خواهان. او تبلیغ کرده است سود را پیشنهاد و به زندانیپلیس  انتخابشدن و 

از همه   ولی. ناهمدلی نشان دادم کمون ی کمیتٔه گرداننده به آن کسموضوع شدم و با ورود 

 ساالری از اتاق شماره پنج عباس آخوند انتخاب با نما جریان چپ مخالفِت اینکه  انگیزتر شگفت

را از  ها فناتیکو حتی  ها یمذهب خواستند ینمزمان در شرایطی بودند که  اینمجاهدین در . بود

یک زندانی سیاسی که پلیس نباشد و دوران  برگزیده شدن من با کاندید و. دست بدهند

 ،افزون بر آن .نداشتم دشواریبدون اینکه با پلیس همکاری کند،  کشد یممحکومیت خودش را 

کوتاه سخن . هم آورده بود یرأخودش را کاندید کرده و  کس اینآزاد بود و  یک انتخابات این

 انجمنآخوند ساالری از  اولتیماتوم داد که اگر ها یمذهببه  نما جریان چپاینکه رهبری 

از  گیرد در بر میدو سوم زندانیان را  نزدیک به خش غیر مذهبی کهکمون بیرون نرود ب ی گرداننده
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 کمون بیرون خواهد رفت و 
ً
آقای  ها یمذهبمجاهدین و  سوی از. خواهد شدپاشیده  کمون عمال

جویا  باره اینمن را در  دیدگاه هرکدام جداگانه" یعقوبی پرویز" و همچین آقای" محمدی گرگانی"

چگونه  دانند یمآقایانی که خودشان راچپ  اینمن در شگفتم که  گفتم که ها آنمن به . شدند

که دوران  کسی با هم زمانساواک را به درون کمون بیاورند و  عنصردارند بر آن  است که

آورده است،  یرأهم  دموکراتیک طور به وو جلوی رژیم ایستاده  گذراند یم محکومیتش را دارد

اساس  برخالف اینقلدری ایستاد و  اینباید جلوی  من باور هبگفتم که  ها آنبه . کنند یم مخالفت

. بیرون کنند از کمون باورهایش به خاطراو را  شود ینم کسی برگزیده شد اگر .نامه کمون است

 .ی مذهبی بودها بچهترین زندانی  مسن" پرویز یعقوبی"

 بهنی بسیار پر تجربه و انسا. مجاهدین رسیده بود به از آنجا او از جبهه ملی به نهضت آزادی و 

در پاسخ به او . پاشد یماو گفت که اگر ایستادگی کنیم کمون از هم . داشت بسیار باور آرمانش

که ما را به  یا آن جوهر درونی و اندیشه. چیز مقدسی نیست خودی خوده ب گفتم که کمون

ارد اساس نامه نما د جریان چپ ایناکنون   مقدس و ارزشمند است ولی دهد یمپیوند  یکدیگر

ارج کمونی که برای زندانیانش . کند یم کمون مخالفتدرون مایه و با گذارد یمکمون را زیر پا 

ساخت اما  کمون را دوباره توان یم زیرا هر آن. و زورگوئی کند همان بهتر که از هم بپاشد نگذارد

نما  چپگوی جریان سخن که" بهزادی دانش حسن"من با آقای  .برد یمساختن اندیشه درست زمان 

را جویا شدم که چرا و به چه دلیلی  دیدگاهش کردم و گفتگوزندان بود  کمیته زیرزمینی کمون در

  :کرد که بازگو را چنین دیدگاهش" حسن"؟ آقای دیکن یم دشمنی" ساالری"آقای  بودنشماها با 

  .برویم یبورژواز خردهو ما حاضر نیستیم زیر بار بورژواست آقای ساالری یک خرده  -

  :گفتم 

از آن  .و چه کسی پرولتاریا بورژواست چه کسی خرده راستی به داند ینمنخست اینکه کسی  -

های  کار کنیم که چند نفر را انتخاب می اینما  و هاست یمذهبنفر تنها یک نفر از آن  ۵گذشته از 

یم به نام زندانی چه و نه کسی سرباز، ما باید یاد بگیر زندان را بچرخانند نه کسی سرکرده است

همین از آن گذشته، . اسی لکه دار شودکنیم بدون اینک شرافت زندانی سی گونه با هم زندگی

محکومیتش را  رژیم با شرافت ایستادگی و دوران این برابر اکنون دارد در بورژوا خرده

ه اصطالح و مانند شما خود را ب انتخاب شده جناب عالی فردی که از اتاق ایناما  گذراند یم

یعنی همان پلیسی  .یک پلیس است دیا داده یرأشما هم به او  خودو  داند میدار پرولتاریا  طرف
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فرد زندانی حاال با هر  اینتو او را به . زندان انداخته و ما را شکنجه داده است اینو تو را به  که من

  ؟یده یمکه دارد ترجیح  ای عقیده

 :فتدر پاسخ گ دانش بهزادی  آقای حسن 

اما پلیس در بیرون است و به ما . به ما ضربه بزند تواند یمآقای ساالری در درون جنبش است و  -

  .ببردکاری از پیش  تواند ینمیعنی اگر به داخل هم بیاید . ضربه بزند تواند ینم

سیاسی و چریکی را پلیس با  یها گروهبیشتر  راستی به یک دلیل بسیار بچه گانه بود و اینالبته 

 .در درونشان ضربه زده و نابود کرده بود رخنه کردن

  ،استدالل اینبر طبق  -
ً
 پلیس سیاسی رژیم را  تو اوال

ً
دانی؟ دوم اینکه  از خود رژیم جدا می ظاهرا

شما آقایان دست  مانندبا او  .یمکرد میابتدا ما رژیم را رها  بر طبق همین استدالل پس بهتر بود از

چرا که . میافتاد یم در مردم با  یعنی ،فتادیما مذهبی می یروهاین نیم و به جاکرد میبه یکی 

 .مردم مذهبی هستند بیشترین

 ای یک دلیل بچه گانه اینکه  دانستم یمبه جایی نرسید و من  باره اینگفتگوی ما در  ،پایان در

ی از یک بررسی کوتاه و اندک پسبیش نیست و باید چیز دیگری در پشت پرده نهان باشد که 

 ،حرکت ضّد مجاهد اینکه پشت سر  شنیدم ام یچپ دگراندیش  و دوستان  از زندانیان ،جستجو

 یآقا من خودم از. قرار دارد نما جریان چپسردمداران جدید یکی از "  س- م"به نام آقای  فردی

به من گفت بسیار انسان درست کار و  را س-م یآقاکه نام  دوستی  نشنیدم ولی س-م

در برابر  چپ تنها با اندرز دادن سردمداران تا آنجا که میدانم سایر. استمندی  شرافت

که گفته شود کساِن  نمیب یمنیاز . گرفتند خود انفعالی برای جایگاهی ضد کمون وکژر روند این

های درون  کشتار(ویرانگر  حرکات این، همواره کسارنسیِم خا آقای ازجملهدیگری هم بودند 

 م"من شناختی از آقای  .را از همان هنگام نخست محکوم کردند )مونیک ضد و روند سازمانی

. بود ای نداشتم و تنها آشنائی من با او به برخوردی کوتاه در حد یک احوال پرسی چند دقیقه" س

 :تئوریزه کرده است که گونه اینرا " شریف واقفی" ماجرای کشته شدن" س م"به من گفتند که آقای 

در حال نابود شدن  کنند یمرا نمایندگی  ها آنی ایران که نیروهای مذهبی ژوازواکنون خرده ب«
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نیروهاست و ما هم باید در زندان آخرین  اینمهر پایانی بر  های درون سازمانی کشتارو است 

 ٥١».سر یک سفره غذا بخوریم ها آنبزنیم و حاضر نشویم با  ها آنرا به  ضربه

های  که طیفباور بود  اینبر  کرد مینما گفتگو  جریان چپآقای پرویز یعقوبی که با سردمداران 

از   نمونه یکی یبرا .کردند میحرکت ضّد کمونی را رهبری  اینهای گوناگونی  مختلفی با اندیشه

میرزا  به دست، کشتن شریف واقفی را به کشتن حیدر عموغلو آقای فلکیرهبری ه ها ب طیف این

 بورژوازی خردهگیری تاریخی طبقه کارگر از  ی انتقامو آن را نوع داد میخان پیوند  کوچک

برده  دوران دیکتاتوری رژیم پهلوی، جان به در نیتر کیتاربدین سان، کمونی که از  دانست می

 .پاشیده شد از هم نما جریان چپ به دست بود، در شرایط نیمه آزاد زندان

                                                 
که این  است یگفتن. مقاومت ایران پیوست   و به شورای ملی پس از انقالب از ایران خارج شد »س م«ی آقا ٥١ 

  .باشد ایشان خواهان نابودیش بود می که یاسی سازمان مجاهدین خلقبازوی س شورا 
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 زندان مشهد انتقال به
های  م پذیرفت که زندانیان با میل خودشان به زندانرژی ،های صلیب سرخ پس از آمدن گروه

 .در مشهد فرستادند آباد وکیلمرا هم به زندان  ،رو ایننزدیک به زادگاهشان برده شوند، از 

آن نیمه پیوندم با مجاهدین برای همیشه گسیخته  بدین سان. گروهی نشدم دیگر وارد هیچ آنجا

 ٥٢.ودمب نشین بیشتر با شکرالله پاک نژاد هم. شد

دوستان  و رسالتی را که شاه در برابر روشنفکران و میهن تیمأمور :او راست گفت راستی به

 .مهوری اسالمی به پایان رساندخواست انجام دهد ج می

از همان . اندیشمند و استوار بود ،هوشمند انسانی فرهیخته،شکرالله . ها آموختم من از او چیز

دریافتم که . مشغول کرده بود سخت او را بخود ل جبهه جنبش دمکراتیک و تشکی اندیشه زمان

دیگر رهبران گروها  برخالف و بدرستی او. با آقای متین دفتری بر قرار کرده است  هایی پیوند

از   در یکی به یاد دارم. استوارانه باور بسیار داشت دمکراتیک نه کارگری نیازمندی جبهه به

شکرالله به . ته بودم و اشک شوق در چشمانم جمع بوددر سلولم نشس ١٣۵٧های بهار سال  روز

گفتم . چشمانت پر آب ال است ولیت خوشح ا هچهر دکتر چه شده، پرسید .درون سلولم آمد

 شگفتی دیدم دوست و همکالسی دوران دنشکده دکتر شکری جان امروز به مالقاتی رفتم و با

ام کس دیگری را ندیده  که بجز خانوادهمن چند سال بود . اند آمدهبه دیدارم  با همسرش »د-ع«

ها برود تا چه رسد  ه زندانیبه دیدن خانواد کرد ینمدر آن زمان کسی از ترس ساواک جرات . بودم

. نوزادی بدنیا آورده است و همسرش بتازگی دریافتم که او ازدواج کرده. به دیدار زندانی در زندان

کش پشت عکسش را برای من امضا کرده بود با انگشت کوچ حالی کهعکس زیبای کودک را در 

گفت گریه  .عکس را به شکری نشان دادم. شور حال به گریه افتاده بودم  از شوق و. به من دادند

                                                 
ایران  از بنیان گذران جنبش دمکراتیک ملی از زندان آزاد شد، وی یکی ١٣۵٧پس از انقالب  شکرالله پاک نژاد ٥٢

و کردها  فدائیان ای از میان همه مبارزان راه آزادی میهنمان بویژه مجاهدین، اردوگاه یگانه تالش زیادی نمود تا. بود

را که در کردستان سرگرم گفتگو با رهبران کرد  وارژیم  ١٣۶٠های پایانی آذر ماه  شنیدم سرانجام در روز. بوجود بیاورد

از   های سیاسی ایران و یکی الجوردی رئیس زندان  اسداله .بود شکارش کرد و در زندان اوین تیرباران شد

 : زنده یاد پاک نژاد چنین گفت ی پس کشتنگران بنام رژیم جمهوری اسالم شکنجه

 »!اونکه شاه گفت نجس نژاده، ما کشتیم«
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گفتم افسوس که . کنند یمسپاسگذاری  جدانشانوکارشان از آرمان  اینبا  ها آندکتر، نکن 

آزاد شده بسیار  یها یزندانها و یا  ه زندانیبه خانواد ها آنشنیدم که . نتوانستم در آغوششان بگیرم

 .باد گرامیهستند یادشان  کجا هر .کنند یمکمک 
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 آزادی
پس از پایان محکومیتم از زندان بیرون  ١٣۵٧در مرداد ماه . سرانجام زمان رهایی من سر رسید 

یزان کرده بودند هم که بر دیوار آو میها ینقاش .مان ویران شده بود خانه .سیل شهر را برده بود. آمدم

دریافتم که خواهرم مرال . ه کوچ کرده بودندمادرم با برادر کوچکم سعید به د و پدر .رفته بودند

را از من پنهان کرده  اوکودکانش مرگ  ویژه به ،خانواده .استچندی پیش سکته کرده و از دنیا رفته 

. افسوس که او از جهان رفته بود ش ولیآماده کرده بودم تا ببینم را خود گشتم، بسیار افسرده. بودند

بر سر مزارش لختی گریستم و به دبستانی در همان شهر . جبران کنمندیدنش را  ها سالنشد تا 

 که افسوس .بودند آویخته دبستان در سر بر را نامش او، پاس به 'زدم سرمدیرش بود  اوقوچان که 

 شده ساخته شهر بلندی در که برادرم ی خانه در را شب .بود مانده جا به نامش تنها .نبود خواهرم

 انگور یها باغ نزدیك کهنه، اتوبوس دشت شدم سیاه یروستا ی روانه سحرگاه،  .کردم سر بود،

 .چید می صبحانه برای را انگور یها خوشه باغ، میان در سعید .کرد پیاده مرا

 تویی؟ جان سعید - 

 مرا .بود خانواده کودک آخرین سعید .بود شده جوانی مرد. انداخت من به نگاهی و برگشت

دستم گرفت و  از را ساک .گرفتم آغوشش در .دوید من سوی به و کرد رها را انگور سبد .شناخت

ها گذشتیم و به کنار تنها استخر ده که برای  زار توی یونجه از .خانه شدیم  ها راهی با انگور

را به داخل استخر برای  ها اسب  یگاه .شده بود رسیدیم ساختهل از گِ  ،آوری آب قنات عجم

به آسمان و به پرندگان آزاد  ،درختان به به آب،. لختی در کنار استخر ایستادم. آوردیم  شستن می

 چند .تک درخت زندان هم اسیر بود حتی .سال بود که درخت آزاد ندیده بودم چند .کردم نگاه 

آزادی را  اینچه اندازه حسرت  آه .کرده بودم  سال در میان دیوارها با آسمان زندانی شده زندگی

باغبان  پس از آزادی کنند یمدر زندان هستند آرزو   ها وقتی کنم تمام زندانی می فکر .کشیدم می

پرنده  نه جویباری، نه ،دیده باشمکه چند سال نه گلی  شد ینمباورم  چیه .های آزاد باشند درخت

 .که بر درختی بنشیند

برایش  ایرؤبه شکل یک  تنها ست که پس از آزادی، سانی آن اندازه غیر طبیعیبرای هر انزندان 

به میان . جهان محروم بودم اینباور کنم که چند سال از بودن در  توانستم مین من .ماند می

از من  انگار .ها دور تا دورش را گرفته بودند رسیدیم که درختان بلند سپیدار یزار یونجه
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 ،ها درخت ،بودی؟ همه چیز مهربان بود کجا دیر آمدی، چرا ا ترک کردی،پرسیدند چرا ما ر می

   .کرد می بسته شده بود و چرا زار  در میان یونجه سرخ اسبی کره. ها پروانه و ها سنگ ،ها علف

  آهسته آهستهبرگرداند و سپس به دور ریسمانش که بر زمین کوبیده شده بود  سر ما آمدن با

به  .برای حیوانات حتیچه بند بود بیزار بودم  از هر. که آزادش کرد دش میچه خوب . زد چرخی

برای چرا به  ها را گله بره من دهقانان، ها توسط که پس از درو کردن یونجه یهای روز یام آمد آن

 .دمیشن یمرا  ها آنصدای بع بع  هنوز .آوردم  زار که درو شده بود می میان یونجه

تنومند که درخت خشکه   گذشتیم تا به درخت پیر ولی  های آبی گاز کنار درختان سنجد با بر

درخت  اینبه  ِگلگفتند اگر   می. و باال رفتن از آن برای کودکان دشوار بود رسیدیم شد مینامیده 

باغ درازی که درختان سپیدار و چنار در پشت  کوچه به . کند  می درمان) خشکه(بزنید اکزما را 

ازدور  .های گلی در اثر بارش باران کوتاه تر شده بودند دیوار .رسیدیم بودند ها اندام کشیده دیوار

ه کوه شاه دست
ّ
از مردان ده که بیلی بر دوش   یکی .شد میدیده  جهان با تاج سفید برفیش ها قل

پا برهنه     ی دهها بچه. در آغوش کشید جلو آمد و مرا . را دیدم رفت می آبیاریداشت و برای 

کودکان به من با خنده سالم . شناختمشان ینم شده بودند، بزرگ .دندیدو یمطرف  اینطرف آن

    اندیشیدند من آموزگار تازه دبستان ده  می دیشا گذشت، می  در سرشان چی دانستم نمی ،کردند می

 .هستم

د به دهن  ها را فحش می آدم آنجا .شاه فرق داردهای  جهان با جهان جهنمی زندان اینه چه اندازه آ

های بلند  های تنگ و تاریک و دیوار و سپس در درون اتاق زنند یم  یه ،زنند  بندند و می  تخت می

 کشور شاه ایران است؟ آنجا کجاست؟ آنجا .دارند نگاه می ها سالها و  ماه ،ها های بسته روز با در

چه  آه .کرد میجهان و آن جهان پرواز  اینمیان  ذهنم کجاست؟ رانیا اینجا کجاست؟ پس

 .موهبتی است آزادی

، محل اینجا ؛شدم وارد باربند شد می ،یک کوچه کوچک تنها ن  از میابود و     خانه ما در کنار ده

سرخ عمویم در سر آخور مانند  اسب .دان و طویله بود کش با کاههای بار ها و خر نگهداری اسب

 .بودم او تازه به دنیا آمده بود وجوانن  یوقت .و پیشانی سفید داشت ها ساق. همیشه بسته شده بود

اسب پا بر زمین کوبید و چرخی به دور . رد و عمویم او را سر همان آخور مادرش بستمُ  مادرش

ط حاال به حیا. رساند همگان اش به گوش با شیهه را طبق معمولورود ما آنگاه  ،خودش زد

کوچک آب  یجو .ا خم شده بودنده های درختان زرد آلو زیر بار زرد آلو شاخه .نشیمن رسیدیم
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آمد و با چرخ کوچکی در سوی دیگر باغچه ناپدید   بیرون می قنات از گوشه باغچه سبزی کاری

 یهنگام .هم فرو رفته بودند آغوش باخته در  دل آلبالو همچون دوکنار آب دو درخت  در .شد می

چیدم و   که رسیده تر بودند میهای دور دست را  و آلبالو رفتم یمکه کوچک بودم بر باالی درخت 

  .کردم دامنش را باز کرده بود پرتاب می ،گهگاهی به خواهر کوچکم نوشین که در زیر درخت

 !ایرج آمده ، آی -

ایوان خانه پایین آمد و جلو جلو خودش را به من  از .صدای سرآسیمه و ناباورانه مادرم بود 

 .کرد  در آغوش گرفت و غرق بوسه مرا .رساند

 .های مرا از من دور کردی الهی شاه از تختت به زمین بیفتی که بچه -

میان پدرم در  این در .سترد یمهایش را  اش اشک با رو سری و کرد میاو همچنان شاه را نفرین 

 .شادی و غرور در چشمانش پیدا بود برق .ایوان خانه پدیدار گشت

 .آیی میبه اینجا   کی مدانست نمی  را شنیده بودم ولی خبر .آمدی پسرم آه -

روی  هروب تشکی مادرم .رفتند راه می آهسته .ین سال پیرتر شده بودندچند .شکسته شده بودند

بر  سفید چینی گلداری یقور .جوشانی بین من و پدرم قرار داشت سماور .تشک پدرم پهن کرد

از چای کرد و در زود استکان بلوری کوچک را پر  مادرم .روی سر سماور با احتیاط نشسته بود

 .جلویم گذشت

 .برای خستگی خوبست ییچا بخور پسر جان، -

 .شتابالش پهنی را به پشتم گذ 

 .بده هیتک حاال به دیوار تکیه بده پسر جان، -

 .داشت ینماز من بر  چشم .نگاهش سرتا سر مرا در آغوش گرفته بود .رویم نشست هآنگاه روب

چیزی دستگیرمان  زدند یمبرادرت ولیخان هر جا سر  و ،پدرت .چند ماه از تو خبر نداشتیم -  

 اول هم بار .گرفته بودنت برای اینکه شنیده بودیم یزدانی را ساواک گرفته میدانست یم .نیمیشد

 .دفعه زیاد طول نکشید اون  یول جور بود، همین

خان گفت  یول .ات از زندان قصر رسید هیچ خبری به ما نداد تا اینکه نامه ساواک راست میگه، -

 .نگران بودیم همه ،کرد میگریه   خیلی مادرت .نامه از تهران آمده

 .کرد میمادرم یک ریز شاه را نفرین 



 گذر از آتش

٢٦٩ 

 

  ، الهی شاه سرنگون بشی -
ً
ها را سر بچه تو بیارد چه کار  بال اینکسی  اگر .بگو کجا هستن اقال

  .کشیم  می  ها چی ها و پدر فرزند چیه و ما مادر  ؟ اونوقت میدونی کنی می

های سپند را در آورد و بر روی چند ذغال تاک  شد و از دستمالی که بسته بود مشتی از دانه بلند

 .را دود کرد ها آنانگور 

 ؟گفتن یم  مردم چی آقاجان -

 :کرد یا خنده پدرم پس

 .ینافتادبه زندان  اینبرای  ،ها پول دزدیده ید ها شایع کرده بود که شما ساواک در بین کرد -

 گفتین؟  شما چی  -

الوان نا من و " خندیدم و گفتم ها آن به .چه شده دانستن ینم  دروغ است ولی نستنود یمهمه  -

 )قوچ پرواری برای کشتن است. ندبا شاه جنگید پسران من( "  بران نر سا کژد نه. شاه جنگ گرنه

پدرم  .او بود سر کشیدفنجان چایش که ویژه  آرامی به سپس .گفت میجمله را با غرور  این

 .نه من و نه برادرم هوشنگ را برای مبارزه سیاسی سرزنش نکرد گاه هیچ

 تازه. کشیدم آغوشش در و شدم بلند .برافراشته قامتی با زیبا زنی ،شد وارد در از نوشین خواهرم

 بازی غروری. نبود بودمش دیده پیش ها سال که ای کوچوله دختر آن دیگر ،بود شده سالش هفده

 در ریشه اما آسمان بر سر که سروی. ،ببینم توانستم یم اش چهره در را برومندی و آزادگی با همراه

 را شخصیتش صالبت و اندیشه استقالل توانستم یم ،نخست برخورد همان در. داشت خاک

  .نشست کنارم در. کردم یم نگاهش همچنان. است شده جوان زنی او که شد ینم باورم. دریابم

  !خواهر جان ی شدهگ بزر -

 :با مهربانی گفت 

برای ما همیشه سخت بود شما را ببنیم یا دور بودین یا زندان . که مرا ندیدین هاست مدتشما  -

  .بلند شد و از صندوق خانه چند تا النگوی کوچک در آورد و به من نشان داد. بودین

تنها  ها نیا ،ن برایم آوردینرا بار اول که از مشهد آمدی ها اینیادتانه؟ من کوچک بودم  -

 .ام گرفتهای هستند که من از کسی  سوغاتی

  ؟ یاداشته هنوز نگاهشان - 

  .به دستم نمیرن اند شدهحاال کوچک  ،بله دوستشون دارم -
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من شرمنده شدم و هنوز هم هستم که برای خواهر و برادرانم مجال پیدا نکردم تا وظایف برادری  

  .ورش حلق کردمدستم را د. را انجام دهم

  .آورم برایت می یتر قشنگ یالنگوهابار  این -  

او بود . نوشین بود که مرا از رنج پدر و مادرم به خاطر اسارت من و هوشنگ با خبر کرد این بعدها 

ساعت  ،انگیزترین هنگام غم. میشد یمپدر از خواب بیدار  یها هیگرما به صدای  ها شبکه گفت 

و هنوز که هنوزه پس  میرفت یمهق پدر و مادر به پیشواز سال نو  صدای هقورود سال نو بود که با 

 .ردیگ یماز چندین سال در هنگام ورود سال نو بغض گلویم را 

مرا در آغوش کشید و  .رسید سر کرد می  زندگیمیان عمویم که در آنطرف حیاط  ایندر 

 :اشک از چشمانش روان شد اختیار  بی

 .سر جاننگرانت بودیم پ  خیلی -
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 انقالب
پهلوی پس پنجاه سال  خاندانو حکومت دیکتاتوری انقالب شد  ١٣۵٧ روز دوم بهمن سرانجام

 دادند می  کوچه به هم شیرینی مردم .شور و شادی و امید سرتاسر کشور را فرگرفته بود .پایان یافت

ته باد دم به دم از رادیو تلویزیون شنیده بهاران خجس سرود .گفتند و سقوط دیکتاتور را تهنیت می

 .پهلوی، کشور ایران زندانی سیاسی نداشت ساله پنجاهیخ برای نخستین بار در تار. شد می

خمینی گفته . گران فراری شده بودند و شکنجه  حصار خالی قزل ،نیاو مخوف کمیته، یها زندان

ورودش به ایران به بهشت زهرا رفت و  هنگامه ب او .ها هم آزادند مارکسیست حتیبود در ایران 

. به مردم داد  مجانی ی عده آب و برق و خانهو وا .ها را آباد کرد انو قبرست ایران را خراب ،گفت شاه

های  های او را نخوانده بودیم و شاه هم به جای اینکه کتاب زیادی هیچ یک از نوشته یها آدممن و 

های خمینی ممنوع شده بود و روشنفکران او را  اما کتاب ،او را آزاد کند تا مردم او را بشناسند

نکرده   قرون وسطی حکومت مذهبی را تجربه ،های غربی مانند کشور  ایران هرگز. شناختند نمی

که خود زندانی و شکنجه شده  ییها آنبردم  هرگز گمان نمی من . بود تا به قضاوت بنشیند

در رژیم شاه با هم در بند که   زندانبان کسانی حتی ،ندگردگر و زندانبان  خود شکنجه روزی باشند

  او در برابر دولت لیبرال بازرگان پشتیبانی های او را باور کردیم و از حرف جهت این از .بودند

اعدام سران رژیم گذشته چشم پوشیدیم و گمان  بر .ها است  که او پشتیبان توده اینکردیم به خیال 

گاهین زاین رفتارها ناشی اکردیم  واپسگرایانه و  نه از ماهیت و هاست رژیم و خشم کور توده اآ

 روز هر .خواب خوش پریشان شد ایناما چه زود  .است  خمینیاسالمی  و ذهبیم دید

 یا زنان آزاده بحجا بی یها زنهای سیاسی و  گروه یها ییهماگرد  داران خمینی به چماق

گران ساواک به  رژیم شاه باز شد و شکنجه های انزند درِ  دوباره .کردند میحمله ها  درخیابان

پروسه انحطاط انقالب و سرکوب  اینها دیدیم  همچنان که بعد و .خدمت باز خوانده شدند

صدر و شکست   ها و در نتیجه استقرار حکومت خمینی پس از مقابله با مجاهدین و بنی آزادی

 .شتاب گرفت و جنگ ایران و عراق ها آن
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 سیمین با دوباره دیدار
 ایدئولوژی داده تغییر که مجاهدین گروه های همان ماندهشنیدم که  های انقالب بود نخستین ماه

. اند گرد آمده سیمین پیرامون دوباره ،»کارگر  طبقه آزادیپیکار برای « زیر نام تازه ،بودند

 .واهد بردرژیم تازه روی کار آمده جان به در نخ ایناینبار از چنگ " او "که  دانستم یم

خمینی از آن  طرفداران .نبود خوشنام  گروه پیکار به جهت کشتن عناصر مذهبی درون سازمان 

 .نفرت داشتند گروه

خواستم پدر و   افزون بر آن هم گذشته مشترکی داشتیم و نیز می. تصمیم گرفتم به دیدارش بروم 

 اش به خانه. آتش انداختم ن را درفرزندشا پوزش بخواهم که ها آنمادرش را ببینم و با دیدارم از 

توانستم  برخورد اول نمی در ،را دیدم سیمین .رفتم پدر مادرش با خوشرویی مرا پذیرا شدند

که پنج سال  یچشم .ریش شد دلم .یک چشم نداشت .بود سخت .جا خوردم .نگاهش کنم

چاهی شد که مرا به برای یک لحظه چشمش مانند . توانست ببیند حاال از فروغ افتاده بود پیش می

 . افتاده بود همچون آفتاب طلوع و غروب داشت ولی اکنون در چاه یی کهروزها .فرو برد گذشته
یک صندلی که  هر یک بر روی. اتاق دیگری هدایت شدم به .برگرداندم یرو .دگرگون شد حالم

ز زندان صحبت ا  کمی. دمید ینم را فروغش چشم راست بی گرید .در کنار هم بودند نشستیم

 .ددانم دیدار کوتاه بو یم .ام از هم گسیخته بود اندیشه دیشا را به یاد ندارم، گفتگو اتییجز .کردیم

 .خانه بیرون زدم از .من خواست که باز ببینمش از

و اندیشیدن به  آمد  موج موج می روز هر بزرگ حوادث انقالب شده بود،. ها ادامه پیدا کرد دیدن

هیچ اتفاقی  انگار چه شد، دانم نمی. ها سلب کرده بود  ن و شاید از خیلیرا از م  مسائل شخصی

ی سنگین که برای ا به خواست او با مهریه .چیز از نو شروع شدهمه . پنج سال نیفتاده بود ایندر 

در ابتدا همه چیز به . گذشته کرده باشیم دربارهآنکه گفتگوی   من ارزشی نداشت ازدواج کردم بی

ها خبردار  از روز  در یکی .شد میهای در سر راه ظاهر  اما گاهی پستی و بلند رفت مینرمی پیش 

گفتم  سیمین به بود، بعدظهر پنج ساعت حدود. در شهر است دوست سالیان زندانم شدم

 .که به تهران آماده است ببینمش را  های زندان دوست سال روم یم

 :بلند کردبسویم  رارا گرفت دستش  میجلو .ها بودم پله سر

 .بدون اینو پنج سال پیش نیستم، سیمینایرج من اون - 



 گذر از آتش

٢٧٣ 

 

 این .در یک لحظه احساس کردم نشناختمش. بود فروغ و بی یسنگ ،اش چهره .نگاهش کردم

 من به دیدن دوست سالهای زندانیم بروم و  خواست نمیمهم نبود که 
ً
های خانه کمک  به کار مثال

روابط ناسالم و ناصادق  دیشا گفتم شاید او حق داشت،با خودم . شیوه گفتنش بود مهم کنم،

 .دانم نمی ؟ام من چه گناهی کرده  ولی .است کردهسازمانی او را به همه چیز و همه کس بد بین 

چرا پیش از ازدواج  هآ .ها تا شدم پله یرو .در دلم اخی گفتم .هم او همین بوده که هست دیشا

چرا . به ما گفتگو یاد نداد که زبانی  فرهنگ بی نیبرا ت،سکو فرهنگ اینبر  نینفر گفتگو نبود؟

گناه  چرا از . فرجام را به پایان رساند ازدواج بی این شد می شایداگر گفتگو بود  ؟گفتگو نبود

احساس کردم با هم  ، چرا؟بخشم ینماما گناه خودم را هرگز  گذرم یمدر  آسانی بهدیگران 

تنها به  ،و ساعتی چند گذاشتمهایم  را بر گوش ِهدفون ،برگشتمبه اتاق  کشیدم و یآه .ایم بیگانه

 .موزیک گوش دادم

  زندگی .پراکنده شدند سیمیناز دور  پس از اندکی هم" پیکار"اعضای گروه  .ادامه پیدا کرد  زندگی

 پس از مدت کوتاهی. گذراند  بیشتر اوقاتش را با خانواده و فامیلش می او .میگذراند یمرا   معمولی

 رفته رفته .آغاز کردیمرا  دوره تخصصی کودکان ،هر دو در بیمارستان کودکان دانشگاه تهران

رفت  به خانه ما مذهبیغیر ومذهبی  یها شهیاندبا سیاسی  گونا گون گروه های افراد وبسیاری از 

گاه ب .به گروهی وابسته باشیم خود بدون اینکه .داشتندو آمد  ه دانش هیچ گروه سیاسی را پخته و آ

صداقت و شهامت سیاسی را در رهبرانشان   ،و یا اگر دانش را داشتند دمید ینمپیچیده سیاسی 

تنها رابطه انسانی  و به هیچ گروهی نپیوستم، ام، گذشتهرو با توجه به تجربه تلخ  ایناز  .دمید ینم

یک داشتند و به خاطر که با ما روابط نزد کسانی ازجمله .ها التیتشک باو دوستی با افراد داشتم نه 

در یک خانه  با ما  زمانی ،بود شده آغاز ١٣۵٩ شهریور و یک  سی در که عراق و ایران جنگ

چهره پر از شرافت و انسانی او  هنوز .بودند شهمسر و زنده یاد منصور خاکسار ،کردند می  زندگی

 .کنم ینمفراموش  میزد یمنشستیم و گپ  می در پای کرسی با هم را که
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 یدار با کروبید
فرا رسید و نبرد پنهانی بین رژیم جمهوری اسالمی و گروه مذهبی مجاهدین به  ١٣۶٠سال 

داشت  اینکاز پرده بیرون افتاده بود و  ،شده بود آغاز پیش  که از زمانی "رجوی مسعود"رهبری 

امید رهبری سازمان مجاهدین که از سهیم شدن در قدرت و اتحاد با خمینی نا. گرفت میاوج 

 کودتای آن به واکنش در .نزدیک شد به بنی صدر رئیس جمهور مغضوب  یپنهان شده بود،

را  خود نیروهایتمام  ،"بنی صدر" طرفدارانو با همکاری  نادرست برآوردیمجاهدین با  ،قانونی

 به خیابان ریخت و 
ً
ی الله خمین اما روح. رژیم جمهوری اسالمی را به میدان مبارزه فراخواند عمال

سرکوب شدید  او .را به خون کشید آمیز صلح تظاهرات ،برخوردار بود توانایی اتوریته که هنوز از

 ایندر . قرار داد حکومتدر برنامه کار را شانیانددگر ویژه به مجاهدین و هر نیروی مخالفی

در پی آن سران . اسالمی شکست خوردند جمهوریاز رژیم  صدر و بنی مجاهدین ،رویارویی

بهتر از  ای بهانه رژیم .از ایران فرار کردند رئیس جمهور بر کنار شده ین به همراه بنی صدرمجاهد

 روزی صد نفر رامخالف را دستگیر و  یها تیشخصآورده بود تا همه نیروها و  به دستجنگ 

 بسیار دشوار در ایران ،رژیم پیشیناوضاعی دیگر زندگی برای زندانی سیاسی  در چنین. اعدام کند

و راه  رضاشاهمحمد  رژیمماشین ساواک  چنگ انداختن بر رژیم جمهوری اسالمی با. بود هشد

همه  ،از آن را پیدا نکرده بود جویی بهره زمان ،اندازی سیستم کامپیوتری سلطنت آباد که شاه

سپاه . شده بود دشوار رفت و آمد بسیار. گرفت چشم زیر را ها آن یکارهاو نیز زندانیان سیاسی 

ای در  بهانهرا بدون هیچ  ها اتوموبیلو  مردم. داشتدر کنترل  تهران را رو درون -  ور بیرون های راه

 لیست در کامپیوتر سلطنت آباد در اتوموبیلیمسافر یا راننده  و اگر نام کرد میمتوقف  ها ابانیخ

 این. برد میو به زندان اوین  کرد یم او را دستگیر با شتاب ،شد میگذشته پیدا  زندانی رژیم

را یک سال  های فدایی دارم شماری از چریک به یاد. بسیار بیشتر بود شانیانددشواری برای دگر

در آبادان دستگیر و به تهران آورده بودند که  )ندارم به یادرا خوب  تاریخ دقیقش(انقالب پس از 

در زندان با من از روابط دوستی  .ام منصور خاکسار هم بود در میانشان دوست از دست رفته

امکان  پزشکی من ی حرفهدر زندان دانش و . کروبی سود بردم و با میانجیگری او همه آزاد شدند

 ،ها آناز  یکی. بود آورده ارمغان به ،های گروهی از وابستگی به دور ،را ها زندانی انواع ارتباط با

 روابط مانیهاباورو  ها دیدگاه جدا از با آقای کروبی در آنجا من. کروبی بود یمهد

به  .دوستی ادامه پیدا کرد اینچند پس از زندان هم تا زمانی . بودم کرده برقرار  استواری دوستی



 گذر از آتش

٢٧٥ 

 

اسالم و  دربارهاز پژوهش گران فرانسوی  از هانری کربن یکی با او کتابی یاد دارم یک روز در زندان

یش از چند خط نتوانست پیش کروبی ب. گرفتیم و او آغاز به خواندن کتاب نمود به دستعرفان را 

 یها کتاببا  خوانند یمکه در مدارس آخوندی  ییها کتابو  ها درسدر آنجا بود که دریافتم . برود

 نزد به دگراندیشانبه دلیل دستگیری  چند بار ،از انقالب پس. آموزش نوین بسیار فرق دارد  فارسی

 کروبیاز دید من . بی درنگ آزاد کرد که نامشان را به او دادم  همه کسانیرفتم و او " کروبی"

آخوند "به من خبر دادند  بار یک. گذاشت یم ارج بود و به روشنفکران پذیر انعطاف یآخوند

 و از رفته قوچان به اسالمی، شورایدر مجلس  شمال ایران نماینده یکی از شهرهای" جعفری

زنده  "منافق"که چرا دکتر قهرمانلوی  کرد میاو اعتراض . شوراند یم  من بر علیهرا  مردم شهر ،منبر

در " مهدی کروبی"را با  مسئله اینمن ! و کسی جلودارش نیست رود یمآزادانه در تهران راه و  است

آخوند  این .را در مجلس گرفت و صدایش را خفه کرد" جعفری"میان گذاشتم و او هم یقه آخوند 

پیش از خمینی او از . چند گامی راه برود تا با من کرد میجعفری کسی بود که در زندان افتخار 

 .بود تشنه و مجاهدین شانیاندبه خون دگر  اکنون ولی ،مدافعاِن سر سخت مجاهدین بود

 ی جلسه کروبی از من خواسته بود تا هر هفته او را در دفتر کارش در بنیاد شهید ببینم و با هم

هر زمان که  کم کمسپس ماهانه و   .بود هفتگی تجلسا درابتدا .باشیم داشته گفتگو و بحث

بخش  دوشامل  شد میموضوعاتی که گفتگو  ،ها نشست ایندر . رفتم یممجالی بود به دیدن او 

 برنامه ، یدمکراس مانند،  مسائل عمومی ،یگریدمسائل سیاسی روز و بخش  درباره  یکی .بود

با  مبارزه ها، هو سوی حکومت در جهت منافع تود سمت ها، اقلیت حقوق ،ارضیاصالحات 

را  ها آنصورت نوشته بود تا او بتواند با دقت ه و دیگر موضوعات که بیشتر ب های انحصارگر گروه

و  آمد میاو انسان صادقی از دیدگاه من که من کروبی را شناختم بدان سان . کند تأملبخواند و 

بود که در  دش همولی همزمان نگهبان سود و زیان خو بود در درونش همان گفت یمهرچه که 

 ،داد میخودش انجام ها را به شیوه  همیشه کار. رقیبان گزگ ندهد بهبازِی سیاست بازنده نباشد و 

 از گزند زخم زبان رقیبان محافظتشیوه پوششی بود تا او را  این .لرروستایی  یک با سادگی  یعنی

 .کند

 .کاری کند داننیازمن برایتا  کرد یمهمواره کوشش  .دلی مهربان داشتکروبی 

 از انقالب مسابقه بزرگی در درون رژیم برقرار شده بود که چه کسی باید یها ماهنخستین  در 

های  آدم ها نشست ایندر  داشتند و ییها نشست همواره ها آن. باال برود  نردبان حکومت و قدرت
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بنابراین . کردند میز امور کشور ابرا دربارههایشان را  و دیدگاه زدند یمگوناگون سران رژیم حرف 

از همین رو  .دیگران بایستد و کم نیاورد برابرکروبی هم نیاز به دانش سیاسی بیشتری داشت تا در

یمان ااز کنار گفتگوه  یول ،دانم نمیها را  نشست اینمن عناصر درون . ما با همدیگر کارمیکردیم

 .مهوری اسالمی باشندن حزب ج ی و سرا ا خامنه کسانی مانند رفسنجانی، زدم میگمان 

مسابقه  اینکه  دریافتمو  بهره دیدم بیبا او رابطه را در میها کوشش ،از گذشت دو سال پساما  

 .کروبی نرفتم نزد دیگر به  ،از همین رو !مردم منافع تا دفاع از هاست آن  شخصی سودبیشتر برای 
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 جبهه در کار و عراق و ایران جنگ
و حمله  های ایران با بمباران کردن شهر ١٣۵٩شهریور   و یک  سیایران و عراق در روز  جنگ

زده از چنگ  مردم جنگ. کرد میبیداد کشتار انسانی  .های زمینی عراق آغاز شده بود نیرو

 .طلبیدند  کمک می ،دولت و مردم خط جبهه .آوردند  پناه می   ها به هر جایی بمباران

به شهر اهواز . شدیم روان  جبهه سوی به ،دگانز جنگداوطلبانه برای کمک به  سیمینمن و  

شیر و (احمر بوسیله هالل  که ستاد امدادی در اهواز. شویم برده آبادان به آنجا از تا رسیدیم

به ما خبر داد که راه آبادان باز شده است و یک گروه را هم  شد می دهی سازمان )خورشید سابق

های زندان  دکتر داروساز و از دوستان سال ،"حبیب جریری"دکتر  .اند فرستادهجلوتر از ما به آبادان 

د بررسیآبادان راه بیفتیم خ سوی بهپیش از اینکه ما درست اندک زمانی . بود ها آن من هم در میان

تا مردمی را که  راه را باز کرده هدفمندانهیک تله بوده است و ارتش صدام  که باز شدن راه آبادا ن

و ما را به شهر شد  به گونه دیگری برنامهاز همین روی . کند اسیرشان روند یمبرای کمک به آبادان 

به یک  داوطلب امدادگرِ به کمک چند های شهر را  از دبستان یکی سیمینمن و . رامهرمز فرستادند

از  .ای بود که در کنار شهر قرار داشت دبستان ساختمان دو طبقه .تبدیل کردیم بیمارستان

به عنوان بستر بیماران های دبستان  اداره بهداری و شیرو خورشید و نیمکت دهمان  باقی یها تخت

و مناسب برای نجات بیماران   کافی به اندازه سرم .وسائل بسیار اندک بود .کردیم میاستفاده 

 مشکل را  ها رگای آب از دست داده بودند که پیدا کردن  برخی کودکان به اندازه. نبود اسهالی

لخت (دان موارد باید کات  ایندر . به خاطر نداشتن آب روی هم خوابیده بودند ها رگ .نمود یم

 بسیاری .سرم کم بود هیپا .فراهم نبود نیاز موردکه ابزار  کردیم می) کردن رگ با وسائل جّراحی

برای رساندن   از هر راهی. کردیم میبجای پایه استفاده خودمان  حتیاز همراهان بیمار و  ها وقت

شاهرگ  حتیو  کله ،ران ،بازو ،پا دست،  های رگ از .میجست یم بهرهنمک به بدن کودکان  آب و

 .گردن

های دبستان  از کالس  ما در یکی. آمدند  روز و شب می مارانیب .ساعته بود چهار و بیست مانکار

هفته پس از  دو .های نخست پرستار نداشتیم روز در .خوابیدیم  که تخت گذاشته بودند می

برد و  از دلهره و ترس از بمباران رنج می ها آناز   پرستار به ما پیوستند که یکی دومدنمان آ

 بودکم مردم جنگ زده، دنید ، خوابی  یب .نبود کارآمدچندان  علت همین بهتوانست بخوابد و  نمی

اندک  اب .کرد میکفایتی دولت مرا فرسوده   یب ،موردنیازوسائل  وها نبود دار و در برخی زمینه
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فرصت . کرد میفداکارانه شبانه روز کار  هم پا به پای من سیمین. شدم می  تلنگری برافروخته

از ترس . سوت و کور بود همه جابه شهر رفتیم  بار یک بیرون رفتن از بیمارستان را نداشتیم،

. بود سها درسینه حب و نفس پوشیده ها پنجره ،ها خاموش چراغ عراقی هواپیماهایبمباران توسط 

ها  ها در کوچه بسته بودند و اشغالها  نانوایی جز ها به بیشتر مغازه. همه چیز به هم ریخته بود

 .تلمبار بود

 توانستند با خود آورده بودند و های مناطق جنگ زده هر چه که داشتند و تا آنجا که می مردم شهر 

برخی با سر . تلمبار کرده بودند ها هخانمیان   و یا در محوطه خالی ها ابانیخدر کنار را  اساسشان

خی با پالستیک چادر درست ها سایبانی برای خودشان درست کرده بودند و بر هم کردن مالفه

. آمد  های گرسنه می ها و زوزه سگ صدای گریه بچه تنها .زیر باران خیس نشوند کرده بودند تا

همچون اشباح  خت روسیهسا های عراقی بود که بمب افکن  وقتی ها لحظهترین  ترسناک

چند لحظه بعد  تا دانست ینم کس هیچ .شدند میدر آسمان شهر پیدا  خاکستری رنگ آسای غول

 آسانی به ها آن .آسمان ایران هیچ دفاعی نداشت. ها بر سر چه کسانی فرو خواهند ریخت بمب این

ها   افزون بر آن عراقی .ریختند  هایشان را بر سر مردم ایران می خواستند بمب و به هر جا که می

را در سحرگاهان که مردم در خواب بودند بر روی  های دور برد دراز و بزرگ اسکاد موشک

که  یکودکان مردم بیگناه، بسا چهو  کردند میهای بزرگ و پر جمعیت مثل اصفهان پرتاب  شهر

پلیس کمتر دیده . نظم شهر به هم ریخته بود .شدند میبودند کشته  را نچشیده  هنوز مزه زندگی

 .شد دیده نمی به علت کمبود بنزین وسائل نقلیه چندان  .شد می

بیشتر در  مردم .و آمد بسیار کم بود رفت .کردند یم حرکتها  چند تاکسی در خیابان تنها

 اگر .بودند و مهمان نواز ساده مردمانی بسیار مهربان، ها یرامهرمز. پناه گرفته بودند هاشان خانه

دار سینی برنجی نقش و نگار گوارا بر روی   ما با لیوان پر از آبی از سر بزنیم، ای انهبه خ شد می

 .سرد بسیار ارج داشت آب خشک و داغ، سرزمینآن  در .کردند می یپذیرای

 مانند اسهال و استفراغ، یریواگ یها یماریب. بود روانسیل بزرگ آوارگان به سمت رامهرمز 

 و پهلو، نهیس ،تیبرونش ،خوردگیمانند سرما دستگاه تنفسی  عفونی یها یماریب ،تیمننژ

 El( التور یااز همه بدتر شیوع بیماری شبه وبا   ولی. شایع شده بود  های عفونی پوستی یماریب

Tor ( گونه این در .دادند میدسته تشکیل  اینبیماران را  درصد نود دیشا .کرد میبود که کوالک 
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کودکان در اثر از دست دادن آب و  ویژه بهبیماران  این .یقه بند استزمان نجات بیمار به دق موارد

 .میرند می سرعت بهنمک بدن 

بود اما خوشبختانه هیچ کودکی نمرد به جز  ییو ابتدا اندک کارمان بسیار یابزارهابا وجود آنکه 

از چنگال مرگ یکی از آن دو را  تنهاتوانستیم  آورده شدند به نزد ما که یهنگام .یکی از دوقلوها

آب زیاد  از دست دادن بر اثر دیگر پیش از رسیدن به بیمارستانکودک  ،بدبختانهو  رهایی دهیم

 .یک سال داشتند ها آن. مرده بودبدن 

ند که برای کرد میباور بودند که ما از قدیسان هستیم و همیشه دعا  ایندر آن دوران مردم بر  

بیمارستان دیگر   .پایان گرفت دوره ما ،ز گذشت یک ماهاسرانجام پس  اما. همیشه آنجا بمانیم

بایست برای ادامه آموزش به بیمارستان  یم .را به گروه بعدی سپردیم آن .راه و نظم گرفته بود هب رو

 .گشتیم برمی تهران به دانشگاه کودکان بهرامی وابسته

رژیم سه . از رامهرمز نبود بهترجنگ  یها آوارهبه دلیل هجوم  در تهران وضع بیمارستان کودکان

پزشک  به کار گرفتن لکریم سروش ازاسرپرستی آقای عبد بهسال بود که به خاطر انقالب فرهنگی 

 و بیستباید  دست کمپزشکان بیمارستان که در شرایط عادی  شمارو  زد میمکتبی سرباز نا

کار  میزانبود که   انیزمدر  این. نفر بود هفت زمان بس دشوار جنگی تنها ایننفر باشد در  هشت

کودکان به دلیل کمبود پزشک متخصص  .آوارگان جنگی چندین برابر شده بود وجود دلیل به

که ریاست دانشکده  ،شخص خمینیویژه  پزشک ،درخواست ما از دکتر عارفی. مردند یم

پیدا شدن پزشک مکتبی  چشم به راهاو همچنان . نکردهیچ سودی  بر دوش داشتپزشکی را هم 

 .ما پزشکان چند بار تصمیم گرفتیم دوره تخصصی را ترک کنیم .مرگ کودکان تماشاگرود و ما ب

 که اند کردهچه گناهی  ها زده جنگ ویژه بهچه کسی بیماران را خواهد دید؟ آن کودکان بیمار  اما

 از کمترین وجدان بشری تهی هستند؟ اسالمی اندرکاران رژیم جمهوری دست

 تهران، در که مطبی در من و ،پایان گرفت سال پس از سه سیمینمن و نسی رزیددوران سرانجام  

 .کردم کار به آغاز بودم، گشوده )شمیران قدیم ی جاده(  آباد عباس راه سه
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 کشور از خروج
 هرروز. شد یمرژیم روز به روز درنده تر  .گذشت  اوضاع سیاسی ایران همچنان رو به وخامت می

 گاه هیچ. اند دستگیر کردههای گوناگون  بهانهرا به  پیشینزندانیان رژیم که دوستان و  میدیشن یم

 .کرده بودزندان رژیم پهلوی سپری  شش سال را در نزدیک به او .کنم ینمناصر اخوان را فراموش 

مطبم آماده بود تا نوزادش را که در  به ،آخرین باری که او را دیدم .ازدواج کرده بود تازگی به ناصر

 .پهلوی با هم سر کرده بودیم رضاشاهچند را در زندان محمد  هایی سال .اشت معاینه کنمآغوش د

 او .رود ینمچهره آرام و سیرت زاللش از یادم  هنوز .بسیار صادق و ، یمیصم پاکباخته،  یانسان

یا شبی که منصور و نسیم . اعدامش کردندها  بعدیکی از قربانیان جمهوری اسالمی بود که 

و زندانی رژیم پهلوی هم به جمع ما شاعر خلق  سعید سلطان پور ،در خانه من بودندخاکسار 

 دو .دیدار بود تا گفتار شتریب گفتگوی جدی نشد، ،همیشه پر از شور و امید بود مانند .پیوست

را من به چشم  ها این. اعدامش کردند درنگ بی ١٣۶٠خرداد  پس از او را دستگیر و بعد، شب

که در  هایی اکنون همان .نداشتم آشنایی ها آن با من که بودندکسان دیگری  بسا چه ،خود دیده بودم

فرزندان زندانی  به خاطر، و مردم را »ندانِی سیاسی آزاد باید گرددز« زدند یمدوران انقالب فریاد 

بیشتر بر دیگر . بودند ها یزندان، خود به دنباِل شکاِر همان کشاندند یم ها ابانیخ به مرز و بوم این

از دید رژیم  اکنون ،زندانی دوران رژیم پهلوی بودن که روشن بود اندرکاران سیاسی دست

با  ستیبا یمیا  کسی چنین .آید میجرم بزرگ به شمار خود به تنهائی یک  جمهوری اسالمی

به زندان و مرگ را  ای ،کرد می هآلود ایران کشتار و تاراج مردمآخوندها همکاری و دستانش را به 

 بهمن تشید، رضایعل از ستار کیانی، توان یم بجز ناصر اخوان و سعید سلطانپور،. بخرد جان

به قوچان در پیش اشاره کردم آخوند جعفری  که گونه همانو . برد نام شناسم میبازرگانی که من 

 .که ناکام ماند کرد می رفته بود و مردم را تشویق به دستگیری من

 سیاسی، های نظری و ی طیف همه بسیاری از زندانیان سیاسی پیشین، از های ها و اعدام دستگیری

 بالقوه دشمنان نبودند او با که را سابق رژیم مخالفان اسالمی، جمهوری که داشت آن از نشان

 زندانی و خلق فدای های چریک سازمان راناگذ بنیان پدر احمدزاده طاهر مرد پیر. داند می خویش

 به را او سرانجام .کردند شکنجه و دستگیر مجاهدین با همکاری بهانه به را شاه زمان سیاسی

 .آورد فرود سر خمینی الله آیت برای تا کشاندند تلویزیون
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 بودند نشده سپری کرده و حاضر شاه های زندان در را سال سی تا شان یبرخ که توده حزب افسران

 .وادار شدندتلویزیونی  های یشنما تسلیم فرود آوردند و به سر خمینی برابر در شوند، تسلیم

ردهمه به منظور  ها ینا
ُ
 .بود مقاومت های ملی و کردن و بد نام کردن شخصیت خ

 اتاق کارم شدسراسیمه وارد  دوستان همسر یکی از .نشسته بودمدر مطب خود  روزها اینیکی از 

 :و گفت

 .زود فرار کن ،کند یمستگیر رژیم سه روز است تور انداخته و همه را د ای، نشستهچه  ،دکتر -

. برای همیشه بستم مطب را فرستادم و اش خانهبه  ام را منشی با شتاب ،سخنان اینبا شنیدن 

از   کمی شدم تا اینکهپنهان  ،مرال مان، آمدهتازه به دنیا  و کودک سیمیندو ماه به همراه  نزدیک به

بد نام رژیم برای  .کاسته شود هرج و مرج سیاسی درون حکومت پلیسی و وخامت جّو  و شدت

 ،رو ایناز . ریخته بود ای گسترده ریزی برنامه ،داشتند نامی که ها آن ویژه بهگذشته زندانیان  کردن

بیرون  که هرچه زودتر از کشوربر آن شدیم  سیاسی ایران اوضاع بدتر شدِن  با توجه به سیمینمن و 

به بهانه کنفرانس پزشکی  ،ماه داشت را که شش ،دختر کوچکم ،مرال و سیمین نخست. رویم

با اجازه  ستیبا یمسالش بود  هفت سپیده که همراه بردن. آماده برای بیرون رفتن از ایران کردم

 با او مالقات کرد  بار هفت سیمین .دکتر عباس شیبانی باشد  نظام پزشکی آقای رئیس
ً
شخصا

 ٥٣.بچه را ببری ذارمگ ینمادبی و سنگدلی گفت  دکتر شیبانی با کماِل بی  ولی

او به  ،مشکوکانه به رژیم گزارش دهدرا  سیمینبا شتاب پیش از آنکه دکتر شیبانی بیرون رفتن 

برای خداحافظی به کروبی  دیگر من نیز چند روز .بیرون رفتند ایرانروز دیگر از  دوهمراه مرال 

در  .برومکشور دیگری به   برای اندک زمانیخواهم  دخترم می درماناو گفتم برای  زدم و به سری

از او  .نیاوردیمبه روی خودمان   ولییک بهانه است  تنها این که دانست گمان دارم که او می روزآن 

گرفتن  که در آن زمان نیاز به گفتن استدر اینجا  .خواستم تا در گرفتِن پاسپورت کمکم کند

رژیم بر سر  هجوم دیگر ن دوراز رسیدپیش  داشتم تا شتاب و من برد یمزمان زیادی  پاسپورت

 .بیرون روم و زندانیان رژیم گذشته از کشور فعالین سیاسی

کرد و دستی به ریشش  درنگی از او در گرفتن پاسپورت کمک خواستم که  هنگامی مهدی کروبی

 :رو به من کرد و گفت خاراند یمرا  اش چانهکشید و درحالیکه 

                                                 
  .از ایران بیرون برده شد سیمینیک سال دیگر به وسیلٔه مادر  سپیده ٥٣
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ها  و دور تو را سیاسی یرو یمتو به خارج . ی رفیق هستیتو با من خیل دانند یمهمه ! ایرج جان -

به . هائی خواهی زد که برای من بد تمام خواهد شد مجاهدین خواهند گرفت و تو حرف ویژه بهو 

 .بگو؛ من در خدمتم یخواه یممورد معذور کن اما هر کمک دیگری  اینهمین جهت مرا در 

به من  پرده  بیاسپورت نداد اما رو در رو دلیلش را صداقت داشت که اگرچه به من پ آن اندازه او 

: من هم در پاسخ به او گفتم. به سپاه هم گزارش نکردکه میدانم  آنجاییو تا  گفت و مرا سر ندواند

ولی صادقانه به تو می گویم که من . یزن یمخیلی ممنونم که رک و راست حرفت را عزیز مهدی  -

  .کنم یمحال مشکلی نیست و من موقعیت تو را درک  اینما با ا. هیچ ارتباطی با مجاهدین ندارم

من با شخصی که در  دیدار اینپس از . سپس یکدیگر را در آغوش گرفتیم و خداحافظی کردیم

دریافت  با دادن پولو ارتباط داشتم تماس گرفتم و پاسپورتم را سه روزه  شناختم یماداره مهاجرت 

 .کردم

غیرقانونی از کشور را هم بررسی کرده  بیرون رفتن های راهو  ها کانالرا هم بگویم که ابتدا  این

جهت ناگزیر  ایناز  .های فرار بود نشانگر نامطمئن بودن راهگزارشاتی رسید که  بدبختانه .بودم

درخواست  یک پزشکبا نام  خواستم ینم .های قانونی را برگزیدم برنامه بیرون رفتن از مرز

دو سال   مدت از کشور پیش از بیرون رفتن ستیبا یممردها  ویژه بهو  کانزیرا پزش .پاسپورت کنم

 مینیسبه عنوان همسر  خواستم ینمبود که  ایندلیل دیگر هم . کردند میرا در بیرون از تهران کار 

 .در اداره مهاجرت ایران شناخته شوم

اما رژیم لیست  .نیست های اداره مهاجرت دانستم نام من در لیست ممنوع الخروجی من می 

گاهی بیابم و  دیگری هم در مرکز سپاه مستقر در فرودگاه داشت که من نتوانستم از جزئیات آن آ

. راه به بیرون از کشور بروم از همین را به جان خریده و خطر اینای نداشتم به جز اینکه  چاره

گاهو کودکم به آمریکا  سمیناز رسیدن  که هنگامی آماده  ن رفتن از میهنمبیرو شدم خود را برای آ

هواپیما و دوستان نزدیک رفتم و سپس بلیط به دیدن خویشان  نخست برای خداحافظی. کردم

 .برای رفتن به آلمان را خریدم

و  دادم میپاسپورتم را به اداره مهاجرت  ،از سفر پیشروز  سه ستیبا یممقررات آن زمان من  بنا بر

به فرودگاه رفتم  ١٩٨۴ فوریه برابر با ١٣۶۴دیماه  .گرفتم یمتحویل  سپس آن را در فرودگاه

در  گفتند هنوز موجود نیست و شما باید. نشانی نیافتماز پاسپورتم  ،به آنجا رسیدم که هنگامی

مسافران یکی پس . امکان دارد در آخرین لحظات پاسپورتتان بیاید .صف مسافران هواپیما بایستید
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دلم به شدت شور . من همچنان منتظر ایستاده بودم گذشتند و از دیگری از صف بازرسی می

  دمیشیاند یم. زد می
ً
 .به فراِر من برده است  پی ه دستگاه امنیتی سپا حتما

همچنان منتظر ایستاده  .هنوز خبری از پاسپورت من نبود  ولی پایان یافته بود دیگر مسافران صف

 .زدتا اینکه کسی صدایم  شد یممدام بیشتر  ام دلهره. بودم

 !آقای قهرمانلو -

پالتوی  بود و مرتب بسیار .یا وهیگو چهارشانه با ریشی  قدبلندمردی . به سمت صدا برگشتم

 :دوباره صدا زد. کرد میبود و به من نگاه  ستادهیا .خاکستری رنگی هم بر تن داشت

 !مانلوآقای ایرج قهر -

 .کرد می نگاهبا نگاه پرسش آمیزی به من  

 .بله؛ من هستم -  

 ! دنبال من بیائید -  

با پیشینه   اندیشه شخصی نخستین چیزی که به .مرا گرفتند ،پایان یافتبا خود گفتم دیگر کارم 

ام مانند یک  گذشته سیاسی  دو باره همه داستان زندگی. و زندان است آید فکر بازجویی  زندان می

دیگر فرار . فتم دستگیر شدمبا خود گ. گذشت با شتاب از جلوی چشمم می  سینما ولی ی پرده

خودم را  دیبا .برند یمی مرا به اوین یا زندان دیگری گمان پس از باز جوئی کوتاه بی. پایان یافت

 یک اتاق درون از یک راهروی تنگ گذشتیم و به. به دنبال او راه افتادم .کنم ها آماده برای بازجویی

. ای نبود پنجره. بیکار در سوی راست اتاق بود یک میز با یک صندلی .شدیم کار بود دفتر مانندکه 

بازجوئی و گمان  بی .افتادم در یک نگاه به یاد اتاق بازجویی. خورد چیز دیگری به چشم نمی هیچ

کرد و پاسپورتی در  ایی جعبه درون مرد در جلوی میز ایستاد و دستش را به. دستگیری در کار است

 :گفت گی کوتاهو پس از درنبه چشمانم نگاه کرد  .آورد

 !خوش سفرتان ،آقای دکتر قهرمانلو! پاسپورتتان -

. در چشمانش نگاه کردم  لحظه کوتاهی. انگار که چیزی نشده است. من به روی خودم نیاوردم 

نتوانستم او   ولی کمی آشنا بود اش چهره. نشد اما ،فشار آوردم که شاید او را بشناسم مغزمهرچه به 

 توانستم ینمضع وسر  اینلباس و با  ایند هم از زندانیان سابق بود که در شای .را به جا بیاورم

نه به  شدم میآزاد از کشور خارج  مسافری با شغل که گفتم من با نام گونه همان. تشخیص بدهم

 .مرا شناخته است اوپیدا بود که  این ،ناِم پزشک
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 ».آقا سپاسگزارم -

چمدان . سوار شده بودند مسافران دیگر همه. برگشتم و پاسپورت را از دستش گرفتم و به راهرو 

 .بازرسی کردشتاب مرا آقائی با 

دست کشید و نوارهای  بیشتردید از بازرسی  هایم جامهگوشی پزشکی مرا در میان هنگامی که  

در آنگاه . های جمهوری اسالمی نبینند تا داروغه کرد پنهان هایم جامهموزیک را هم خودش در زیر

 :ا بست و گفتچمدان ر

 .سفرتان به خیر آقای دکتر -

 .سپاسگزارم آقا -

 دروندیده شده که مسافری را حتی از  .کند شنیده بودم که سپاه گاهی تا دقایق آخر صبر می 

 ،در بسته شد  پس از اندک زمانی. ام در هواپیما نشستم صندلی بر روی. اند آوردههواپیما بیرون 

 .پایان یافت زمین برخواست و همه چیزهواپیما غرشی کرد و از  سپس
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 سخن پایان
آن را سرزمیِن  توانم یمکجا . که از به یاد آوردِن خود بیمناک است دریغا، سرزمیِن نگون بخت« 

دید؛  توان ینمخبران را خنده بر لب  جا که جز از همه جا بی آن مادری بنامیم که گورستاِن ماست؛

 یزیچآن جا که اندوِه جانکاه  .نیست آسمان شکاف را گوِش شنوایو ناله و فریادهاِی  آهآن جا که 

که از برای کی است و عمِر  پرسند یم چون ناقوِس عزا به نوا در آید کمتر و .همه جایاب است

پیش از آن که بیماری  رندیم یم، و زنند یمعمِر گلی است که به کاله  از تر نیکمردان کوتاه

 ».گریبانگیرشان شود

 ریشکسپ مکبث،  

 

صد افسوس که الشخورها و کفتارها . هستم به دور ،سال است که از میهنم ایران  اکنون بیست و نه

 .اند افتادهبر تن زخمی نازنینش 

اندکی پس از آمدنم شنیدم که . افتادیم چمکرانما از چاله درآمدیم و در چاه فاضالب  

ها چه  روز. اند آمدهام در ایران  هبه خان جستجوی من های حکومت جمهوری اسالمی در داروغه

درون هواپیما احساس دو  در .انگار دیروز بود که از میهنم فرار کردم. شوند یمبا شتاب کهنه 

که بهترین  یهنیم .پشت سر گذاشته بودم سرزمینم را نیز  جانم را در برده بودم اما. داشتم ای گانه

 ،نه .کردم  بایست ترکش می  اکنون می ،ه بودمفدا کرد را برای بهروزی مردمم ام یزندگسالهای 

حال . شدم میهمچون نهالی در خاکی دیگر دوباره کاشته  ستیبا یمو  شدم میکنده  راستی به

از او بخواهند به جای  کنند و در حال نیمه بیداری خواب بیدارش  ازکه ناگهان  را داشتم   کسی

 شود می آیا«گذشت که   همچنان در مغزم می پرسش ایندر درون هواپیما . نامعلومی فرار کند

آمد که آنجا، آن سرزمین نو   پرسش به ذهنم می اینباز  و »؟روند یم  کی ها آن روزی باز گشت؟

روی  توانم یم؟ آیا شوم یمپذیرفته  در آن اجتماع آسانی به، چه گونه است؟ آیا ،ام دهیند گاه هیچکه 

از صفر آغاز  و؟ باز برای چندمین بار زندگی را باید از نی کنمسازگار نو شرایطهایم بایستم و با  پا

 .اند نشدهها کهنه  هنوز پرسش  گذرد ولی می ها سال ،از آن روز .بار از زیر صفر ایننه  اما .کنم

گذرد و  از ذهن یک بیگانه در تبعید می روز هر زبان و فرهنگ ،خانه چون میهن، ییها پرسش

های مهمی بر  سال رخداد   بیست و نه ایندر . کند نمین تبعیدی را رها انسا گاه هیچها که  خاطره

 . با شدت ادامه دادند ها جنگ ناخواسته را که صدام آغاز کرده بود آخوند .میهنم گذشته است



 گذر از آتش

٢٨٦ 

 

بس را پس  آتش که جنگ را موهبت الهی نامیده بود با نوشیدن جام زهر خمینی الله روح سرانجام

ها نفر  های زیادی ویران و میلیون شهر .ها نفر زخمی و کشته شدند ونیمل .از هشت سال پذیرفت

 خواهان آزادیخمینی در پناه جنگ قادر به سرکوب خونین مخالفان و    الله روح . آواره شدند

ها در گلو خفه شدند و  صدا. ها بسته شدند روزنامه. ها نفر به دار آویخته شدند صد هرروز .گردید

ترویج گرا را  فرهنگی بسیار واپس و .ندکرد میآموزشی را اسال یها کتاب. زندانی ها در سینه نفس

 .بیگانه بود  فرهنگ ایرانیدادند که با 

پس از پایان جنگ هزاران نفر از زندانیان سیاسی و خمینی  الله روح دستور به

دختران  حتیو  نزنا شدند،  گرسنه مردم .و هزاران خانواده داغدار شدند گردیدند اعدام عقیدتی

ها آن را هم به شغل  آخوند  یول .فروشی افتادند  کردن خود و کودکانشان به تن نابالغ برای سیر

 سپاهبه دست  شود میگفته  که ادیاعت .گری بخوان صیغه، برای خود در آوردند پردرآمد واسطه

داران و دالالن عوض سردم در .کند بیداد می شود میکارگردانی   بسیجی پاسداران و نیروهای

جمهوری  در .پنهان کردند  های خارجی ها دالر از ثروت مردم را دزدیدند و در بانک رژیم بلیون

 یک مرگ تبدیل به امری روزانه و معمولی شده است و زنده بودن برکت اسالم، اسالمی به

 .تصادف است

 .برم سال است که در تبعید به سر می  آری بیست و نه

که کارم  است یرگاهید. نمانده است اکردهندیگر چیزی . ام ارهایم را انجام دادهک کنم یماحساس  

گوئی همیشه باید با چیزی . جنگند یم) Aids دزیا(مرگ درمان بیمارانی است که با ویروس 

و در بیمارستان  است پزشک روان" سپیده. "اند بزرگ شده" مرال"و " سپیده"دو دخترم . بجنگم

 سیمین. اند شدهو هر دو از من دور  کند در شهر دیگری کار می" مرال. "کند یمدانشگاه ییل کار 

که ساخته بودیم با پدر و مادرش در آرامش  ییها هخانو در  هم به کار پزشکی مشغول است

 .گذرانم یمروزها را  که به تنهائی در خانه کوچکم هاست سال اکنون هم. کند زندگی می

را  ام یزندگ یها سالپنج سال از بهترین . به رفیقانم م مگرر نیستبدهکا کس چیهام به  در زندگی

 ام و  برای بهروزی مردم میهنم داده
ً
 حتی بدهکار. است افتهی انیپاام  هم دوران زندانی قانونا

هایم وفادار  ام به پیمان که توانسته ییجاتا . نیستم هم »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«شعارهای 

هنوز رد . ام پرداختهرحمانه  تاوانش را بی ام توانستهتا آنجا که  ام کردهغزشی در زندگی اگر ل. ام مانده
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همچون آرایشی بر بدنم وجود  ام کردهتحمل  میها آرمانکه برای پاسداری از  شکنجه یها زخم

 .رفت خواهنددارد که با من به گور 

و  اند رفتهمادرم که اینک از دنیا  پدر و ،ام یکودکی زمان ها عکس. کنم یمدفتر آلبومم را نگاه 

 .زنم میکوچکم را ورق  های نقاشی

صحرائی  یها گل شده خشک یها گلبرگهنوز چند تکه از  است یخالدر یکی از صفحات که 

که  هرروز .گذشته است ها سالاز آن دوران . مانده است یجا به جهان دامنه کوه شاه ،زادگاهم

 .دهم یمگوش فرا » پرنده«به ترانه   یگاه گاههنوز . ردیگ یمزمان شتاِب بیشتری  گذرد یم

 ها سالانگار . زند یمبه من سر  هرروزکه پرنده کوچکی  است یریدام  خانه در باغچٔه کوچِک 

دقایقی  روز هر. زمیر یمو روزانه دانه  ام کردهدرست  ای النهبرایش . شناسم میاست که او را 

 .کند ینماو دیگر چابکی . میشناس یموئی یکدیگر را خوب گ. میکن یمو به هم نگاه  ندینش یم

. کند یمو پرواز  زند یم ام خانهآب حوضچه جلوی  ربو نوکی  شود می تر کینزدنزدیک و  کم کم

 .دیگر آماده شوم یپروازکه باید برای  کند یماحساس 

را از  زیچ همه. سوزانندام که پس از مرگم بدنم را در کوره آتش ب برای دخترانم سپیده و مرال نوشته

تنها تنی چند از دوستانم که نامشان را به  خواهم یم ،در روز سوزاندن بدنم. ام پیش آماده کرده

. آخوندی یا کشیشی بدن مرا لمس کند ،دست هیچ کاهنی خواهم ینم. ام آنجا باشند دخترانم داده

که خاکسترم را به دریا نیندازند تا  ام خواستهاز دخترانم . مرا آهسته به داخل کوره آتش بیندازند

را به درد نیاورد و به باد هم نسپارند تا ناخواسته خاکسترم چشمان کودکی را  ای ماهی چشم هیچ

 :گفتم ها آنبه . بیازارد

شهر که مالیاتش را  یدان آشغالبه خانه در اولین  بازگشت درراهو  بریزید ای کیسهخاکسترم را در  -

  . نگاه نکنید ام بیندازید و هرگز به پشت سرتان ردهک پرداخت شیپهم از 

 :دیگو یم مرالاما 

رشد  ام خانهتا تو در درخت  زمیر یمو خاکسترت را در پایش  کارم یمدرخت سروی  ام خانهدر  -

پدرم است که همچنان ایستاده  اینکه  اندام بکشی و تو را به کودکانم نشان دهم هرروزکنی و 

 .کشد د آسمانش اندام میخورشی یسو و بهاست 

  فلوریدا ،اورالندو 

 ایرج قهرمانلو
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 ١پیوست شماره 

 های خراسان است و  ایالت کرد نیتر مهماز   های قهرمانلو یکی کرد
ً
های کوه  در کوهپایه  عمدتا

ال به در جنوب به اسفراین و در شم ها آناستقرار  اما .برند یمشاه جهان در جنوب قوچان بسر 

 .شود میبجنورد هم کشیده  تا حتیشیروان و   قوچان و

خواستگاه بنیادین ) توحدی الله کلیم(مورخ و پژوهشگر کرد آقای کانیمال  یها پژوهشبنا بر  

کوچ  اینتاریخ  .باشد برخی از جنوب قفقاز می حتیوریه و های خراسان از شرق ترکیه و س کرد

ها جانب  کرد از یبخشنبرد چالدران که  به تاریخ رویداد ددگر یبرم ایگو یولچندان روشن نیست 

 یمرزهاجنگیدن با دشمنان و پاسداری از  ،ها کوچاندن بزرگ کرد این هدف .ایران را گرفته بودند

جنگجویان ترکمن و ازبک  ژهیو بههای شمالی  همسایه زیر خون انگانبیگ یانداز دستخراسان از 

در آرامش   ها و دیگر اقوام ایرانی ها پاسداری شد تا فارس ن کردبه دیگر سخن خراسان با خو بود

بودند که به خراسان   کسانی نیاول) که در آینده قهرمانلو نامیده شدند(مانلو  ههای قر کرد. بسر برند

شاه اسماعیل بودند که او را در حمله به هرات و ازبکستان  هیبلندپااز سرداران  ها آنبرخی . آمدند

در  ژهیو بهو گسترش آن  در ایران مذهب شیعه صفوی پیدایش و تسلط .)مأخذهمان (ند کردیاری 

تا آنجا که بر .دامن زد ها یغارتگرتجاوزات و  اینزمان شاه سلطان حسین صفوی بیش از بیش به 

تا یک  اجب بودو وبر ا ،رسید بنا بر وظیفه دینی می  یسالگ پانزده که به سّن ترکستان وان سنی هر ج

درویشی دروغین، نوشته جهانگرد بلژیکی  نگاه کنید به کتاب(عه خراسانی را به اسارت بگیرد شی

 .)ویلیام ارمینیوس

 ژهیو بهکشورهای مسیحی  پرداخته و  ساخته یگر عهیشکه  باورند ایناز پژوهشگران بر  برخی 

در  شود میگفته . پشت امپراتوری عثمانی بگشاید ای از جنگ را در تازه  ت تا جبههانگلستان اس

اروپا برای سرگرم کردن  سردمداران ،یهای امپراتوری عثمانی با کشورهای اروپای دوران جنگ

 یبرا .را در پشت امپراتوری عثمانی به دست ایران باز کردند یگریجبهه دنیروهای عثمانی 

دشمنی  دیدو برای تمایز دادن آن گروه و تش مذهب شیعه را اختراع کردند ،هدف اینرسیدن به 

 اینبرای انجام و درست کردند  را برای مذهب تازه شیعه  یعزادارویژه  مراسم دو قدرت، اینمیان 

ها را به اسپانیا فرستادند تا مراسم   صفوی با کمک انگلستان شماری از ایرانی شاهان ،هدف

بسیار کوشا  های صلیبی که در جنگ ها آنرا از  بردن عالمت بر دوش ،مانند سینه زدن یعزادار

واری که  میان علم و کتل صلیب  های بسیار نزدیکی همین رو شباهت از .بودند آموزش ببینند
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ن و مراسم صلیب بر دوش با صلیب مسیحیا کشند میهای عاشورا بر دوش  ها در روز پهلوان

 .کشیدن آنان وجود دارد

ند پیروزمندانه جلوی توانست شمار بیهای  ها و از خودگذشتگی با رشادت خراسان های کرد

 .های بیگانگان را بگیرند ها و کشتار چپاولگری

و  ییدر جنگجورا که  ها و ازبک ها ترکمن ،ها افغانچند بار به شمال یورش بردند و  ها آن

ها یک سال  ها پادشاه خوارزم کشته شد و کرد نبرد این در .بودند شکست دادند زبانزد یرحم یب

ها  کرد سرانجام کفایتی حکومت قاجار، فشار دولت انگلیس و بی با یلو ماندند،  در هرات باقی

 یو امضاها  از شکست عباس میرزا از روس پس .شاه قاجار از هرات دست کشیدند به دستور

 یها بخشی  همه یررسمیغها به گونه  ، روسرهیو غننگین ترکمنچای و پاریس  یقراردادها

 عتهران و اراک را  جز بهشمالی ایران 
ً
 گاه کههر ) سربازان روسی(ها  ساالت اشغال کرده بودند، مال

از سوی دیگر هم . کردند میخواست  آمدند و هر کار دلشان می خواستند به خراسان می می

حضور خودش را تثبیت  گیران باجبا آوردن سربازان هندی در مرز  ها روسر رقابت با انگلیس د

ها را تحریک  و ازبک ها ترکمنع به سود خودشان زدن اوضا به همها برای  روس. کرده بود

 این نیتر معروف. فرستد میهم یاغیان مسلح افغان و بلوچ را به خراسان  انگلیسو  کردند می

 اینبود،  ها ترکمنبه دست  یقوچاندختر  ششو اسیر کردن  دنیدزد ها یغارتگرو  ها چپاول

حکایت دختران "ه کنید به کتاب نگا(کرد  سروصداموضوع در مجلس پس از مشروطه زیاد 

 ،کرد ینمحکومت فاسد قاجار هیچ کار  که  ییآنجا از یول ،)یآباد نجمنوشته افسانه "قوچان

های  کرد ژهیو به ها آن .صحرا یورش بردند ها به سرکردگی ولیخان قهرمانلو به ترکمن کرد سرانجام

 دو و توانستند جنگیدند سرسختانهکرد  اسیران به دنبالبه خانه  خانه روستا به روستا، ،قهرمانلو

گفته  فرار کردند ولی ها ترکمنها از چنگ  و دو دختر دیگر بعدرا پیدا کنند  شده  ربودهدختر 

با  ،١٢٩٩در سال . های خیوه و بخارا فروخته بودند دختر دیگر را در بازار  دو  ها شود که ترکمن می

 استیس ها در روسیه، و پیروزی بلشوک ییباطباط نیاءالدیضو سید  رضاخانروی کار آمدن 

کابینه سید ضیا سقوط کرد و  یزود به  ولی. در برنامه دولت تازه قرار گرفت متمرکز کردن قدرت

 .سید ضیا برگزیده شد جانشینی سفارت انگلیس به سلطنه به پیشنهادال قوام

ولیخان قهرمانلو همه  ژهیو بههای خراسان  از کرد ییجو بهرهنخست با  رضاخان -تیم قوام 

را در خراسان  ،دوست هنیمآن مرد  ،خان پسیان یمحمدتقکلنل  مخالفان و رقیبان خودشان مانند
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از حکومت مرکزی، از سوی  یبردار فرمانسیاست  ها و نبود دانش سیاسی کرد. درآوردنداز پا 

 ها و پسیان با بازی کلنل ییناآشنا) سلطنهال قوام مانند(های کارگزاران انگلوفیل  دیگر توطئه

 به دستنخست کلنل را  رضاخان-داد تا تیم قوام هم دست به دستسیاسی قوام، همه  های نیرنگ

 ،سردار )khodo(و خودکشتن . شود آغازها  ن کردخش ، سپس سرکوبها از سر راه بردارد کرد

از محبوبیت  و شد می  ها پشتیبانی که از جانب روس عموقلو خاندریحکرد و یار  ستیکمون

 ،سلطنه بیش از بیشلا قوام یها یپاش سم و ها برخوردار بود به دست کلنل، یادی در میان کردز

مشهد را در کنترل داشت و قوام مجبور  خانه تلگرافکلنل  .ها را به کلنل مشکوک کرده بود کرد

.  کندبه سرداران کرد قوچان و بجنورد استفاده  یرسان امیپنیشابور برای   -ست سبزواراز پُ  شد می

 زودترنوشته بود هرچه  ها آنکرد که در  افتیدرتلگراف از طرف قوام   سهولیخان  گفت میپدرم 

 ازو . شما به دست سربازان کلنل اسیر خواهند شد های زنفردا  وگرنهکلنل را دستگیر کنید 

به زنش گذشته بود تا خودش را از ترس اسیر شدن " مرال"نفر را نگهبان  دوولیخان  جهت  نیا

پس از آسوده شدن از کلنل به دست کردها به  ها آنبدین گونه . دست سربازان کلنل به چاه نیندازد

هوشمندانه شرایط تازه را درک کردند  یبرخ را تبعید کردند، یبرخ .آمدند کرد میسراغ سرداران نظا

پایگاهش در لیخان به و .پنهان بمانند رضاخانرفتند تا از دید  مکهو به بهانه زیارت حج به 

به بهانه  رضاخان خورشیدی ١٣٠۵در سال  .بازگشتجهان  روستای کواکی در دامنه کوه شاه

قهرمانلو  به بخش کردهای دو باردستگیری او  ست برایرا داشته ا اوولیخان برنامه کشتن  اینِکه

بار  را در هر دو رضاخان یها روینسرباز زدند و  رهبرشاناز دادن  ی کردهاولکرد  یلشکرکش

 .شکست دادند

پایگاه ولیخان شبیخون زدند و  )کبود کمر( یکواکدولتی بر روستای  بار سوم شبانه نیروهای

لیخان را از و ،ها را شکافتند کرد دیوار های زن .بودند غافلگیر شدند سواران کرد که در خواب

هیچ  از ها ارمژانددر منطقه برقرار کرد و  ینظام حکومتیک سال  رضاخان. محاصره در بردند

یا برای فرار  زور به ایل،برخی از کردهای  نکردند تا آنجا که یفروگذار قهرمانلو جوری بر مردم ایل

نژاد  قهرمان ،گروه دور شده از ایل این(کردند دیگری کوچ  یجا به ها ژاندارم یها ییزورگواز 

حمله و  اینجزئیات  .)دکنن یم یزندگ گیران باجقوچان و  میان   بخشی و در شوند یمنامیده 

  رضاشاه به دستورشمسی  ١٣١٠در سال   سرانجام . ماجرای کشتن ولیخان در کتاب آماده است
 کرد یزندگدفتر   سان نیبد .کرد یخوددارو از دادن جسدش هم  کشته شددر زندان مشهد 
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نل کاش کل. ها کشید در گمنامی بسته شد که برای پاسداری میهن و مردمش زحمت دالوری

کشور ایران  آن صورت، در شد می یکیها  و با کرد کرد می یخنثهای قوام را  توانست نیرنگ می

 .دولت انگلیس شد  میان برنده اصلی ایندر . توانست داشته باشد اکنون می سرنوشت دیگری را

سال بعد در مقابل متفقین     دهدریغا شاهی که آن اندازه در کشتن مردم کشورش شجاعت داشت 

در آفریقا در  دورافتاده یا رهیجزانداخت و در  ریبه زیک گلوله در نکرد و سرش را مثل یک خادم 

های قهرمانلو به  لیخان قهرمانلو آخرین رهبر کردوها  کرد دربارهبرای شناخت بیشتر  .مرد  تنهایی

 :زیر نگاه کنید مأخذ
 )تو حدی الله میکل(ل  مایکال کرد، پژوهشگر بزرگ نوشته های خراسان در هفت جلد، تاریخ حرکت کرد

 

 ٢پیوست شماره 

 ١٣٩٠، اسفند ٢٢ توحدی آقای ی نامه

 ،جناب دکتر قهرمانلو عزیز ام فرزانهبرادر 

 .فرسنگ راه دور، از خراسان زرخیز، زادگاه فردوسی پذیرا باشید از هزارانسالم حقیر را 

و سال اخیر و ظلم  صد کیتان در از تاریخ محلی سرزمین ییها گوشهاز اینکه درصدد نوشتن 

را ای از بار سنگین روی دوشم  ، شادمان شدم که شاید گوشهدیا برآمدهها به مردم  ژاندارم یستمگر

ام و  دوره پهلوی را به چشم دیده و یا شنیده یها ژاندارمها یا  بنده جنایات بسیاری از امینه. دیبردار

اما در مورد جنایات سرگرد نواب  .»ندیآ یمها  ارمژاند« نام به دارم تألیف دست در هم کتابی

کلیدر در «نوشته بودید که حقیر نیز در کتاب  ،فرمانده ژاندارمری قوچان )سرهنگ بعدی(صفوی 

 .ام به بسیاری از آن موارد پرداخته »اقعیاتواسناد 

 کردن باران گلولهیکی از جنایات سرگرد نواب صفوی در قوچان از گور درآوردن مردگان و 

 ام و تقاضای تقدیر و را در جنگ کشته  یاغیفالن دزد یا فالن  کرد میکه به مرکز گزارش  هاست آن

 .آورد به دستو درجه سرهنگ دومی خود را به همین طریق  کرد میاعطای درجه برای خود 

 که قربان پهلوان برادر عباس پهلوان کرد پهلوانلو دوین، به علت بیماری ١٣۴٠در حدود سال 

او را  ها یدیشه ریپشیروان فوت کرده بود،  دیشه ریپانگور روستای  های باغدرخانه باغ یکی از 

در کنار برادرش عباس پهلوان و خان محمد کلمیشی با مأمورین  ها سالزیرا او . کردند پنهانی دفن

 .برادرش عباس به شوروی رفت، او در منطقه باقی ماند و چونرژیم جنگیده بود 
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خان از روستای تناسوان شیروان که موضوع را فهمیده بود، برای خودشیرینی  نیحس المغکدخدا 

لشکرکشی  دیشه ریپلذا سرگرد صفوی از قوچان به . دهد یمبه ژاندارمری موضوع را خبر ...  و

و چند گلوله به آن  آورد یدرمجنازه قربان را  شکافد یمو گور را  اندازد یمبه راه  هیاهو کند و می

که در جنگ شدیدی با قربان پهلوان او را  کند یممحلی درست  جلسه صورتیک  زند و سپسمی

درجه سرهنگی برای خود و درجه گروهبان سومی برای ژاندارم  یو تقاضابه قتل رسانیده است 

 .که هر دو به مقصود رسیدند دینما یم ابراهیم علیزاده اوالشلویی

 باخبرکاری کدخدای روستایشان  ن پهلوان که از خیانتلذا شیرمحمد تناسوانی خواهرزاده قربا

  صفحه. اتیواقعکلیدر در اسناد  ( کند یم تکه تکهو او را با تبر  رود یمبه منزلش  شبانه ،شود می

١١ ( 

کلیدر من که مربوط به  کتابامیدوارم اگر . قبیل کارها زیاد کرده بود اینسرگرد نواب صفوی از 

چیزها  اینت روزی چاپ و منتشر شود و به دستتان برسد، خیلی از گل محمد کلمیشی اس قیام

 .دیبفرمائ در آن مشاهده

 .شاد و سرافراز باشید

 توحدی الله میکل: ارادتمند
  

  ٣ پیوست شماره

    یشناس شتنیخودیالکتیک فردیت یا 

ر زندان فکری د کندوکاوها  پس از ماه وردی است کهاخوانید دست می نکیا  همای را که  نوشته

زمینه از  به یکم نمیب یممن نیاز  نجایادر . ام بر روی کاغذ آورده »خود«سفر در جستجوی  درباره

را  ایدئولوژیکی -و احزاب سیاسی ها ها و سازمان گروه از یا پارهدر درون  ها انسانخودبیگانگی 

 .بپردازم ام  که خود تجربه کرده

و دیالکتیک تنهائی را در کتابی » خود« در جستجوی مسئلهمکزیکی  گر پژوهشنویسنده و  »پاز«

 رفته رفتهبه من کمک کرد تا  بعدهاکتاب  اینخواندن . شکافته است یخوب به »سالیتود«به اسم 

 .دریابم بتوانم »خودم« شده گمخود را در جستجوی  سفرِ 

گاهبه که در سیر تکاملش   انسان از زمانی و جهان خودش را از طبیعت   رسید یعنی یخودآ

. انگیزش آغاز شد ، داستان تنهائی غمشد  رونیبپیرامونش جدا دید یا به دیگر سخن از بهشت 
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و احساس  دانند ینمخود را جدا از طبیعت  واناتیح .که درختان و حیوانات ندارند  احساسی

 .بودن را ندارند درک تنها ،رو  نیا ازو  کنند ینمتنهائی 

گاهی« ،»تنهائی« از منظورم در اینجا .خواهد یم  توانایی بودن »تنها« که است یعیطب این  »خودآ

البته . رسند ینمبه درک زیبای انسان نیز  کنند ینمبا خود بودن را تجربه  گاه هیچکه  ییها آدم. است

گاهی  .جداستتنهایی از سر ناچاری یا تنهایی اجباری از  ،تنهائی با آ

گاهی نیستند تواناولی  کنند یماحساس تنهائی  ها آدمبسیاری از   ،رو نیازا. به درک خودآ

. تنهائی فرار کنند اینتا از  زنند یمجائی در  چنگ و به هر یزیهر چبه  شوند یمتنها  که هنگامی

گاه«یعنی فردی که به  »تنها«فرد  با مشکالت  و مبارزه یرودرروئ به توانا نرسیده است »یخودآ

از کسی که  یحتو  گروه ،جمع .از جامعه از جدا افتادن  یسخت بهنیست و  سیاسی ژهیو بهو   زندگی

به هراس  کنند یمجدایش  از تنه گروه که  هنگامی به او. ترسد یم کرده است می  با او زندگی

  اینو از اینجا  کند افتاد و خود را گم می  می
ِ
 ایندر . شود میافتادنش آغاز  و جدا »تنها بودن« رنج

 »پاز«که  است جا نیهم. ماند یبازم گام برداشتن در زندگی ی ازحتهنگام او همچون کودکی 

 قراردادهاخانواده و اجتماع با قرار دادن  ،حزب ،گروه ،که جامعه شکافد یمرا  مسئله این یخوب به

گاهانه« اینبا  درون جمع نابود و تبدیل به در  را »خود« این خواهند یمو  جنگند یم »تنهائی آ

آدم . انجام دهد ،آنچه جامعه یا گروه خواست موجود هرر چنبره سیستم د اوابزاری کنند تا 

گاه« و به همین دلیل همواره توسط  شود ینمو ابزار  لگدمال ،خورد ینم نیرنگ یآسان به »خودآ

ها و  گروه موضوع در مورد احزاب، این. شود میسرکوب   و یا طرد تنبیه،اجتماع و حزب  ،گروه

 .صادق باشد تواند یمکه تجربه دموکراسی ندارند   هایی های کشور سازمان

تا گروه و  کند یم یشکل یبو تو را تبدیل به خمیر  دارد یمبر میانتو را از  »خود« ،زب یا گروهح 

گاهانه مخالف کشف اینکه خود پیداست  ،درآوردکه خواست  یهر شکلرا به  »تو«حزب  و  آ

 یمذهب ژهیو بهیا سیستم ایدئولوژیک یا گروه حزب . هاست دهیپددرک درست انسان از 

و سیستم بیرونی را از میان  »تو«دوگانگی  این )غیره و داعش، ،اسالمی یجمهور مجاهدین،(

که جز باربری و سواری دادن کار دیگری  کند یمرا تبدیل به موجودی سترون  »تو«دارد و  برمی

و  سازشبه  »بیرون جهان«و  »خود« دوگانگی اینبا  »تو« خواهد ینم او .دهی انجام یتوان ینم

در حل شدن  ها انسان. بپردازی ات یرامونیپبه کشف خود و زندگی  زمان برسی و هر هماهنگی

 احساس امنیت و آرامش 
ّ
انسان استفاده   یژگیو اینحزب یا گروه درست از  و ،کنند یمدر کل
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نیست » خود« گرید ،ر جمعد شده حل انسان .کند کند و او را به حل شدن در گروه دعوت می  می

روند نابودی خود و تبدیل انسان  این. است »شکل یب«یک انسان  »کل«یک  او .است» ها آن«او 

گاه تنها که به انسان  انساِن . ردیگ یبازماز فرد  دوست داشتن را همتوان به انسان کلی حتی  خودآ

. بودن را نداشته باشد »خود«اما توان  بچه بسازدازدواج کند و  تواند یماست  شده لیتبدکلی 

مانند سازمانی که من در درونش ایدئولوژیکی  یها سازمان گونه این در  گاهینیست که  سبب یب

جمع  نظر از. شود میتبدیل به چیزی زیرزمینی و قهرمانانه  »دوست داشتن«یا » عشق« ،بودم

 برابریبی یا سدی در را رق زیرا که عشق ،شود میممنوع عشق  چشیدن طعم سیب ،ایدئولوژیکی

یا  اعضامتعدد مسئولین و تصاحب زنان  یها ازدواج به  اما با نگاهی. بیند خمیرشدن در گروه می

 این ییبایز .ممنوع نیست  زن و مرد )حیوانی(داشتن رابطه بیولوژیکی  ،مردان بیرون از سازمان

گاهی و گذشتن از خود برسی گاهی آنجاست که به آ  »هست« اینا قرار دادن یعنی ب. پروسه خودآ

اما با . را به اثبات برسانی «خود«یا  »هست« یتوان یمتو  »گروه«یا  »نبود« در برابر »خود« اینیا 

اما . را احساس کرد »بودن«تجربه  توان ینمدیگر  »گروه«یا  »نیستی«یا  »عدم«در  فرورفتن

 سان نیبد. را تجربه کرد »نزیست«ایستاد تا بلوغ و شکوه  »مرگ«و  »نیستن« یرودررو شود می

و گذشتن از  )ها آرمانانسان و یا عشق به  ن دو   میا چه( که با ورود به میدان عاطفه و عشق است

گاهدخوفرد . خود را آزمود »بودن« توان یمخود  که در  ییها انسانولی . برد ینماز انزوا رنج  آ

در هنگام تنهائی افسرده  اند شدهماع اجت شکل یبو تبدیل به خمیر  اند شده حلتاروپود اجتماع 

یا  که همواره در درون گروه ها آنزیرا . به ادامه زندگی نخواهند بود و توانا برند یمرنج  ،شوند یم

 دیگر اند شده پرتاببه بیرون  ها آناست و  خورده هم به زیچ همهاکنون که  ،اند گرفتهجای  »جمع«

 زنند یمو به هر دری در  شوند یمدر چنین لحظاتی گم . ندا را از دست داده کردن یزندگتوان تنها 

 .را بیابند و در درون آن به آرامش برسند» گروه«تا راه ورود به 

 این. شوند یمدرگیر مسائل زندگی روزانه گروهی  ،اعضایا  ها انساندر زندگی گروهی یا حزبی 

شدن جدا  توانایینه  یده از همپاش »خود« اینآنجاست که دیگر . شود میگم  شده فراموش »خودِ «

از ها شده و »آن«دیگر  »خود« این. برشماردرا ببیند و گروه  یها یدشوار تواند یمو نه را دارد 

 دیگر ها انساندر آن هنگام . شود میحل  گروه یا به سود کل پدیده دوگانگی این همین رو سرانجام

در  نابود کرده یا به دیگر سخن را »خود« ها نآ .به گروه نیستند پیوند به ادامه زندگی بدونتوانا 

در  و و احزاب ها گروه بیشتر که است یکار این .اند شی کردهکُ »خود« درون گروه
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سردمداران همواره برای اینکه . ورزند یمبر آن مبادرت  یدار هیسرما حتی و یتریتوتال  جوامع

در کل  ها آنها و حل »خود«ن تسلط داشته باشند سعی در خمیر کرد اعضابیشتر بر مردم یا 

 .دارندجامعه 

 »خود«ت در بستن راه شناخ تالش ،با یکنواخت کردن افراد از کیفیت به یک کمیت کلی ها آن

یا  »خود« اینانسان در بودن . دیآزما یمخودش را  لحظهدوگانگی است که هر  در انسان .دارند

 »خود« این  نگهداری همزمان در و )کس یا گروه(پیوند به دیگری  برای کوششو  »فردیت«

 را و حتی توان عاشق شدن باشد یمو شناخت ژرف خویشتن  شیها ییتوانابه درک  توانا است که

 دریافتبه  توانا ،نیستند »خود«و به زندگی با  »خود« دریافتن توانمند بههائی که  آدم .ابدی یدرم

 و دلهرِه تنهایی  تا از زنند یمری پیوند به دیگ ها آن .و حتی عشق هم نخواهند بود ها یدوستژرف 

یا  »گروه« ،دیگر انسان ،»آن«و  »خود«وحدت دوگانگی  این. تنها نجات یابند »خودِ « این شر

خویشتن درونی  دمادم برومند و توانمند به کشف ،است که انسان را ارزشمند »اجتماع«

تنها  یها انسانجامعه از  »پاز« فتهگبه . نه در حل شدن یا خمیر شدن کند یمبیرونی  یها تیاقعو

گاه  زیرا انساِن . هراس دارد  .با جریان کلی جامعه بستیزد تواند یمتنهای آ

گاه »خود« انسان پیداست که ناگفته . در درون کل زندگی کند »خود« که با حفظ خواهد یم آ

 رفت برون ینایک پروسه دائمی است و » کل« بهپیوند و  »خود« پدیده جدائی این خود پیداست

  ،رود به دنیای بیگانهو و» خود«از دنیای 
ً
شخصی . ردیگ یمتنهائی صورت  اینبرای درمان  دقیقا

گاهی از خویشتن  از جمع گسسته  از خویشتن را نپیموده است آنگاه کهبیرون شدن راه  اینکه با آ

تسلیم  یآسان بهو  بازد یمخودش را  شود مییا حتی دستگیر  شود می طرد ،شود یمپرت  ،شود یم

 .شود می

 با رهبری سازمان. قوی مطرح است طور بهو احزاب نیز  ها سازماندر میان  »خود« اینگفتم 

 . کند یمهمواره برخورد  ،کنند یم پایداریساخته که در برابر خمیر شدن » خود« یها انسان
ً
 اصوال

در  ژهیو به توتالیتاری یایدئولوژیک یها گروهدر  »خود«و یا ندیدن  »خود«پدیده نابودی  این

تو  .گسترده است و ریگ همه اریبس ،یرمذهبیغچه مذهبی و چه  ،های بدون تجربه سیاسی کشور

به عبارت دیگر تبدیل . بشوی را در درون گروه یا حزب حل کنی و تبدیل به یک خمیر »خود«باید 

از همین  زب استفاده کند وتو را برای چرخاندن چرخ ارابه گروه یا ح »رهبری«به ابزاری بشوی که 

. خواهد بود تر آسانجنینی یا خام باشد کار خمیر شدن و ابزار شدن نیز  ،»خود« اینهرچه  روی
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تربیت  »توان یک کمونیست خوب بود چگونه می«در کتاب  سبب نیست که آقای لیوشائوچی بی

فرد را به سود حزب  »خود« و کار نابودی داند می »خود«کادرهای حزبی را در حل شدن و ندیدن 

های  با بکار گیری اعضای خمیری بخوان ابزار »استالین«همان تزی است که  این. کند یمتبلیغ 

پل «تن از بهترین افراد حزب کمونیست شوروی را اعدام کرد یا  ها ونیلیم ،انسانی یا بیولوژیکی

 کامبوج را کشت  جمعیت چهارم کی ،اعضای خمیری حزب لهیوس بهکه  »پات

Heuveline،Patrick )که  یگروه درونهای  چه بسیار قتل تر کوچکو در مقیاس ) ١٩٩٨

گاه های حزبی یا گروهی، در آموزش .است شده انجامافراد خمیری یا ابزاری  لهیوس به یا  یخودآ

با حربه  حزب شده است گرفته یکی ،)نارسیسم( خودپرستی با Individualism »فردیت«

 ، یاسیس نامه واژه ـ توده راه ،رانیتوده احزِب  از آموزگاران  گفته یکی(  »خودپسندی«

 ودر کوبیدن  کوشش ،»یپرور تن« ،»لیبرالیسم« ،»خودپرستی« ،)آیین نیکامیر  ،اندیویدوآلیسم

گاه« ایناز بین بردن   .نماید می» فردیت«یا » یخودآ

زیرا  ،آزاد و دار یمعننه یک شخصیت  کند یمیک شخصیت بیولوژیک پیدا  »خود« ها گروه ایندر 

بیولوژیک فرود   ردیف یک هستی تاعضو  .ردیگ یمکه معنا  یا حزب است خمیریکل  اینکه 

یا  ابزار زنده ،یک برده او دیگر همچون. شود می یخالخودش   از بخش انسانی سان نیبدآید و   می

او اکنون تبدیل به . گیرد قرار می  ،خوان رهبریب ،دار بردهیا  »صاحب« در اختیار انسان ابزار شده

اطاعت  ایننباید از یاد برد که . دهد یمچرا انجام  چون و بی ابزاری زنده شده است که دستورات را

دستور گروه « ،»انقالبیانضباط انقالبی، قاطعیت « ،»انضباط حزبی«ای ه نام  ابزاری همیشه زیر

یک گناهکار است و باید نابود و  »خود« ،ها گروه چنین در .*شود میپوشیده  و غیره »یا سازمانی

. باید به سود کل از میان برداشته شود یآسان به »خود«. خارج شود از صحنه شده و بدنامو  طرد

یا  »رهبری« اینکه  است آشکار؟ کند یم سود را تعیین ایناما سخن در اینجاست که چه کسی 

تبدیل  هستند که طبل »رهبران« اینو همواره  ردیگ یما تصمیم ر ایناست که  »سیستم رهبری«

چرخ  اینزیرا به سود آنان است که  آورند یمیک کل خمیری یا ابزاری را به صدا در  شدن افراد به

 .بگردد ابزاری بر همان روش

 کند ایدئولوژیک به ردیف یک موجود بیولوژیک تنزل پیدا می یها گروهگفتم که انسان در حزب یا 

هستند که باید در  یشکل هماشیای  ،اعضا .کند می تر آسان را »خمیر شدن« پدیده خودِ  همین،ه ک

 یا رهبری باشند
ّ
و   یا حزب را به یک تشکیالت ماورای طبیعی سازمان رهبران، این. اختیار کل
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ه خواند و بریده خائن ،معبد مقدس کرنش نکنند مرتد اینبه  که یافرادو  کنند یممقّدس تبدیل 

امامزاده خیالی  این دار پردهکه  اند رهبران این که یدرحال. و باید تکفیر و مجازات گردند شوند یم

در سازمانی که من  تنها نهموضوع  این .کنند یمهستند که دستورات را صادر  ها آن و این،هستند 

 در آن فعالیت داشتم 
ً
ئولوژیک دیگر نیز اید یها گروهبسیاری از احزاب و  جاری بود بلکه در کامال

 امری 
ً
اگر نگاهی به کارنامه حزب کمونیست شوروی بیندازیم خواهیم دید . معمول است کامال

هشان در مخالفت با خمیر شدن افرادی که وفادار به آرمان سوسیالیسم بودند و تنها گنا بسا چه

اعدام  جوخه یرا در جلو اینترناسیونالسرود  که یدرحالبه نام مرتد و خائن  را ها آن ،بود

پروسه  خود خودبه ،کشتن یا خمیری شدن »خود« پروسه این. خواندند به رگبار گلوله بستند می

و رهبری سرانجام تبدیل به یک  بخشد یمرسیدن به دیکتاتوری رهبری را بیش از پیش شتاب 

خودشان از بخش انسانی  اعضاکه  گونه همانناگفته پیداست که . گردد یم جانبه همهدیکتاتور 

، خود دستگاه رهبری نیز بخش انسانی گردند یمو تبدیل به موجودات بیولوژیکی  شوند یمجدا 

 کس چیهکه به  شود می یخوار آدمماشین   بهو تبدیل  دهد یماز دست  زمان مرور بهرا  خودش

به . و برای رسیدن به هدف و حفظ قدرت از هیچ کار پلیدی فروگذار نخواهد کرد کند ینمرحم 

 ،و بردگی یا برده شدن داوطلبانه آورد یمبردگی سازمانی را پیش  ،عبارت دیگر دیکتاتوری

 زیانگ غمتوان در داستان  بارز رابطه تنهائی و ابزار شدن را می نمونه .آورد دیکتاتوری را به دنبال می

 .رخ داد به آشکارا دید ١٣۵۴در سال  که یسازمان درون دهنده تکانو 

 ،زن رضا رضایی ،که در پیش الیل .یک زن تنها یتراژد یک تراژدی است، ردیانداستان لیال زم

دو هیچ  اینکه میان  دیآ یبرمداستان چنین  یال البهاز . زن شریف واقفی است اصطالح بهاکنون 

شریف دست از اندیشه . شریف است بستر همرابطه عاطفی وجود ندارد بلکه او یک هم خواب یا 

شهرام   آرام و تقی گروه بهرام شده رفتهیپذو تسلیم ایدئولوژی مارکسیستی  دارد یبرنممذهبی 

شریف  .افتد  اختالفات شریف و رهبری سازمان گیر میلیال میان  .شود و اندیشه انشعاب دارد نمی

خواهد به سازمان   مذهبی را کنار گذشته است می او که اندیشه از الستیلشوهر و  مسئولکه 

خانه متشنج  یهوا .آنان باشد نیخبرچخواهد تا  و از لیال می ردیپذ ینمان او را سازم اما برگردد،

ها با خودش کلنجار  کند و ساعت گوید، او گریه می می ناسزا شریف لیال را کتک میزند،. است

برگردد  تواند ینمبه خانه هم  یحت او .تنهاست الیل .هیچ پناهی ندارد اما .بیابد  تا راهی رود یم

سازمان از او  سرانجام. گردند یمدنبالش است و ساواک به  شده  پنهان است یزمانکه چند زیرا 
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را به   شوهرش همخانه، ،رفیق کند و لیال ندانسته چنین می. خواهد تا شریف را به قربانگاه ببرد می

 سازمان در سر کشان آدم به دستروز شریف  آن .پیوندد و سپس به سازمان می آورد یمسر قرار 

بعد در یک تعقیب خیابانی توسط ساواک پس از خوردن چندی و لیال هم  شود میقرار مرگ کشته 

 .داستان لیال یک تراژدی است. سپارد های شهر تهران جان می از کوچه  سیانور بر کف یکیکپسول 

 مسئولو  قیرف ،خانه هم ،بستر همو نادانسته دستش به خون  ناخواستهاست که   زنی داستان

در تنها ایستادن است که  اودرست ناتوانی  و .ها هم استتن  داستان زنی اما ،شود میش آلوده خود

 . کند تراژیک می نمایش  اینرا تبدیل به ابزار و بازیگر  او

 ١٣۵١خواندید در سال  ادنامهی اینهمچنان که در . دارد  تراژدی لیال و شریف داستان دیرینه

مرا به سر قرار  او بداند آنکه یببه کمک همسر سابق من  داشتن من،رهبری سازمان برای از میان بر

به نیرنگ آنان   پی یزود بهکه ماهیت سازمان بر من روشن شده بود  ییجااما از آن  .مرگ کشاندند

را در میان کارگران کرد خراسان در ساختمانی   زمانی. و با شتاب از آنجا گریختم بردم

نشان  یدرست به این .نقشه ترور من ناکام ماند سازمان در انجام  سان نیبدکردم و   زندگی  ناتمام

سازمان  ایناز سرشت   بخشی رشدهیتسخبه موجودات  ها آنو تبدیل  اعضا یابزارسازکه  دهد یم

یا سازمانی و تنزل از  افتهی سازمان »خودکشی« اینکه  است یعیطب این .بوده و هست

عاطفی نیز  های زمینه در ازجملهها  زمینهدر تمام  اعضا کیانسانی به حضور بیولوژی  جایگاه

به انسان  مارگونهیب بینش ،شیوه اینخواننده در صفحات آینده خواهد دید که . ابدی یمگسترش 

 .گردد یممسئوالن از زنان سازمان منتهی  ییجو کامو  سوءاستفادهچگونه به  )اعضا(

ول یا مسئولین گروه را مسئ  جنسیتا پاسخ نیازهای  دشو میزن در اینجا نیز تبدیل به یک ابزار  

و  شود میاو روبرو  باخشمکه  سیمینبه  یدراز دستوسوسه رضا رضایی براِی . کند نیتأم

و نیز افشاگری  ٥٤شوهر داشت سیمینبود که   در حالی این ،را واپس میزند خواهش رضا رضایی

                                                 
در خانه با رضا رضایی تنها بوده   بعد به من گفت، داستان چنین رخ داده است که روزی او  ها سالاین را  سیمین ٥٤

او را پس میزند و رضا با  سیمین داشته است که  و پیش کشیدنش قصد تجاوز جنسی  ا گرفتن دست او است و رضا ب

آید موضوع را با او  آرام به خانه می  بهرامهنگامی که  سیمین. کند شرمندگی قصد پلیدش را به عنوان دوستی توجیه می

 :گوید آرام می  بهرام. گذارد یمدر میان 

  ».و مغزش پوسیده شده است که از خانه بیرون نرفته  مدت شش ماه است  حمق ولش کن، این مرتیکه ا«
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مرگ محکوم شد خطاب به اعضای ه او به منیژه اشرف زاده کرمانی عضو سازمان در دادگاهی ک

 ٥٥. برد یمسازمان نام  »فساد اخالقی«از زنان به عنوان  ییجو کامروند  اینسازمان از 

گاهانه از  رِ گذ عشِق  .باشد می اعضابه  یابزار نگرششیوه  ایناز  بارزی همه خود نشان ها این آ

خویشتن  به کشف او توانا ،شقسفر ع اینپیوند به انساِن دیگری است که در براِی  »خود«

 .گردد یم

خمیری، جامعه یا دستگاه رهبری تاب دیدن رابطه  یها جامعهو احزاِب یا  ها سازماندر   ولی 

رابطه  که یحالدر . آورد یمرا در حد یک حیوان فرود  ها آن درست بین دو عضو را ندارد و انسانی

خود طی  اینداده شود که  ابطه حیوانی تمیزبا کشش عمیق انسانی باشد تا از ر توأم جنسی باید

در سایه همین نگرش بیولوژیکی به انسان است که دختری که . دیآ یمیک پروسه زمانی به هستی 

مسئول  بستر هم شب کیبوده است به فاصله  رزمش همهمسر برادر یا رفیق یا  خواهر یا دیروز تا

 .شود میدیگری 

 را زیر پرچم ها ییجو کام و ها یکارهوس  اینوه همه فراموش نشود که مسئولین حزب یا گر

 ،دستور رهبری ، دستور سازمانی، انقالب ایدئولوژیکی، ضرورت تشکیالتی، معیارهای انقالبی

 اعضا برداشت از  شیوه اینکه اگر نگاهی درست به  رسانند یمپوشش امنیتی و غیره به انجام 

 .بینیم می یروشن به اخالق  بیندازیم گرایش لمپنیزم را در حوزه

  شده از حرمت و کرامت انسانی تهیهای  ابزار  بخشی از فرهنگ زبانی زمیلمپنست که اینجادر 

 حرمت یببجای زبان منطق از زبان  او .ابزار شده زبان گفتگوی ویژه خود را دارد انسان .گردد یم

                                                 
 ١٣۵۴، اول اسفند ١٠صفحه  ٩٧۶٨. کیهان شماره٥٥ 

 :سایر منابع

 سال بعد ۵٢نگاهی به فروغ جاویدان، 
p://www.pezhvakeiran.com/pfiles/negahi_be_FroghJavidan_Hanif_Heidarnezhad.htt

pdf( 
   ایرج مصداقی  :ی سرگشاده به مسعود رجوی ، نامه٩٢گزارش  -

51362.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 کمال رفعت صفایی :تجربهتاریخ و - 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/kamal-rafat-safai-tarikh-o-tajrobe.pdf 
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، انتقاد یزن برچسبت و و تهم فرهنگ، دروغ فضیلت  این در .برد  فحاشی و تهمت زدن بهره می

 یحتیا اعضای سابق یا  انتقادکنندگانها و حمالت سازمان به  به اطالعیه  ینگاه .شود مینامیده 

 .توان دید را آشکارا می  زبانی زمیلمپن یریکارگ به ن سابق سازمان،همکارا

سیاسی  -  که به یک فرقه مذهبی همچنان در سازمان مجاهدین کنونی اعضا یابزارسازروند  این

سازمان منتشرشده اعضای سابق  ها گزارشدر . با شدت بیشتر ادامه دارد است داکردهیپدگردیسی 

خوبی نشان  به اند کردههای زیادی را در درون سازمان سپری  از آنان سال  مجاهدین خلق که برخی

انسانی   از خصلت تنهارا نه  ها انسان ،که چگونه آقای رجوی رهبر سازمان مجاهدین دهد یم

 ها آن، موفق گشته است تا اعضالکه با تزریق عنصر مذهبی و دگرگون کردن شخصیت تهی کرده ب

 خواهد تا می اعضااز  او .اندیشند و بس  که تنها به او میتبدیل کند  ای رشدهیتسخرا به موجودات 

 ،ردمم میهن، ،همسر ،به فرزند عشق داشتن، دوست مانند عشق، ترین عواطف انسانی زیبا

بریزند و تنها عشق مریم و آقای رجوی را در سینه خود جای  به دور راهر چیز زیبا  و ،یمهربان

آقای رجوی آرزوی . یک عضو به ابزار است  ترین دگردیسی و تراژیک نیتر خطرناک این .دهند

ر از عواطف زیبای انسانی را برای جامعه آینده ایران در س یته ،رشدهیتسخآفرینش موجوداتی 

های زیبای  نابودی و کشتن داوطلبانه تمام خصلت اینالبته فراموش نشود که او  .پروراند یم

 .نامد یمانسانی را انقالب ایدئولوژیک 

 ؟تواند باشد می خطرناکاندازه  چه تراز نوین او،  که انساِن  یراست به

 

 ۴پیوست شماره 

 :شالق ای  کابل  تاریخچه

نامردمی در  های تشدید دیکتاتوری حکومت آغاز ١٣۵٠برابر با دهه  ١٩۶٠اواخر دهه 

خفقان هر . شده بودند سنتی همه منحل  احزاب .بود التین  در آمریکای ژهیو به  گیتی  سرتاسر

از  .کهن احزاب کالسیک سیاسی بسته بود درها را بر شیوه تشدید دیکتاتوری. شد میزمان بیشتر 

ها و انبوهی مردمان شهری  منجر به بزرگ شدن شهرکه  شهرها بهروستاییان  سوِی دیگر هجوم

و پیدایش و گسترش طبقه میانی هاِی بزرگ کشاند،  خود مبارزه را از روستا به شهر ،گردیده بود

 نوینی را  یده سازمانبودند   خواهاِن دموکراسی  که همگی روشنفکران و گسترش الیه شهری

و  ها اتاقآشکار حزبی در  های نشست زمان یگرد. کرد می خواستار دیکتاتوری با مبارزه برای
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نویی از  مبارزاِن ضد دیکتاتوری شیوه  و روشنفکران ،رو  نیا ازهم . بود شده یسپرها  سالن

 شد میدرست  نفره پنجتا   سه یها میتبیشتر از   دهی سازمان گونه این. را پیش کشیدند  دهی سازمان

یک  به دست ها که دوباره شاخه دادند میرا  شاخه یک تشکیل ،یک رابط به دستدیگر  باهمکه 

ساختگی با  با نام تنها دهی سازمان گونه این یاعضا .خوردند یممرکزی پیوند  رابط به کمیته

 برقرار اطای ارتب های امن سر زمان ویژه و جا ها ابانیخ یکدیگر تماس داشته و با نشانه در

زیرا که فرد  رفت میضربه زدن از بین  امکان شد میدستگیر  اعضا از یکیو اگر . گردند یم

و  مشت زدن، باطومبیشتر  ها شکنجهتا آن زمان . از دیگِر افراد نداشت یا نشانههیچ  رشدهیدستگ

. شکستن و غیره بودسر و دست  ،نفره تکهای  سلول کردن از شانه و انداختن در زانیآو لگد زدن،

. بود عضو رابط فرار کرده آنگاهبرد و تا  ندانی زمان میز درآوردنبه سخن  برای ها شکنجه گونه این

به کشتن قربانی  یحتهای همیشگی بدنی و  آسیب منجر به ها شکنجه گونه ایناز آن گذشته 

بردند تا با روش  از شکنجه را به کار میباید شیوه  دیگری  درآوردنبرای به سخن  نیبنابرا. شد می

مبارزه بود بلکه  تازه یها وهیشآفریدن  آزمایشگاه تنها نهِی التین آمریکا. مبارزه همخوانی کند نویِن 

کردِن  آزمایشبا  سیا سازمان شود میگفته . هاِی نویِن شکنجه نیز بود پیدا کردن روش شگاهیآزما

به  گونه دیگری از شکنجه  کشف  به سرانجامالتین  یکایآمرهاِی شکنجه در  ی ابزار و شیوه همه

دسترس همگی دیکتاتورهای  را در شکنجه نو شیوه اینسپس . دست یازید شالق یا کابل   نام

 تغییر شکنجه که جا و نامش پیوسته  دفتر آموزش. متحد و دوسِت ایاالت متحده آمریکا گذاشت

  :زیر است  قرار بهکند  می

western hemisphere institute for security cooperation 

 :است بوده اداره چنین  ایننام پیشین 

 S.O.A. (school of americas) 

 United state Department of Defense facility 

 Fort.Benning،Columbus،Georgia، 

 :سایت نگاه کنید اینبرای دانستن بیشتر به 

 SOAwatch.org 

کمک به   برای ١٩۵٠در دهه  SOAآموزش شکنجه یا  )اینستیو( ی ؤسسهم شود میگفته 

آمریکا به پاناما  ١٩٨٩در سال   ولی. گذاری شد بنیان ی در پاناماجنوب های آمریکای دیکتاتور
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سیا بود به خاطر سازمان  ریمزدبگسال  ٢٠را که  یورش برد و دیکتاتور پاناما جنرال منول نوریگا

شکنجه به آمریکا  آموزشگاه ،پس از آن .افکنده شدها دستگیر و به زندان  از ساندنیست  پشتیبانی

سرتاسر آمریکای جنوبی را  ،کتاتورهاید لیهعچریکی  یها جنگ ١٩۶٠ یها السدر دهه . برده شد

شکنجه را با تجارب نخستین در هم آمیخت و  یها فنسیا همه  سازمان شود می گفته .فراگرفته بود

 ی آموزشی به نام برای گرفتن اطالعات را در کتابچه ها انساندانش زجر دادن  این

CONTRA- INTELIGENCIA   / MANUAL DE ESTUDIO 

 سالوادور، کشورهای ال های امنیتی به هفت گویش زبان اسپانیولی در میان پلیس و دستگاه

سرسختانه  یها یریگیپسرانجام در اثر . پخش کرد نو دیگرا ایکلمب ،پرو ،اکوادور ،گواتماال

در دسترس  شان د سیاسیبرای عقای ها انسانکتابچه آموزش آزار  اینهای مدافع حقوق بشر  گروه

 . مردم قرار گرفت

و  سانتی متر یک  عبارت است از کابلی به کلفتی شالق !اکنون برگردیم به داستان کابل یا شالق

استواری  ها به کابل سفتی و میس .گذرد کلفت می  سیم چهاردرونش  از که درازای یک متر

شالق (شالق  یاکابل . منتقل کندقربانی  بدن انرژی به پوست تا ضربه را با همه دهند یم

در را  کابل های ویژگیآن  دیگر  یا هر چیز چرم باشد زیرا که چوب، همخواِن کابل نمی یدرست به

 :دهد یمچندین ویژگی دارد که آن را با دیگر ابزار شکنجه تمایز ) برندارد

در  تا دهد یمامکان  گر به شکنجه این. میاورد به وجودرا در کمترین زمان  درد حداکثرکابل  -١

 یجا  بهبگیرد و با بردِن زندانی  شده شکنجه ازرا  رابط شخص اطالعاتقرار و  کمترین زمان،

 .گیر کنددیگر را دست  عضو ،قرار

روی  یخوب به اش پذیری انعطاف یژگیورویه پالستیکی   چوب به خاطر  برخالفکابل  -٢

 یها یفرورفتگکند بلکه  نیکی را به پوست منتقل میهمه انرژی مکا تنها  نهو  نشیند میبدن  پوست

 .پوشاند را هم می پا

 .شکاند یم استخوانی را  و نه شکند یم  کابل نه -٣

پا برگزیده  کابل را کف بهترین جای کوبیدن ،شکنجه یا آزاررسانی به انسان  گروه متخصصین

 :زیرا که است

از میان  زود ،پا هاِی کف ها و آسیب زخم براینبنا بهبودی زیادی دارد،  پوسِت کف پا توانایی -

 .گذارد یم جا بهو کمتر رد پا از خود  رود یم
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هیچ عنصِر حیاتی مانند کبد یا کلیه وجود ندارد تا در اثر شکنجه آسیب ببیند و قربانی  ،در پا -

 .آید  زندانی مرده بدرد گرفتِن اطالعات نمی. بمیرد

درد را  را دارد که زمان دریافت  ویژگی اینمغز  درد یعنی  یافتپا از دستگاه در دوری زیاد کف -

دریافتی زندانی  یپابر کف  ها کابلن کوبش در دورا ،درد احساس که  کند تا آنجا بسیار زیاد می

 .گردد یم پیوسته و همیشگی

 دوسِت به د که یروان زدن را با شگردهای کابل بینید، من می که در دوراِن شکنجه دادن گونه همان

 .زندانی را هر چه زودتر بشکنند تا پایداری کنند یم توأمی قربانی  نفِر دیگر با ایستادن در دو سو

 :و نیز نگاه کنید به کتاب 

The shock doctorine;the torture lab. author: 

 Naomi klein  
        

  ۵ پیوست شماره

 مقاومت

قاومت یا پایداری ذهن مرا به خود سرگرم کرده م موضوع شاید بشود گفت در همه طول زندگانیم،

مرز  این و .تواند کند و دیگری نمی در زیر شکنجه پایداری می یک اسیر شود میچگونه . است

 یا دو یک اگر کسی با دادن  آیادادن اطالعات کم اهمیت شکست است؟  آیا پایداری کجاست؟

کی از بسیار اطالعاتش یک فرد ناتوان و و یا با دادن اند داند میبسیاری که  یها نامنام از 

که برای پنهان کردن اطالعات یا افراد   آید؟ در زندان بودند کسانی  بشمار می خورده شکست

تاب  درازمدترا به شکنجه گران بدهند تا در  تیاهم کماطالعات  شدند میکلیدی مجبور 

زمان گفتن  مسئلهمونه دیگر ن. پایداری را همچنان برای نگهداری اطالعات مهم داشته باشند

مجاهدین با پیروی از نوشته  یها کیچرکه در پیش اشاره شد  گونه همان. اطالعات است

 باال رده اعضا  ژهیو به اروگوئه های تپامارو کشور ماریگلال و تجارب خودشان و تجارب چریک

ساعت  از چهارات پس دادن اطالع نیبنابرا ،گذاشتند یم چهارساعتهها را  توانستند قرار اگر می

ساعت   چهارکه افراد پس از  رایز دیگر نشان ناتوانی و خیانت نبود،) لو دادن قرار و یا خانه تیمی(

بنابراین خود گفتن . کردند میهای تیمی را تخلیه  بایست خانه  که چریک سر قرار نیامده بود می

 جهت نیازا. رسد اهمیت دارد پلیس می به دستزمان گفتن و نتیجه آنچه که  بلکه مهم نیست،
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در پایداری یک زندانی در  تواند یمباید دید چه عواملی   ولی. پایداری یک موضوع نسبی است

 .نقش داشته باشد مانیدژخبرابر 

کنم  کوشش می  نیست ولی ای سادهموضوع کار  این شکافتن با توجه به پیچیدگی سرشت انسان،

در پایداری انسان اسیر در برابر  تواند یم ام تجربهبنا بر تا نقش برخی عناصر را که از دید من 

 .برشمارمداشته باشند   شکنجه نقش

 رایز موضوع بسیار مهم است، این. شکنجه چندوچوندشمن یا دانستن  ترفندهایشناخت  -١

به  تیاهم یبرو کردن اطالعات  ای ها، با بکار گیری ابزار روانی و بلوف زدن کند دشمن کوشش می

و نیز دانستن . پایداری بیهوده است نیبنابرا ،دانند را می زیچ همه ها آندانی بقبوالند که زن

از غافلگیر شدن زندانی جلوگیری  ردیگ یمرا به کار  ییها روشهای شکنجه بدنی که چه  شگرد

 .کند می

 شده دهیدبسیار   ولی. به پایداری کمک کند تواند یمبرخی باور دارند که داشتن دانش سیاسی  -٢

کند تا  کمک می ها آنبلکه آن دانش به  کند ینمکمک به پایداری  تنها نهاست خود دانش سیاسی 

نمونه . را توجیه کنند درآمدنشان زانو بههای گوناگون و آسمان ریسمان بافتن  با سر هم کردن تئوری

ی و طبری از رهبران به رژیم پیوستن پرویز نیکخواه و اسالم آوردن آقای کیانور افراد اینبارز 

 .باشند یمحزب توده پس از دستگیری 

. خواهد بسیار می یازخودگذشتگو   یسخت جانپیداست که مبارزه . دشوار  داشتن زندگی -٣

سخت زیستی را در  یحتساده زیستی، و  ،موضوع اینچریکی با دانستن  ژهیو بههای سیاسی  گروه

 خود پیداست که رفتن از تخت نرم پر آسایِش . بودندسازمان گنجانده  یعضوهابرنامه آماده کردن 

از آن گذشته . کند اشرافی به روی تخت دردناک شکنجه امکان پایداری را بسیار ناچیز می ی خانه

 .آورد  می به وجودمیان فرد با طبقه محروم جامعه   ساده زیستی پیوندی درونی این

شکنجه بدنی را تاب  ها یزندانبرخی . خود شیوه شکنجه نیز بسیار کارگر خواهد بود - ۴ 

 توانستند ینم را) سال   تا سه دو(دراز تنها ماندن در سلول تنگ و تاریک به مدت   آوردند ولی  می

 .شکستند می سرانجامتحمل کنند و 

چرا که . نداشته باشد نقشیشاید چندان  ییتنها بهموضوع  اینخاستگاه طبقاتی؛ از دید من -۵

جان باختند از روشنفکرانی بودند که از  یحتو  که در زیر شکنجه پایداری کردندبیشتر زندانیانی 

 .های میانی جامعه برخاسته بودند الیه
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خود پیداست کسی که چندان شکاف بزرگی میان خود . ماهیت ایدئولوژی قربانی زیر شکنجه -۶

را ما  این. فروشد یمخیم چه بسیار زود خود را به دژ اندیشد نبیند  و رژیم بر سر آنچه که او می

یا سر فرود آوردن بسیاری از  و .در زندان بسیار دیده بودیم کار سازشهای  ایدئولوژی درباره

 .نژاد یاحمد -ای  های مخالف در درون رژیم جمهوری اسالمی در زندان به جناح خامنه جناح

پایداری زندانی  لترین عوام بخش یکی از بارز ایناز دید من . سرشت و شخصیت زندانی - ٧

به بافت و سرشت  این. دانش سیاسی و نه به خاستگاه طبقاتی فرد ارتباط دارد نه به این. باشد  می

و حّس  ها یمردانگها،  ها و صداقت ها و رفاقت به پیمان گردد یبرم این. شود میفرد مربوط 

  کرده است نمون رشد و که او در آ خانواده ژهیو به او  به محیط زندگی این. فرد یدوست انسان
. است، یا تسلیم شدن بس نکوهیده است ینابخشودنکه در آن خیانت به رفیق  شود میمربوط 

 یها خصلت طلبی، یرهبر ،یطلب جاه های اجتماعی، و شکست خوردگیافرادی که پر از سر

نجه در زیر شک توانند ینم  ،باشند یمشخصی  یها ییسودجوبرای  ییگو دروغمایه همچون  دون

 .غلتند یمدژخیم در  یسو به یآسان به ها آن. پایداری کنند

کوشش کرده   دیده بودم که زندانی اگر هم کسی را لو داده است ولی بسا چهها  برخورد با زندانی در

با  یمرزبند ،ها یدوستمانند   های ساده زندگی باور نیبنابرا. است که رفیق نزدیکش را پنهان کند

بسیار در مقاومت و پایداری در برابر  زانو نزدن در برابر رژیم آدم کش، ،ها بستن مانیپ ،ها یدیپل

 .نقش بزرگی داشته باشد تواند یمشکنجه 

 

 ۶پیوست شماره 

در دوران دانشجویی من بیمار جوانی . توضیح دهم  بینم کمی پدیده نیاز می اینبرای روشن شدن 

که سوزن به پایش  یا گونه به .کرد ینم حسچ دردی را داشتم که از زانو به پایین فلج شده بود و هی

زیاد و گرفتن تاریخچه دقیق دکتر  یها آزمونپس از . داد ینماو هیچ واکنشی نشان  زدم می

 صورت بهاست و   استرس شدید یا شوک روانی به خاطر اینتشخیص داد که  نویرولوژیست

بودند . در آینده در بخش اعصاب زیاد دیدمرا  این رینظ .بدنی خودش را نشان داده است  ناراحتی

 به دستو با تلقینات و گذشت زمان دوباره بینایشان را  شدند میکور  ناگهانبیمارانی که 

یابند و امام رضا را متهم به   م امام رضا شفا میرهای هستند که در ح همان کور ها این .آوردند  می

 جز بهکه هیچ خاصیتی  کیولوژیزیفنات و تزریق سرم من با تلقی ماریب .کنند یمشفا دادن و معجزه 
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یا دیده . رفتدرد موضعی برای بیمار نداشت پس از یک هفته خوب شد و با پای خودش به خانه 

برای روشن شدن مجبورم . دارند یمشده است که مرتاضان هندی با اراده ضربان قلب خود را نگه 

یرونی درجه حرارت ب طیشرابسته به  توانند یمستان دوزی ژهیو به جانوران یبرخ .توضیح دهم  کمی

درجه  توانند یمنیز  روند یمجانورانی که به خواب زمستانی  ای بدن را پایین و باال ببرند،

میان برخی مراکز   یک ارتباطی ها آندر . ها بخواب بروند بدن را کم کنند و تا مدت وساز سوخت

گ) قلب ضربان ،فشارخون ،تنفس درد، حسمثل ( یرارادیغ انجام   اهیو مرکز ارادی که با آ

با  یول .گردد یممغز انسان قیچی  در ارتباط اینتکامل به دلیلی   در طی اما .وجود دارد شود می

گاه مغز   های عصبی سلول اراده قوی، آموزش و های بخش  با سلول توانند یمبخش ارادی و آ

میگل نیکوللیس  دکتر به نام تبار یگران برزیل ز پژوهشا  شنیدم که یکی. کنند برقرارپیوند  یرارادیغ

)miguel nicolelis( ،این یبررسمشغول  ،آمریکا در دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی 

در آینده  بسا چه .بازگرداندرا به مغز انسان  رفته ازدسترابطه  اینتوان  پدیده است که چگونه می

من خود با او دیدار کردم و . یره را کنترل کندیا درد و غ فشارخون ،دارو  انسان بتواند بدون مصرف

 .سال دیگر منتشر خواهد شد چهارکرد و افزود که نتایج پژوهشش  تائیدرا  مورد پژوهش این
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  نامه لیال زمردی

 .کنید گوش من زندگی داستان بهبه داستان زندگی من گوش 

 هم التانیخ در شاید نویسم می کاغذ این بر که مطالبی

 ما مسائل روی است قرار که حاضر حال در اما .گنجد نمی

 موضع و کنید تحلیل را کردارم و اعمال و مرا و بگذارید وقت

 با تر واقعی طور به است بهتر دیینما مشخص را ام یاصل

 تجربیات به شناخت این از که چرا .شوید آشنا مسائلم

  و رسید می زیادی
ً
 رزمندگان دیگر با برخورد در را آن مطمئنا

 پیدا من انحرافات نظیر انحرافی ها آن و بست خواهید بکار

 نخواهند پیدا من مانند افرادی سنگرتان در و کرد نخواهند

  .شد

 تأمل از بعد ولی کنم فرار که کردم می فکر ابتدا .است کار نیدشوارتر برایم مطالب این نوشتن

 و  جان با کشتن، ولو گیرید می من مورد در که تصمیمی هر و بمانم باید هک افتادم فکر این به زیاد

  .بپذیرم دل

 شنفت نخواهم دیگری چیز خلق و شما دشنام و نفرین و انتقام جز که دانم می من درهرصورت

  .ام آماده وجود  نیا با ولی

...  

  :نویسم می خودم سقوط تاریخ این شروع روز اولین از

 مأمورین[ یشهرگرد بر مبنی خبری یا گوشه از ساعت هر .بود پلوغ و شلوغ )ایکس( خانه

 فرستادیم می خانه از بستیم می را لیوسا .بودید عجیبی وجوش جنب در شما و رسید می ]ساواک

 ابتدا .گویم می را خودم وضع صورت بهر .کردیم می صبح خیابان و ها کوچه در را شب و بیرون

 A بعد ولی .کرد می را کار همین هم خواهر .بود شده من لمسئو ]مجید[ A .بروم شد قرار

 من وضع گویا .داد می ادامه کارش به خواهر اما بروم ندارد لزومی دیگر که گفت من به ]مجید[

 حفظ برای ها بچه نظر به تو و من که گفت ]مجید[ A .شد طور نیهم هم بعد .بود کرده تغییری

 در بخواهید را راستش ولی کردم قبول سازمانی دستور عنوان هب من .برویم ستانشهر به باید بیشتر

 احتیاج خانه به شما که زمانی تا باید محمل عنوان به من صورت بهر .خوردم می غصه دل ته



 گذر از آتش

٣١٢ 

 

 خودم موضع ولی .بود چیزها آوری جمع در شماها به کردن کمک من کار .ماندم می آنجا داشتید

 به که چیزی تنها .بپردازم کار و یتک  اتاق به باید و ندارم شما کنار در جایی دیگر که دانستم می را

 مبارزه باید که کردم می فکر و بود کار دوران در تغییرم کرد می خوشحال مرا و داشتم امید آن

 برای شما مثل هم من بتوانم تا بکنم خودم ییبورژوا خرده و یرانقالبیغ های خصلت با را سختی

  .کنم کار خلقم

 حسن و من .طور نیهم هم »ب« .رفتند می خودشان برای ها شب خواهر و ]آرام رامبه[ علی 

 ]رحیمی طاهر محمد[ حسن شب چند تا .ماندیم می ]مجید[ A و ]رحیمی طاهر محمد[

 من که گفت می را این همیشه که آید می یادم درست و گرفت عهده به را بودن من با مسئولیت

  .شد می تر ساده کارم منهم یکن دایپ جایی تو اگر و .کنی می ارچک تو ولی دارم مکان و جا خودم

 اینجا دو هر و کرد تحمل را ما ]رحیمی طاهر محمد[ حسن شبی چند که این از بعد صورت بهر

 به مرا مسئولیت هم او چون شود من حفظ مسئول ]مجید[ A که شد قرار باالخره رفتیم می آنجا و

 کردیم جور را ها شناسنامه باالخره .نداشت ای حسابی و درست یجا که این هم و بود گرفته عهده

 و شوند جمع همه تا زدم می عالمت و آمدم می خانه به من ها صبح .رفتیم مسافرخانه به و

 به ]مجید[ A همراه شب آن از بعد و نبود احتیاجی منزل به دیگر که شب تا کردم می وجور جمع

  .رفتم می مسافرخانه

  

  توانیم به تو کار بدهیم نمی دیگر ما. برو

 از یکی به ]مجید[ A .بودیم نکرده ترک را منزل ]مجید[ A همراه هنوز که ها شب این از یکی

 از دیگر که گفت من به و شد عصبانی باره کی و انداخت نظری بود آمده تازه که ماهانه نشریات

 تنها نه مرا بودم کرده سؤال او زا کارمان و وضعمان مورد در که من و نیست من مسئول بعد به این

 کرد که هایی صحبت با .هاست بچه با تو تکلیف بعد به این از گفت بلکه گذاشت جواب بی

 بر دلیلی را آن و نبوده آن چاپ موافق و خواسته نمی او که بود نشریه آن در ای مقاله شدم متوجه

  .دانسته می سازمان صداقت عدم

 ایدئولوژیک اختالف شما با که گفت او و کردیم صحبت هم با مسافرخانه در شب آن صورت بهر

 و ندارد سازمان در کردن کار برای جایی باشد ایدئولوژیک اختالف دارای که کسی و دارد

  ... .بکشد کنار سازمان از دیگر که گرفته را تصمیمش
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 صحبت هم با ]امآر بهرام[ علی و وا ،ها بچه شدن جمع از بعد و رفتم منزل به که بود صبح فردا

  باید که بحرانی شرایط این در ]مجید[  A گفت و خواست مرا ]آرام بهرام[ علی بعد .کردند
ً
 صرفا

 ما عضو دیگر او ما نظر به .کند فکر و کناری برود خواهد می که گفته کرد کار و بود متحد

 تو .کنیم می مطرح وت با را مسئله این او به تو وابستگی دلیل به بنا بنابراین و شود نمی محسوب

  .مانی می ما با یا روی می او همراه که بگیر را خودت تصمیم

 نظر به اما دانم نمی زیادی چیز شما وا مسائل از و کنم کار خواهم می فقط من که گفتم او به من

 با و کنم ارک خواهم می فقط من .بگذارد تنها را همه لحظه این در و برود او که نیست درست من

 و نیاورم پیش او با برخورد در را گذشته اختالفات توانم می که کردم می فکر و بمانم باقی نسازما

 هر از بیش امروز تا من .کرده انتخاب را دیگری راه او رسد می نظر به اما .کنم تصحیح را خود

  دنبال به خواهم نمی این وجود با اما بودم کرده پیدا عالقه او به دیگر زمان
ً
 عاطفی رابطه صرفا

  خواستم می اگر من .شوم کشیده او و خودم
ً
 اما بود شرایط شدن مخفی از قبل کنم ازدواج صرفا

  .کردم رها را همه

 اما .برود او .فردی نه هستم جمعی مبارزه به معتقد و ندارم اختالفی سازمان با من که این باالخره

 ]آرام بهرام[ علی .فردا تا بدهید رصتف من به شما و کنم می فکر بهتر هم باز ها حرف این تمام با

  .کرد قبول

 اختالفات تواند نمی من نظر به که گفتم او به را خودم عقیده .کردم زیادی بحث او با شب

  اگر .بکشاند انفعال موضع به را تو ایدئولوژیک
ً
  و واقعا

ً
 صادقانه تو باید است اختالف این صرفا

 روی هب تنها اینکه نه باشی داشته وحدت سازمان با دشمن مقابل در و بپذیری را سازمان دستور

 سازمان که وقتی .باشی داشته را آن حل امید و کنی مطرح را ات مسائل مدت این در و گوشه  کی

 پناه افتاده کنار سمپات یک به و دارد احتیاج همه کمک به است الزم حفظ فقط که مرحله این در

  .کند کمک دنبای چرا سازمان باالی عضو یک برد می

 دارای گویی می اگر است خودت ایدئولوژی به حتی و خلق به خیانت من نظر از گفتم او به

  .باشد تو منفعل موضع این موافق نباید هرگز ایدئولوژی این .هستی ایدئولوژی

 باشد شهرستان ولو را سازمان نظرات که رسید نتیجه این به من با زیاد بحث از بعد او صورت بهر

 گفته شما شما، با مسئله این کردن مطرح از بعد روز آن فردای .کند کار مرحله این در و بپذیرد

 وجود در بزرگ مسئله یک منزله به تو دیروز صحبت و بروی نباید هم شهرستان به دیگر بودید
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 همان ولی داریم عهده به را تو حفظ مسئولیت فقط ما .کند معتقد را ما تواند نمی تو حرف توست

  .بدهیم کار تو به توانیم نمی ما دیگر .برو خواستی ودتخ که

   
  ها برایم مسئولی قرار خواهند داد بود که بچه اینامیدم همه به 

 آن اساسی مسئله .شود کار به مشغول ،حفظ برای و بگیرد تصمیم و کند فکر مدتی که پذیرفت او

  .بود مطرح کادرها حفِظ  وقت

 حفظ اساسی مسئله که گفتید .گفتم شما به و باشم او با بودم ناراحت آنکه با من صورت بهر

 من و باشید هم با است بهتر ندارد ]مجید[ A وضع با تضادی چون وت کردن کار بعد و است

 من اگر .کند نمی کاری و اید گرفته را افرادش تمام و کنید نمی محسوب عضو را او شما که گفتم

 اساس بر تو گفتید شما اما .باشم او با نباید هم من پس باشم افرادتان دیگر مثل شما رایب هم

 تو برای ماه ١ تا ٢ از کوتاهی مدت از بعد اال و گیری می قرار او با کردن کار و حفظ مسئله

  ...و کند رسیدگی تیکارها به که داد خواهیم قرار مسئولی

 ام گفته من ینکها با ،ها بچه اینکه از را خودم یناراحت و کردم صحبت ]مجید[ A با شب من

 بعد ولی ،بگویم و بروم که گفتم او به و کردم مطرح گذاشتند تو با مرا ولی ،بیایم تو با خواهم نمی

 که جایی در .نباشم ها بچه سربار دیگر و کنم اصالح را خودم شده طور هر باید من که کردم فکر

 احساس مرحله این در دنبای دیگر من شدند دچار زیادی مشکالت به کادرها حفظ برای ها آن

 که بود این به همه امیدم و کنم کار او با و باشم او با که بپذیرم باید بلکه بدهم قرار اصل را خودم

  .داد خواهند قرار مسئولی برایم ها بچه

 برایش من ککم و راهنمایی که کرد مطرح ]مجید[  A بودیم، مسافرخانه در که شبی آخرین در

 من به صحبت سری یک از بعد .دهد ادامه اش مبارزه به بتواند او که دهش باعث و بوده مهم خیلی

 این بدون البته ،دیده دارد انتقاد سازمان از هم او و دارد مذهبی گرایش هم او که را رفیقی که گفت

  .بدانند ها بچه که

 ریکا چطور گفتم او به من باره کی و شد می افزوده وحشتم بر کرد می صحبت که طور نیهم او

  ... و باشند مخالف ها بچه شاید دانند نمی ها بچه که کرده

  .نه گفت
ً
  من که بفهمند وقتی اما کنند مخالفت ها بچه است ممکن ظاهرا

ً
 و کار بار زیر از واقعا

 را کردن کار تنها و رفتن مسئله من که گفت او .شد خواهند خوشحال ام نکرده خالی جا مبارزه
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 مسئله که بگویم و کنم انتقادات ریشه متوجه را ها آن که بردم اربک تهدید یک فقط عنوان به

 در اند کرده من ضعف به تحلیل را  آن ها آن اما .است مهم چقدر من نظر از ایدئولوژیک اختالفات

 یحق که یصورت
ً
  .است  نبوده طور نیا قتا

  

  من سیلی زد صورت بهعصبانی بود که  قدر آن
 و است بدی کار من نظر به ،ای دیده را رفیق فالن تو که بدانند ایدنب ها بچه چرا خوب که گفتم من

 باید کنم می فکر و کنم می مسئولیت احساس بردم پی که مسئله این به نسبت حاال همین از من

 گریه که یحال در ...و کنم می خیانت احساس کنم سکوت اگر من .بگویم ها بچه به و بروم

  گفت و ]گرفت[ گرفتن عصبانی و خشمگین موضع ابتدا او کردم می
ً
 و ظرفیت تو در اصال

  .نیست چیزی هیچ صالحیت

 در .است خلق و سازمان نفع به کار این که دهی می تشخیص و فهمی می تو کردم می فکر من

 قدر آن .نکنی احساس کنی می مطرح را خلق منافع که تو شود می باعث فردی منافع که صورتی

  .نزد حرف من با دیگر و شد عصبانی بسیار و زد سیلی من صورت به که بود عصبانی

 سازمان به مسئولیتم احساس و وجدانم .کنم کار چه دانستم نمی بردم بسر زیادی ناراحتی در من

  ]کنم گزارش[ .کنم مطرح را مسئله که کرد می حکم

  کردم؟ درستی کار آیا ولی

 دادم می حق خودم به ؟شد می ناشی آنجا از من احساس این و بودم گرفته نظر در را جمع منافع آیا

  .کنم مطرح باید که گفتم و

 من برای را شما و خودش تضادهای از کاملی شرح کرد پیدا کنترل اعصابش بر که مدتی از بعد

 همان .هستم مذهبی ایدئولوژی دارای من که است این خاطر به ها این تمام گفت و کرد مطرح

 به بیشتر تو به نسبت من هم االن و شدند شهید خاطرش به ...و رضا آقا، محمد که ایدئولوژی

  .گیرد می سرچشمه مسئولیت احساس از عملم همین و کنم می مسئولیت احساس سازمان

 بگیری را ها بچه جانب که دهی می حق خودت به و کنی می فکر ظاهری اختالف کی هب فقط تو

 است مهم چقدر مذهبی ایدئولوژی مسئله که نددان نمی ها بچه .کنم می فکر تو از تر قیعم من ولی

 .شدند پراکنده شده مارکسیست سازمان که فهمیدند وقتی از مردم و کادرها اکثر این خاطر به و

 این و کرد خواهند یتر حیصح علمی تحلیل است واقعی جریان این که بفهمند ها بچه اگر
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 ایدئولوژی این داشتن با فقط که من ودخ مثل هستند افرادی چون برند نمی بین از را ایدئولوژی

 ولی .اند زده کنار مرا ها بچه هایم ضعف خاطر به که کنی می فکر تو ... و کنند مبارزه توانند می

 انتقاد محور آن در خودم از و بپذیرم را جدید ایدئولوژی این االن همین من اگر و نیست طور نیا

  .ماند می باقی مستحکم موضعم کنم

  

  خوردم درهم و برهمی غوطه می در افکار
 مطرح اینکه و بگویی ها بچه به که نداری مسئولیتی گونه چیه احساست برخالف تو گفت او

 به رسیدن برای است توجیهی ییبگو را مسئله باید سازمان به تو صداقت وت مسئولیت از کنی می

 تو و گویند می آفرین تو هب صداقت خاطر به بفهمند ها بچه اگر خوب کنی می فکر تو .فردی منافع

  داد؟ خواهند قرار چشمشان روی را

  بفهمند ها بچه اگر که دانی نمی اما
ً
 سازش خود فردی منافع با باز که عملت این خاطر به بعدا

  .کرد خواهند محکوم را تو کردی

 سر از را یا کننده نییتع و سخت شب من و کردیم می جروبحث هم با شب یها مهین تا ما

  :بود جهت این در من فکر و کنم فکر من که شد این ها بحث نتیجه .مگذراند

 نشان اش گذشته اعمال در را صداقتش و است تر کینزد سازمان به من از او .گوید می راست او

 احساس این به که بودم شده نیب خودکم قدر آن من .بودم صداقت یب که هستم من این و داده

 طور نیهم شاید گفتم و کردم شک هم بدهم اطالع سازمان به باید که خودم در درست و واقعی

 ها بچه پیش را خودم بخواهم که باشد این خاطر به .باشد من فردی منافع خاطر به گوید می او که

 مبارزه یطلب فرصت این با باید و نیستم بیش چیزی طلب فرصت یک من پس .دهم جلوه صادق

  .رمندا مسئولیتی هیچ من گوید می او .کنم

 بودم شده ترسو و نظر تنگ قدر آن من .خوردم می غوطه برهمی و درهم افکار در ندهم دردسرتان

 یعم من هم اگر و .من منافع یا است اصل سازمان منافع که کردم نمی فکر این به که
ً
 به خاطر به قا

 ها این به .شمبا داشته واهمه فردی منافع تهمت از نباید دارم گفتن قصد سازمان منافع افتادن خطر

  .کردم نمی فکر
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  نه مسلمان بودم و نه مارکسیست. دین درستی نداشتم
 یعنی را خودم قضاوت حتی .دادم می قرار اصل را خودم و کردم می فکر خودم به فقط همیشه مثل

  که بود این بود مهم و داشت دخالت تصمیم در که دومی مورد
ً
 را ایدئولوژیک مسئله من واقعا

 گذشته ایدئولوژی و خدا برابر در مسئولیت احساس من برای ]مجید[  A حرفهای و مقرارداد اصل

  .مارکسیست نه و بودم مسلمان نه .نداشتم درستی دین حاال که من کرد ایجاد سازمان

  .بودم ننشانده جایشان هم چیزی ولی بودم داده دست از را اسالم
ً
 با مبارزه و طبقات مسئله صرفا

  .بود گرفته قرار اصل برایم بورژوازی های خصلت

  من که اسالمی که بودم کرده قبول
ً
  که این در ولی بود یبورژواز خرده اسالم یک داشتم قبال

ً
 اصال

 کارگر طبقه ایدئولوژی تواند می اسالم آیا که این یا بورژواست خرده و متوسط طبقه روبنای اسالم

 از مارکسیست ایدئولوژی و است یستمارکس فقط کارگر طبقه ایدئولوژی آیا و نه یا باشد هم

 از و .ندارم هم حاال حتی و نداشتم درستی مفهوم هنوز ....و شده زاده پرولتاریا طبقه یربنایز

  .بفهمید توانید می میها نوشته

  مارکسیسم فلسفه و فلسفه تحوالت سیر کتاب فقط مطالعه با
ً
 فکر بر ماده که بودم کرده قبول تقریبا

 چطور ماده اینکه یا و قیامت و وحی مسئله و آن بودن دار جهت و تکامل سئلهم ولی داشته تقدم

  .بود نشده حل و بود سؤال برایم که بود مسائلی ها این و داشتم شک ....و است نیرویی
  

قیامت و خدا در اعماق ذهنم  مسئلههنوز 

  بود
 الزم .بود ذهنم اعماق در خدا و قیامت مسئله هنوز

 سؤاالت این به جواب در من لمسئو که بگویم است

 قادر ها آن حل و من مطروحه سؤاالت و تحوالت سیر

 وجود مسائل این برایش هم خودش زیرا )ج( نبود

 ]مجید[  A که مسائلی با برخورد در جهت بهر .داشت

 و قرآن و خدا به بتنس مسئولیتم احساس کرد می مطرح

 رنجم و کرد می رشد .....اسالم به خیانت از ترس

 نگفتن در سازمان به صداقتم که اندازه بهمان .داد یم
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  .داد می رنجم مسئله

 عمل آن با تا داشتم می ایدئولوژی حداقل و داشتم می بیشتری دانش مقدار یک کردم می آرزو

 توانستم نمی .نکند ناراحتم وجدان عذاب و بروم دارم اعتقاد که سمتی به و کنم تحلیل را خودم

 هم آن و دیدم می ام گذشته زندگی تمام در که بود خصلتی یریگ میتصم عدم این و بگیرم تصمیم

  .گرفت می سرچشمه است یبورژواز خرده خصلت که من بینابینی خصلت از ناشی

  که این مورد در ]مجید[ A توضیحات و خودم توجیهات با هم باز من اما
ً
 از افکار این عموما

 فقط تو .نداری مسئولیتی تو که است این است یواقع که آنچه و آید می در تو فردی منافع

  ...ندارد تو وضع با تناقضی من عمل و ندارد کاری تو به کسی و توانی می و کارکنی خواهی می

 دارند حق طرف ود ]از یک[ کدام اینکه تشخیص صالحیت اینکه خاطر به که گرفتم تصمیم من 

 شیها تیفعال و کارش از اطالعی نیتر چککو دیگر تا ]بخواهم[ خواستم ]مجید[ A از ندارم را

  .کند تنبیه مرا کردم یکنجکاو هم من چنانچه اگر و ندهد من به

 سازمان، تضاد طرِف  دو خود تا کنم سکوت شما مقابل در که کردم قبول من ترتیب این به

A ]کنند حل شانخود رفقایش و ]مجید.  

 را مسائلشان ها این نهایت در کردم می کرف و نداشتم را فعلی شناخت و فعلی تفکر این ،ضمن در

 و دهند ادامه بکار سازمان در باز و کنند مطرح سازمان با متحد و جمعی طور به خواهند می

   .دیدیم نمی ذهنم در را جدایی و دودستگی فعلی شکل به وقت چیه

  

    آرزو داشتم که مسئولی داشته باشم
 از خارج به آمدیم ما صورت، بهر

 این در .شدیم کار به لمشغو و شهر

  من مدت
ً
 در را مسائلم جدا کامال

 اصغر با من برخورد .گرفتم می نظر

 مربوط مسائل جز به ]مجید دیگر نام[

 وحوش حول در مسائل و کارخانه به

 و خانه صاحب برای سازی محمل

 و شمبا داشته مسئولی که داشتم آرزو هنوز من .نبود دیگری چیز شما برای زدن عالمت و رفتن
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 دیداری در را مسئله این .باشند داشته برخورد و بدهند آموزش من به سازمان فکر طرز با کسانی

 یها کوچه پس کوچه در داشتم ]آرام بهرام[ علی با بار اولین برای ماه نیم و یک حدود از بعد که

 با هم باز تو .آمده وجود به شما بین ای مسئله باز مگر گفت او بالفاصله ولی کردم مطرح بازار

A ]خاصی درگیری عاطفی و فردی طور به نه گفتم من و کنی؟ حل را مسائلت نتوانستی ]مجید 

 تو به و بیاید یکی باز شلوغی این تو باشی داشته انتظار دیگر نباید هم حاال پس گفت هم او .ندارم

  .بدهد آموزش

 چون نکردم صحبتی ]آرام مبهرا[ علی با آن از دیگر و دادم قورت را خواست و وآرز این من

 اینکه بر باشد دلیلی این و دارد وجود قبلی شدت بهمان من مسائل باز که کند فکر او ترسیدم می

  من
ً
 خودم و باشم سازمان سربار خواهم می گذشته مثل و ام نکرده تغییری مدت این در اصال

  .نکنم حل را ای مسئله

 ]وی خود[ A با بودن، ]مجید[  A با را خودم نارضایتی همیشه شما از خفای در ،جهت ره به

 ها بچه مخالف ایدئولوژی داشتن با تو گفتم او به من .بپرسید او از توانید می و کردم می مطرح

 نشوی محسوب خائنی فرد اگر حداقل سازمان نظر از کشیدنت کنار بخصوص و ضعف جودو

 .شده گرفته تو از بودی ها آن مسئول تو هک افرادی تمام دلیل این به و نیستی هم اطمینانی مورد دفر

 طور نیا من مورد در اما گذاشت نخواهی ها آن روی مثبتی اثرات تو که است معنی این به این

  ...و نه یا بدهی قرار خودت ریتأث تحت مرا تو که کنم نمی فرقی سازمان برای من .نبوده

 اینکه یکی و بود من از ازمانس پذیرش عدم به نسبت من عقده یک دهنده نشان ها حرف این

 او که یحد به و کرد پیدا افزایش او با صحبت در مسئله این و داد می نشان او به نسبت مرا بدبینی

  .کرد می تائید را مسائل این هم

  

  دادید شما حتی گاهی به ما خبرهای موجود را هم نمی
 در و بود زدن عالمت داشت او که دیگری وظیفه کردیم می کار ما که مدتی یعنی ماه سه طول در

 و شود وصل ارتباط کنم سعی که کردم می زیادی اصرار من و شد قطع ما یها ارتباط میان این

 او و من وضع ... و زدن عالمت و مجدد زدن تلفن برای من های اصرار گاهی .نیاید پیش دردسری

 برای اهمیتی و کنید می برخورد قدرت موضع از شما که بود معتقد او .کشاند می دعوا به را

 یا و نزنیم تلفن مدتی برای ماهم که بود معتقد او و نیستید قائل عالمت امر در خود های کوتاهی
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  .کنید درک را مسئله طریق این از تا نکنیم تالشی و ندهیم خبر

 استم ما با[ ،باشد که هم ما کردن اذیت ولو ،خودتان لیدال به شما اینکه ولو بودم معتقد من ولی

 گاهی جریان این در .دهیم می انجام را خودمان وظیفه ما و کنیم متقابل برخورد نباید ما ]نگیرید

 او .هستم ...وترس آدم من که کرد می سرزنش مرا او و رسیدیم می دعوا و شدید یبرخوردها به

 من ینکها از باالخره و بزند عالمت هم باز من خاطر به نبود مجبور بود تنها خودش اگر گفت می

  .بود ناراحت کردم عمل و شمردم مقدم عقایدش وا بر را نظراتم

 در حال  به تا که ما تضاد آتش یها جرقه اولین موارد این در و کردم را خودم کار بود هرچه من اما

 ها زمینه همه در ناراحتی و تفاهم عدم و اختالف باعث و زد می جوانه بود مسالمت سرپوش زیر

  .بود شده

 روی من اینکه خاطر به هم آن و شد بحث بار یک فقط ماه سه این در ایدئولوژیکی اظلح از

 باشد شده عمی و بکم و صم که کسی مثل را من او و داشتم تکیه مادی یها لیتحل و مادی نظرات

 آن در بعد این که بعد، برای باشد بحث بقیه گفت و کرد تلقی رفت نخواهد گوشش به چیزی و

  ... بود ها آن روبنای و فرهنگ و کارگران مورد در بحث این .مدنیا هرگز مورد

 برای دلیلی من و ندادید من به چیزی اما بودم، کرده کتاب تقاضای شما از من بود مواقع همین در

  من و دادید نمی هم را موجود خبرهای ما به گاهی حتی شما .نداشتم شما عمل
ً
 یک طریق از مثال

گاهی اساس بر من اینکه برای ]مجید[ A .شنیدم می را ترور اخبار بود ساواکی وابسته که کارگر  آ

 رو را مطالب و کنم دایپ گرایش شما سمت به که بشود این به منجر ما تضادهای و کنم سکوت

 کنم فکر من هک کرد می مطرح بخواهم من اینکه بدون را مطالب بعضی خاصی سیاست با کنم،

  ایدئولوژی اختالفات
ً
  .نیست فردی یها ضعف ناحیه از صرفا

  

  کردم یک خائن نگاه نمی به شکلدیگر به او 

 بیشتر شما به من یها ینیبدب کرد می مطرح که مطالبی با ]مجید[ A که بود موقع همین در

  .شد می
ً
 صداقت که بود رفیقی او که گفت می دیدش می او که ]لباف صمدیه[ یقیرف مورد در مثال

سبل حتی رفقا کرده پافشاری ایدئولوژیک مسائل روی که وقتی از ولی داشته کامل
ُ
 را او ]اسلحه[ ا

 عملی کارهای جز به دیگر که رسیده آنجا تا و باشند گفته را کار این دلیل اینکه بدون اند داده تغییر

 اختیارش در را مطالب و اخبار و کنند نمی زیادی برخورد او با دیگر و ندارند کاری او به
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  ....دهند نمی کتابی دیگر هم او به .گذارند نمی

 موقع آن از و کند کار ها فدایی با خواهد می که گفته رفیق این که کرد می مطرح مدت یک از بعد

  .شده او با یتر فعال برخورد

 یعم توانستم نمی که من حال بهر
ً
 در را ]ایدئولوژی[ ایدئولوژیک از ناشی تضاد و مطالب این قا

  آن از بعد و شهریور از قبل در ما یها بچه کردم می فکر وبخ و کنم درک عمل جریان
ً
 با مثال

 مبارزه جریان یپا به پا و نبودند هم ناصادقی عناصر اما داشتند ایدئولوژیک اختالف ها فدایی

 تغییر بودم دیده او در که ییها ضعف وجود با ]مجید[ A به نسبت دیدم چون و اند کرده تکامل

 زده جا فرد یک شکل به او به من بشود جدا خواهد می سازمان از گفت او هک اولی روز .بود کرده

 تضعیف تنها نه مبارزاتش  انگیزه گفت او که بعد اما .کند مبارزه خواهد نمی دیگر که کردم می نگاه

 یعم خواهد می دلیل نیهم به و شده تر راسخ بلکه نشده
ً
 قبول را کار و کند مبارزه شیها ضعف با قا

 یک شکل به خودم برای را او عمل و کردم نمی نگاه خائن یک شکل به او به دیگر ... و کرده

  که ]کردم می ارزیابی[ تاکتیکی برخورد
ً
 جهت در اثرش ولی است مبارزه جهت برخالف ظاهرا

  .شد خواهد ظاهر بعد در و است یچنددستگ و پراکندگی از جلوگیری و نیروها بیشتر وحدت

 ها آن بعد بزنند من به را اتهامات بدترین مرحله یک در ها بچه که نیست ممه من برای گفت می او

  .نبوده درست من مورد در تحلیلشان که فهمید خواهند

 برای را سازمان و خودش مسائل آمدن وجود به کامل شرح و مسائل ،روز اولین از که بخصوص

 ظلم این و شده ظلم ]مجید[  A به جریان این در گویا که کردم می احساس من و بود گفته من

 با ایدئولوژیک حدتو هماهنگی او که ]است[ این خاطر به بلکه هایش ضعف خاطر به نه شدن

  را شدگی حل عدم این شما پس .نکرده ایجاد شما
ً
 او حرف و اید گذاشته هایش ضعف پای مطلقا

  که نکرده توجه بوده اسالم حقانیت اثبات که را
ً
 ادعا هم یکخواهن که است شکل این به مثال

 و مارکسیست نه است خائن یک او مارکسیستی تحلیل با ولی است مارکسیست یک که کند می

 یک اسالم که بگوید خواهد می هم این ؛او یها ضعف از جدا است دیگری چیز مارکسیست

 او ضعف ولی نبوده خوبی مسلمان یک شیها ضعف وجود با این که است ممکن و دارد حقانیتی

 ]مجید[ A یها ضعف و است یبورژواز خرده روبنای اسالم که شود نمی او دین ضعف بر دلیل

 شده ناشی شیبورژوا خرده یها خصلت از که شیها ضعف منکر او .باشد اش ایدئولوژی از ناشی

 او بلکه .ندارد اسالم با ارتباطی شیها ضعف او نظر از اما نیست، نکرده ها آن با ریگیپ ی مبارزه و



 گذر از آتش

٣٢٢ 

 

 ها آن با تر یقو و بیشتر و بود درش ها ضعف این کمتر بود واقعی مسلمان اگر که تاس معتقد

 آن در ینشدگ حل و اسالم صحیح شناخت عدم خاطر به را شیها ضعف او .کرد می مبارزه

  .دانست می ایدئولوژی

  

  شناختش از من به مارکسیسم بیشتر بود
 ناچیز بسیار که مارکسیست مورد در عاتماطال از کردم می سعی مقدار یک من موارد این بحث در

 اینکه یا و داشته یبورژواز خرده ریشه اسالم ایدئولوژی که کنم تحلیل بخواهم و کرده استفاده بود

 شیوه نتواند که ایدئولوژی یا ،خورد می درد چه به پس کند تصحیح را تو نتواند که ایدئولوژی

  .فایده چه پس دهد دست به را ها ضعف با مبارزه

 که مارکسیستی ؛گفت می بالفاصله او چه .باشد منطقی لیدال او مقابل در توانست نمی ها این

  .است ایدئولوژی چه کند حل را نیکخواه نتواند

 و اسالم به من از شناختش طور همین و بود بیشتر مارکسیسم به من از شناختش او صورت هر در

 و بگذارم اش فردی مسائل پای را او یها حرف تمام قاطعیت با و بدهم تشخیص توانستم نمی من

  .کنم میل شما سمت به باره کی

...  

 که هرچقدر ولی .کردم انتخاب را بینابین موضع من که بود صحیح شناخت عدم این خاطر به

 در یشدگ حل سمت به جهتم یا من که کنم معین را خودم نقش بایست می رفتم می پیش

A ]پذیرفت خواهم را اشم یا و است قایشرف و ]مجید.  

 باقی سازش مرحله در که گذارد نمی را انسانی هیچ ها تیاقعو تکامل شدید جریان سیر یعنی

  .کند تعیین را خود موضع باید بماند

 فاش که بدهم درستی تشخیص توانستم نمی ابتدا از اینکه لیدل به :بودم کرده تعیین چنین این من

 جهت در یا است فردی منافع جهت در چیزی سازمان رایب رفقایش با ]جیدم[ A  ارتباط کردن

  .افتادم مبارزه به ام یفرد منافع با خودم بقول و کردم سکوت پس سازمان، و خلق منافع

...  

 مسئله تا دهم می ادامه سکوتم به و کنم می انتخاب را سازمان ،کردن کار برای من نیز حال

 خودم نقش که واقعیت یک درواقع و کنم سکوت داب تا که داشتم نظر در و .شود رو خود خودبه



 گذر از آتش

٣٢٣ 

 

 آشنایی خودم مورد در شما تحلیل و شما دید با من که بود دلیل این به هم این و بپوشانم را باشد

 دیگر و دانید می خائن مرا دیگر ام کرده سکوتی چنین من که بدانید اگر شما که دانستم می و داشتم

 بود دردناکی ضربه شدیدترین فکر این .کنم مبارزه نتوانم یگرد بسا چه و .کرد نخواهید کار من با

گاه اینکه از را خودم من و کشاند می مرده یک حد تا مرا که  بودم شده کشیده جریان این در ناخودآ

 کنار در مبارزه من که انداخت می اول روز ادی به .شدم می ناراحت و ناامید و کردم می سرزنش

 ( ]مجید[ اصغر رکنا در بودن به ]را[ شما
ً
 اما بودم داده ترجیح قاطعیت با )عاطفی مسئله صرفا

 
ً
  .بودم کرده همکاری او با یعنی بودم کرده )سکوت( کاری چنین یک با بعدا

 حاال و رسیدم خودم سکوت نقش یعنی اصلی مسئله به کردن فکر خوب با حاضر حال در من

 سکوت ابتدا در که  یصورت در شود می قلمداد ها این با همکاری معنی به من سکوت فهمم می

  و دیدم نمی خاصی جهت به را خودم
ً
 کلی نفع به .باشند متضاد طرفی در کردم نمی فکر اصال

 همکاری با است مساوی که خودم سکوت نفس به ماه سه این طول در من که  یصورت در دیدم می

  .بودم نبرده پی ]مجید[ A سمت به گرایش و توافق و

 برای که ییها یناراحت و شدید یبرخوردها و شما سمت به را خودم گرایش یها نمونه توانید می

A ]کنید سؤال او از بود او با همراهی و همکاری عدم دهنده نشان که آوردم وجود به ]مجید.  

  

  در آشوبی سخت بسر بردم

 رسید که اینجا به جریان .نداشتم مسئولیتی مورد این در من ]مجید[ A تحلیل با و خودم الیخ به

 به نسبت من اطالعات بروز روز که شود می این به منجر ماندن هم کنار در دیدم می چون که

  و شد خواهد بیشتر ]مجید[ A کارهای
ً
 ها آن با کامل همکاری به شما مقابل در مرا تقریبا

  .اشتمد وحشت لحاظ این از من .کشاند می
ً
 مطرح ]؟[ بهروز با اینکه از بعد عید در من مثال

 بعد به این از ]مجید[ A که فهمیدم کردیم قطع را کار ما اصغر حاکمیت و فشار لیدل به که کردیم

سبل
ُ
 و شده عضو و کند می همکاری سازمانی با او شاید که کردم می تصور و بندد می ]اسلحه[ ا

  اگر که گفت او خود طور نیهم
ً
 کار توانم نمی دیگر من باشیم هم کنار در شویم مجبور ما ازب مثال

 را او با سکوت و همکاری ظرفیت که کردم قبول و افتادم مسائل این فکر  به من قتیو کنم کارگری

  .شویم جدا باید و جداست او از من راه که کردم قبول و ندارم

 کنم عنوان خواستم می من اگر .شویم جدا بگویم شما به چطور که بود این سر بر مسئله حاال
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 به حاال و کنم حل ماه سه جریان این در را خودم های ضعف بودم نتوانسته که دبو این بر دلیل

 که بگویم خواستم می اگر و بودم کرده تغییراتی ظاهری طور به من که صورتی در .رسیدم بست بن

 بودیم نرسیده روشنی راه به هنوز ما اینکه با و داشت می کافی دالیل باید باشد من با خواهد نمی او

 در کرد قلمداد عاطفی مسائل را علتش و کرد مطرح شما برای را من و خودش جدایی ئلهمس او

 و بدهم را نظرم که خواستید من از شما لحظه همان بعد .نداشت واقعیت مسئله این که صورتی

 تفاهم هم با ما من نظر از که گفتم نشده حل او و من مسائل که بگویم خواستم نمی من چون

 را دالیل این ما و خواستید می محکم دالیل ما از شما درواقع .کرد دتریشد را مسئله داریم

 که بود زمان همان و ندید صحیح او ولی بدهد، و بنویسد خواستید ]مجید[  A از .نداشتیم

 خودش این و باشد من با خواهد نمی او خوب ولی خطا دچار مجید که موردی[ خواهر مسائل

  .کرد مطرح من با را ]بود شده گند

 جدا هم از را ما دلیل بدون هم شما و رفتم نمی کار .بود مانده الینحل مسئله زمان این در

  .افزود می من بیشتر بروز روز همکاری بر هم پهلوی بودن و کردید نمی

 کارگری خاطرات نوشتن مشغول من مدت این در و بخوانم من که آورد را یبورژواز خرده کتاب

  .لرزیدم خودم بر ابکت آن خواندن با .بودم

 من آیا ولی پذیرفتید هم شما گفتم دروغ شما به حال من که بود آمده پیش من برای مسئله این 

 فکر این به .بودم کرده مبارزه خودم یبورژواز خرده خصوصیات با آیا .داشتم شما با کامل صداقت

 با دروغ آن .کنم رشد و کنم کار شما در توانم نمی دیگر دروغی چنین کی با هرگز من .کردم می

  .بردم بسر سخت آشوبی در آمد ]مجید[ A که عصر تا  روز آن ... و داشت تضاد رشد

  

 کردم که من باید  فکر می اینبه 
ً
  مارکسیست شوم بعدا

 مطرح را مسائل همه ]مجید[  A با .بردم می پی بودم افتاده فکر بدون آن در که راهی به بهتر حاال

 ولی شد عصبانی خیلی او .بدهم ادامه شما کنار در زندگی به دروغ با توانم نمی که گفتم و کردم

  .بیابد راهی بلکه کند فکر بیشتر من روحی تضاد به داد قول

 شما وارد دروغ به اما بپذیرند مرا ها آن و بروم رفقایش و ]مجید[ A همراه که دادم می ترجیح ابتدا

 و ندارند کاری من برای زیرا کنند قبول مرا توانند نمی ها آن که گفت او ولی کردم مطرح را آن .نشوم

 یصر و است بهتر شما کنار در من سازندگی
ً
 ببرند خود با مرا توانند نمی هرگز که گفت را این حا
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  .است بیشتر شما سمت به گرایش من در زیرا

 خودشان طرف زا مسئله اینکه از بعد ولی بدهم ادامه خودم دروغ به من که خواستند من از ها آن

  .کنم انتقاد شما نزد خودم از من شد فاش

A ]رفتار این که گفت می ]مجید  
ً
 به .نبود قبول مورد مسئله این من برای اما .است انقالبی واقعا

  باید من که کردم می فکر این
ً
 خالفم عقایدش که مارکسیستی سازمان در شوم، مارکسیست بعدا

 و خائن افراد رفقایش و ]مجید[ A آینده در من نظر زا ،پس .شوم حل است ]مجید[ A نظرات

 حاال از .کنم مبارزه نباید حاال از چرا پس .کرد مبارزه ها آن با باید که شد خواهند قلمداد مرتجعی

 ستلزمم بگویم دروغ و کنم سکوت اگر و کنند، ایجاد بیشتر مزاحمت و کنند رشد ها این بگذارم

  .است ]مجید[ A با هماهنگ ایدئولوژی یک داشتن

گاهی با بعد به این از باید  که باشد دلیلی اساس بر کنم سکوت خواهم می اگر .بردارم قدم آ

  .کنم مبارزه ییروین هر با آن برابر در بتوانم و است درست دهم می تشخیص

 و اسالم به خیانت از ترس و وحشت یک جز نداشتم سکوت برای یا کننده قانع دلیل خاطر این به

 کردم بحث یعنی .استوارند نظر چه بر شما از جدایی با ها این ببینم که برآمدم درصدد بعد .خلق

 آزادی مرحله تا مارکسیست ندیدیم مگر .نیست خلق آزادی خاطر به امپریالیسم با مبارزه مگر که

 شیوه از جدا یا وهیش چه که بگوئید باید حاال شما .برود پیش توانسته دیگر یکشورها در خلق

 ها مارکسیست که کنید می پیوسته را خلق زودتر خودتان راه این در و دارید مبارزه برای ها آن

 کنم می ها این با همکاری به شروع اگر که بود این تالشم من .دهند می انجام دیرتر یا و توانند نمی

 او صورت ربه .باشم نداشته تردید قدم آخرین تا که باشد مستحکمی استدالل پایه بر خودم برای

 طور به ولی اند نرسیده آن یبند جمع به هنوز و بوده ها شیوه این کردن پیدا هدفشان که کرد قبول

 ایمان ها آن به توانستم نمی من پس ... و است خاص ایران مبارزه شرایط که معتقدند استراتژیک

 در زیرا پذیرفتم می مندش با را تان مبارزه شیوه و داشتم ایمان شما به زمینه این در ولی بیاورم

 ضمن در .بود خورده شکست خلق دشمن مارکسیستی شیوه با که بودم دیده کره چین، ویتنام،

  .بخوراند من به ]مجید[ A روزه کی که نبود چیزی ایدئولوژی
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  گفتن من نه به معنای صداقت با شما، بلکه به معنی یک معامله است
 و دادند می آموزش مرا ها این ماه سه این حداقل طول در دبای رفتم می ها آن سمت به بایست می اگر

  و بودند نکرده کاری چنین ها این .کردند می حل خودشان در
ً
 ایدئولوژی در پایگاهی من اصال

  )بودند گفته ها آن( .داشت نخواهم و نداشتم ها آن

 ها این چون و مبزن ضربه خلق و اسالم به اینکه از .داشتم وحشت خودم ایدئولوژی مانده ته از

 .باشد واقعیت یک اساس بر ضربه من گفتن که ترسیدم می کردند می قلمداد آن حامی را خود

 را حاال در مسائل همه گفتن یعنی اول راه من که بود این .خودم گروهی منافع خاطر به هم  آن

  .است تر درست نظرم به راه این گفتم او به و کردم انتخاب

  او
ً
 حقایق همه و کردم انتخاب را راه این ام فردی منافع خاطر به من که گفت و شد عصبانی شدیدا

  .گذارم می پا زیر را

 من یعنی .است معامله یک معنی به بلکه شماست با صداقت معنای به نه ،من گفتن ،گفت می او

  .کنند قبول مرا ها بچه خاطر این به و بگویم

 ما به یا دهیفهم را خواهر مسائل چون ای گرفته را تصمیم این فردی مسائل خاطر به تو :گفت می او

   ... بگذریم .ای شده اعتماد یب

  

  ها تعارضی نداشته باشد خواست گفتن من با ادامه حیات بچه دلم می
 هر و بگیرم تصمیمی توانستم نمی یدرست به من و آمد وجود به ما برای زیاد و شدید یها یناراحت

 .کند کمکم کسی کردم می آرزو .شد می تر کینزد ٢ ساعت نبهدوش روز به من مالقات بر لحظه

 به من یعنی .باشد نداشته تعارضی ها بچه حیات ادامه با ]من گزارش[ من گفتن خواست می دلم

A ]باشم نکرده خیانتی هم شما به ضمن در و باشم نکرده خیانتی رفقایش و ]مجید.  

 که گفت من به و آمد بود کرده صحبت فقایشر با که روز یک از بعد او خواستم می کمک او از

  .داریم نگاه خود نزد را تو توانیم می ما و بمان ما پهلوی

 خطر به منافعشان که زیرا کنند قبول مرا بودند شده مجبور ها آن .بود مسخره من برای دیگر

 فکر .نندک تحمل مرا ها آن که بود آن از بدتر گفتم می را چیز همه رفتم یم من اگر افتاد، می

 از را خودش معنی ضرورت این قتیو است ضرورت یک لیدل به فقط من کردن قبول کردم می

  .ندارند احتیاجی من وجود به دیگر بدهد دست
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  .بمانم ها آن با خواست نمی دلم دیگر من

 ندادند آموزشی و دادند پاس شما جانب به مرا دلیل هزار به ها آن بود الزم و خواستم می که موقعی

   .بود منافعشان زیرا بودند کرده قبولم حاال ولی

  

  من درهایشان را بسته بودند سوی بههر دو طرف 
 .کرد خواهید تلقی ]او[ از تر خائن مرا شما که دانم می بگویم شما به اگر که کردم می فکر این به

  نتوانم دیگر است ممکن
ً
 طرد وحشت همین و کرد خواهید طرد مرا شما حتی .کنم کار اصال

 طرف از کنم مبارزه خلق برای و دهم ادامه کار به هم باز خواست می دلم که من که شد می باعث

 تضاد همین و .بودند بسته را درهایشان من سوی به طرف دو هر واقع در .برسم بست بن به هم شما

  .همبد تشخیص توانستم نمی را صحیح راه که زد می دامن من فکری ناراحتی به قدر آن که بود

 در دلیل چه به گفت او اما گفتم او به شما با کامل صداقت بر مبنی را خودم اصلی تصمیم من

 که هستند ساده ها بچه نه .کنی مطرح خواهی می اآلن ولی نکردی مطرح چیزی گذشته ماه چند

 حل به رو تو اشکاالت مدت این در که بدهی نشان خواهی می تو .بخورند را تو گول بخواهند

 از و ایدئولوژیک یها شیگرا یا و ای داشته فردی منافع یا کردی سکوت که مدت آن در پس ،بوده

  .نیست خارج راه دو این

 تو کاذب صداقت به و کرد خواهند تحلیل طور نیهم هم ها بچه .است  کننده نییتع تو بعدی عمل

 این یکی ماند می تو برای که راهی .نزن گول را خودت هم خودت حداقل .خورد نخواهند گول

 نشان بگویی اگر ولی .کنی انتقاد خودت از بعد در حداکثر آمد پیش هرچه و نگویی که است

 آن خاطر به حاضری و بینی نمی را دیگری چیز فردیت منافع جز حاال هم و مدت آن در که دادی

 اح موقع آن در و .ما نه و است اصل تو برای سازمان نه .بگذاری پا زیر را همه حیات
ً
 تضادت یانا

  .داشتی گرایش ما به که بوده سازمان با
  

  از خانه فرار کنم و حداکثر خودکشی کنم  تصمیم گرفتم
 به باید ]آرام بهرام[ علی که بود ظهر نزدیک و بگیرم تصمیمی توانستم نمی و آمد نمی نظرم به راهی

 .کنم خودکشی حداکثر و کنم فرار خانه از رفت ]مجید[ A وقتی گرفتم تصمیم .آمد می ما منزل

 این منافع با تضادی سازمان برای من داشتن صداقت که بود این آرزویم من .رفت نمی او ولی
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 این که هم ها آن .کنند مطرح شما با را مسائل شانخود که بشوند راضی ها آن و باشد نداشته جمع

 حقایق روی شتنگذا پا و نیست درستی راه فرار شدم متوجه صورت بهر .دیدند نمی صالح را

 من سر ها کوزه کاسه تمام فوقش .گویم می دروغ هم امروز گفتم، خودم پهلوی .است اقعیتو

 اصغر از که شده باعث خودت فردی منافع فقط تو گویند می من به که است این فوقش .شکند می

  .آن از بدتر و سازش فوقش .شوی جدا ]مجید[

 من به فوقش .است بهتر این ولی شود داده نسبت من به که است فردی منافع و یراصولیغ انگیزه

 دورم به که بند همه این از حداقل خوب ولی .برو کارگری کار سال ٢ تا قطع ارتباطت گویند می

  .یابم می نجات شده بسته

 حرف رفقایش و ]مجید[ A با باز و کنم انتخاب را درست راه که دارم وقت روزی چند باز حداقل

  .بگویند شما به را مطالب که کنم قانعشان و بزنم

 از ولو شما به مطالب این گفتن که دانستم می من .بگیرم یتر یجد تصمیم بتوانم خودم حداقل یا

 در مطلب اصل و است رفقایش و ]مجید[ A ضرر به و سازمان نفع به شود عنوان فردی دیدگاه

  نه؟ یا است خلق نهایی نفع به آیا که بود این

 منافع خودم خاطر به که بود برایم سؤال این و نداشت تضادی شما به گفتن برای من فردی منافع

  .نه یا گذارم می پا زیر را خلق
   

  معنی بدبخت و متالشی هستم یتمام بهیک موجود 
 از حال نیدرع .بدهید نظر بعد و بنویسم که کردید قبول گفتم که ییها دروغ تمام با جمعه روز

A ]سرهم دروغ سری یک باز اگر .کند روشن را خودش موضع دبودی خواسته هم ]مجید 

  که را دیگری عده و شما قتو نوشتم می و کردم می
ً
 با گرفتم می کنید می جان خلق خاطر به واقعا

 آن تشخیص و شناختش به قادر که چیزی و فرعی چیز یک خاطر به خلق فعلی و حیاتی افعمن

 خلق منافع شما که داشتم اعتقاد این به حداقل من .ودمب گرفته بازی به ندارم روشنی نظر و نیستم

 پنجه و دست خلق دشمنان با صادقانه دارید و کنید نمی دریغ یا لحظه از و است راهتان راهنمای

 اندیشه ایدآل و نظر با جدا چیزی اندازه و حد از بیش گیری قتو داشتم اعتقاد این به .کنید می نرم

 دروغ شما به توانستم نمی این از بیش و بکشم توانم نمی این از شبی که زمینه این در .بود من

  .بگویم
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 این در را صداقت و بود کرده تغییر بسیار شما برخورد اثر در هم او و کردم صحبت ]مجید[ A با

 خودشان جمع لحاظ از اینکه با بود پذیرفته اینجا در او .کند عنوان شما برای را مطالب که دید می

  .بیابد خلقی دلیل شما به دروغ ادامه برای هم او تواند نمی ولی شود می تمام ضررشان به

 تنها این و بگویم را مطالب بودم گرفته تصمیم و بودم ها آن بین در عمیقی تضاد که من وجود

  خائن یک عنوان به شماها دست به اینکه ولو دارد نگه زنده مرا توانست می که بود راهی
ً
 کشته بعدا

 عنوان به توانم می و بود کرده ایجاد ها آن برای زیادی یریگ وقت مسئله که من دوجو .شوم

 اصل من اگر چون( ببرم نام خودشان با برخوردشان در را شما گذاری وقت مسئله نیتر یاصل

 تصمیم که گذاشتند می آزادم حداقل یا و کردند می مطرح را مسائل من خاطر به ابتدا از بودم

 شما سمت به گرایشی دیگر که کردند می حل خودشان ایدئولوژی در مرا هایتن در یا و بگیرم

  ).ندهد رنج مرا شما به صداقت عدم احساس یا و باشم نداشته

 .بگویند را مطالب که )اول شب( شدند راضی است خلق وقت ،شما وقت اینکه خاطر به ها آن

 .نداشتند من کار به کاری دیگر ها آن بعد اما .کردم بنوشتن شروع بود میلم موافق این که هم من

 به هم خائن فرد یک و پرست نفع فرد یک ها آن نظر از حاال بگویم شما به گرفتم تصمیم که من

  .شوم می تلقی ها آن به همه و شما

  ها آن
ً
 دروغ شما مقابل در بازهم توانند می و شود رو مسائل خواهد نمی دلشان که گفتند من به بعدا

 از ها آن .برساند شان اصلی کار به تواند نمی را ها آن اصل من وجود .است بس یگرد ولی بگویند

 که آزادم من منظور این به و است بهتر شوند راحت من وجود از همه از اول که بینند می بعد به این

  .بکنم خواهم می که یکار هر

 A ]هیچ به نداری دئولوژیای و بینی می را خودت منافع فقط که دادی نشان تو گفت می ]مجید 

  .نیستی پابند چیز

 دوباره ندهم تحویل شنبه سه روز برای شما به را ها نوشته این من شد باعث که عاملی حتی

 به را ... و خلق منافع و ها این حیات فردی منافع خاطر به نکند که بود این از من گناه احساس

 خدا به خلق، به اسالم، به گناه احساس دموجو در باز که دیدیم می نهایت در .باشم گرفته بازی

  من در که است این مال همه ها این .آمده وجود به
ً
 تمام به موجود یک ندارد وجود ایدئولوژی اصال

  .هستم متالشی و بدبخت معنی
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  چه هستم و چه موجود متعفنی دانم نمی
 که نداشتم باکی این زا و کردم می انتخاب را راهی قاطعیت با داشتم ایدئولوژی ابتدا از اگر

 ناراحتی و است درست عملم که کردم می تحلیل .کند قضاوت بد من روی مخالفم ایدئولوِژی

  .داد نمی رنجم وجدان

  دانم نمی که است این مال این و .برم می رنج صورت دو هر در حال اما
ً
 درست راه کدام واقعا

 است درست بورژوازی خرده های خصلت اب مبارزه و رژیم با مبارزه که دانستم می فقط من .است

  .دانستم نمی باشد اسالم خاطر به یا مارکسیسم خاطر به مبارزه این اینکه ولی

 که صورتی در بودم راحت آمدم می بیرون تضاد این از که صورتی در فقط من گویم می حاال

 شما به گفتن دروغ که درصورتی بودم، راحت کنم مبارزه که داشتم اجازه باز و توانستم می

  .بودم راحت نبود یصداقت یب

  .متعفنی موجود چه و هستم چه دانم نمی که کنم می قبول

...  

 و ]مجید[ A مثل هم من اگر دانم می و رفقایش و ]مجید[ A به هم و کردم خیانت شما به هم من

  .کنم می خیانت شما به دارم که بردم نمی رنج بودم ها آن ایدئولوژی دارای رفقایش

 اینکه یا و کنند می کار یراحت به بلکه برند نمی رنج شان یالتیتشک غیر یها تماس از ها آن انچهچن

  که بدهم تشخیص را این توانستم می ابتدا همان از اگر
ً
 افکار یک رفقایش و ]مجید[  A افکار مثال

 
ً
  است خلق جهت در خیانت و است بورژوازی خرده صرفا

ً
 تهمت زا ای اهمهو گفتم می شما به آنا

  .نداشتم فردی منافع

 .هستم بدبختی آدم من .نبوده من روزگار سیاهی به روزگاری و کشیدم رنج مدت این تمام در من

 ولی کنم مبارزه داشتم آرزو من .ندارد سازش اش اوره ولی بخورد نان دارد آرزو که ثروتمندی مثل

  .ندارد سازش من فردی مرزهای با مبارزه

  

  به قتل برساند باید مرا... سازمان
 دور انقالبیون از اینکه خاطر به نه بمیرم باید هم حاال و نتوانستم ولی کنم مبارزه که بوده برایم راه

 کارگری کار ماه سه از من .نداشته را خوردن نان صالحیت من درون اینکه خاطر به نه هستم،

 بود این مهم .کردم می کار وزر یک یا و کردم می کار سال هزار فایده چه زیرا .زنم نمی هم حرفی
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 به نگاه .نیست پیشم سال دو گذشته به نگاه دارد بر در افسوس من برای که آنچه .نبودم خائن که

  من که وقت آن .است پیش ماه ۴ گذشته
ً
 وقت آن .کنم مبارزه ام درونی امراض با خواستم می واقعا

 به خلق را فرصت آخرین که وقت آن .شوم ساخته خلقم برای ولی کنم کارگری کار بودم راضی که

 هم باز دانم می( .نکردم عمق به توجهی هم باز من اما .مکن  پاک دامنش در را خودم که داد می من

 یدرست به هم هنوز )گفتید راست و گفتید گذشته در که طور همان دارید حق و گفت خواهید

  .نفهمیدم

 خواهر موضوع دانستن بگویم توانم یم .بودن ]مجید[  A خاطر به من سکوت این بگویم توانم می

  .نبود من برای مهمی چیز فردی لحاظ از

   من چون
ً
 برای اینکه از بیشتر من .نداشت دوست مرا وقت چیه ]مجید[ A که دانستم می عمیقا

  .بودم ناراحت او روحی ضربه و خواهر برای بسوزد دلم خودم

 آورد وجود به شک ]مجید[ A مورد در برایم اهرخو با ]مجید[ A برخورد این که بگویم توانم می

 که ها آن که دیدیم می کردم می فکر را او رفقای وقتی اما .گنجد نمی این هم او ایدئولوژی در که

 زیاد که نیست احتیاجی حاضر حال در .بود کرده انتقاد هم خودش از او تازه و نبودند طور نیا

  .نیست رخاکیز در جز من جای که دانم می من .بگذارید وقت من روی

 A که طور همان .شوم اعدام شما همه دست به و کنید دعوت شناسند می مرا که ها آن حاضرم

  که وقت آن .ندارم کجا هیچ در جایی دیگر  من .دانم می یخوب به خودم و بود گفته ]مجید[
ً
 صرفا

 و بدبینی کسری آن بر هعالو که حاال و بودم سازمان زیادی بار داشتم فردی ضعف و فردی مسائل

  .هستم رذالت سری یک و شناخت بگذاریم را اسمش

 حل که بگذارد وقت مرا مسائل که نیست سازمان صرف که دانم می بعد مراحل و مرحله این در

  .برساند قتل به مرا باید .کند

 .کنم خلق به خدمتی نتوانستم هرگز اینکه از من .است خلق خواست این و است من حق این

  .تأسفمم

 ___________________________________________________  
  .شد افزوده دم به دم اش درونی تضادهای بر و نداشت قرار و آرام مجید، شدن کشته از اطالع از بعد لیال

 میدان در مأمورین سوءظن مـورد ها رفتن کارگری همین از یکی در و فرستادند می کارگری به کردن سرباز از برای را او

 .بازد می جان سیانور خوردن با و زخمی مأمورین تیراندازی علت به فرار ضمن در و شده واقع )کنونی قیام میدان( شاه

 که بوده نیز زمردیان لیال ترور فکر به ١٣۵۴ سال در سازمان  )ساواک های بازجویی در( افراخته وحید اظهارات بر بنا
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 )یکار و اندیشه و نیز سایت همنشین بهاربرگرفته از سایت پ. (شود نمی عملی
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  ٨ پیوست شماره

 دگر گونی سیاست خارجی آمریکا در زمان کارتر

. سیاست خارجی آمریکا تغییر بزرگی با روش گذشته کرد" کارتر"با روی کار آمدن  ١٣۵۶سال 

ی ها و به سیاست برگردم تر شیپتا کمی به زمان  نیاز است موضوع اینبرای روشن شدن 

 .بپردازم" جمهوری خواهان  جرالد فورد از حزب  و نیکسون  ریچارد"

. دگرگونی پیدا کرد سیاست آمریکا کمی با گذشته "نیکسون"پس از روی کار آمدن  ١٩٧٠در سال 

نشینی از ناحیه  اپسو کشور آن با بس آتش قرارداد جنگ ویتنام و با پذیرش شکست" نیکسون"

 .در آورد به اجرا ا در سیاست خارجی آمریکار ای دکترین تازه ،نیهندو چ

آمریکا دیگر  ،دکترین تازه بنا بر. کسینجر بود وزیر امور خارجه آمریکا هنری ،دکترین اینطراح 

 های نیرومند کردن ارتش حکومتبلکه با  ،گرفت ینمدوش بر  آشکارا را یالملل نیبژاندارم  نقِش 

 پایه اینبر . شد میگذاشته  ها آنبر دوش  وسیالیسمو س بخش یآزاد یها جنبشمبارزه با  ،منطقه

جهان را به چهار یا پنج منطقه تقسیم و در هر منطقه یک کشور را به عنوان ژاندارم " کسینجر"

کشورهای پیرامونی  نشانده دستسران  و بهمجهز کرد محل  کلفت گردنسخن  به دیگرمحلی یا 

در  خواهانه یآزاد یها جنبشو سرکوب  خودشان نگهداری از برای ایناز  پس هم سفارش کرد که

 .کنند رایزنیویژه با آن کشور  ها نیسرزم ایندرون 

گرفتند بر دوش آمریکا  سویسرکوب و یا نمایندگی ژاندارمی منطقه را از  مأمورکشورهایی که  

بی و در آفریقای جنو نژادپرسترژیم  ،در آفریقا ،کشور برزیل در آمریکای التین :عبارت بودند از

زیرا . ا به اسرائیل بدهدر نمایندگی خاورمیانه خواست نمیدر واقع آمریکا . خاورمیانه ایران

 ها دولتحساسیتی ویژه نسبت به اسرائیل داشتند و  ،عربی ژهیو بهکشورهای مسلمان منطقه 

 .در کنار اسرائیل قرار بگیرند خواستند ینم

 بهای را به" سوهارتو"رژیم ژنرال " سوکارنو" طرف یبدور هم با سرنگون کردن حکومت  در خاورِ  

به از مردم اندوزی بر روی کار آورد و نقش سرکوب منطقه خاور دور را  کشتن دویست هزار نفر

 .اندوزی واگذار کرد کشور

را به و سرسپرده  دیکتاتور یها حکومتارتش تجهیز هرچه بیشتر " نیکسون"پیداست که  آشکارا

به همین منظور شاه ایران . خودش قرار داده بود ه در دستور کار دولتخرج مردم فقیر ناحی

و البته  زمان دریافت کرد که حتی اسرائیل هم از داشتنشان محروم بود آنرا در  ییماهایهواپ
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 هم  ها آنمخارج 
ً
هرگز به ایران پول نفت  بخش بیشتر. پرداخت شده بوداز پول نفت  قبال

صنایع نظامی  یها یکمپاننفتی به جیب  یها یکمپانتن از جیب در واشنگ پول این ،گشت یبرنم

 .دندینام یم" پترو دالرز"دالرها را  این روی ایناز . شد میجا به جا 

مستقیم با کشورها به دور بدارد و  ییرودررو بود که آمریکا را ازپایه  اینبر " کسینجر" دکترین

ز اذهان مردم جهان بزداید و بگذارد کشور آمریکا را ا ییزورگو ره قلدری وچه آن اصطالح به

را در کشور " جنبش ظفار"سرکوب  تیمأمورایران  ،استراتژی تازه اینبنا بر . شود بدنامدیگری 

 از دست دادن شمار زیادی از سربازان میهنمان سرانجام توانست گرفت و با دوش عمان بر

 .کندسرکوب " سلطان قابوس"سود  نیروهای چریکی را به

فشار بر . زندانیاِن سیاسی ایران بود دوران نیتر هیسزمامدارِی نیکسون و فورد یکی از   یها سال

 برای خواندِن یک اعالمیه، درازمدتهای  زندانی صدورِ ، شد میبیشتر  هرروززندانیان سیاسی 

 .فورد بود -نیکسون تیم یوچرا چون یب   همه از پشتیبانی ها" کشی ملی" ،هاِی شدید شکنجه

 ایننفر زندانی بود که اوج دیکتاتورِی شاه را در  ُنهدوران کشتِن  اینهای سیه  ترین روز ننگین از

های شاه به واشنگتن  دهد که تا چه اندازه سیاست نشان می این .گذاشت یمدوران به نمایش 

و  بررسیفرصت را داد تا به  این به او ریاست جمهوری آمریکابه " کارتر" برگزیده شدن. بسته بوداو

 ژهیو بهو " برژنسکی" های او به نام هیبلندپادو تن از مشاوران  .بپردازد سیاست این یبازنگر

 یها روشهیچ فرق اساسی با " نیکسون"روش  اینرسیدند که  دستاورد اینبه  "سیروس ونس"

رشد  ژهیو بهو  بخش یآزاد یها جنبشدریافتند که راه مبارزه با  ها آن. گذشته و کهنه آمریکا ندارد

 خورده شکست خودود به خ "کسینجر"دکترین  از همین رویکمونیسم با روش نظامی نیست و 

  و ینامردم یها حکومتهمواره دست آمریکا را در پشت سر  های زیر ستم کشورزیرا مردم . بود

 ه جاب بدنام و زورگو در جهان ای رهچه ناعنو  بهبنابراین آمریکا همچنان . دندید یمدیکتاتوری 

دیکتاتوری  یها حکومتکشیدن حقوق بشر دست از پشتیبانی  با پیش" کارتر. "خواهد ماند

ایجاد دمکراسی و پیشرفت  را یستیالیسوسناسیونالیستی و  یها جنبشبرداشت و راه مبارزه با 

 نقِش اینکه آمریکا  یجا به باور بود اینبر  او. اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم دانست

 الیه یا طبقه میانی برآمدنرا به عهده بگیرد بهتر است با ایجاد روند پیشرفت اقتصادی و  وبسرک

کشورها را سدی در برابر کمونیسم قرار دهد و به  این خود مردم ،که خود نیاز به دمکراسی دارد

مردم صرف خرید اسلحه گردد بهتر است صرف نیازهای منطقی خود  اینجای اینکه درآمد 
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شاه ایران آغاز شد و  ازجملهاز همین رو فشار بر دیکتاتورهای منطقه . ها گرددکشور ینا جامعه

در زیر خاکستر بود  ها سالآتشی که  سان نیبد. که آمد آشکار بود گونه همانآن هم در زندان  ریتأث

از  ماجرا. بیرون رفت آن زمان دست زمامداران از آهسته آهستهشدن کرد و اوضاع  ور شعلهآغاز به 

روزنامِه اطالعات  آمیزی به آقای خمینی در به پخش نامه توهین که ساواک دست آنجا آغاز شد

ها از قم  آن دستگیری به دنبالتظاهرات در اعتراِض به مطلب روزنامه شد و  که خود موجِب  زد

خفقان  ها سالسکوالر به دلیل  شده شناختهدر نبوِد رهبِر  آهسته آهستهخمینی  سان نیبد آغاز شد و

های  شد و او با استفاده از شبکه مساجد و کانون رقیب تبدیل به رهبر بی شبه کی ،و دیکتاتوری

نکته  این به بینم من در اینجا نیاز می. از شاه نمود  ناراضی مذهبی کوشش در سازمان دادن مردم

زمامداریش همواره که طرفدارانش امروز میگویند در تمام دوراِن  آنچه برخالفاشاره کنم که شاه 

مذهبی  علمایبه  دادناو براِی رشوه . سود جست خود قدرت تثبیت برای شیعه مذهب از

قدرت رسید، نوشتن و پخش هرگونه کتاِب ضّد خرافات و مذهبی را ممنوع  اتحاد با آنان به با که

همیشه  و شد میبرگزار  باشکوه آنچهان ماِه رمض یها شبدارند که  به خاطر نسِل من  .کرده بود

شاه  .رساند یمبه پایان  پناه اسالمشاهنشاه آریامهِر  جان سحر را با دعا بهشاه،  یدعاگوذبیحی 

 .کرد میها از خودش یاد  امام یبانیپشتخاطراتش بارها از  در

 نیالد شجاعکتاب آقای  ایننویسندِه  شود می گفته .در کتاب مأموریت براِی وطنم شاه خاطراِت  (

 ).را در تبعید نوشته است "تولدی دیگر"  مان کسی که کتاب روشنگره. شفا است

 یها جشناو . ها نمایش داد ترین آبادی دور دربه حج رفت و حاجی شد و فیلمش را  یحت شاه

 آنپوِل  میلیون دالر به ۴ریِش سربازاِن اشکانی  که فقط خرج گرفت میساله  ٢۵٠٠و  یگذار تاج

آن مرِد  پابوسکه پس از دیدار با آرامگاه کوروش به  ترف ینمیادش   ولی. زمان بود

البته . در مشهد برود و از او درخواسِت بخشِش گناهانش را بکند الرضا یموسابِن   علی  عرب

پابوسی را هم  اینو عکِس  برد یمرا با چادر به همراهش  زنش فرح اش یپناه اسالمبراِی نمایِش 

همه پوِل داخِل زری را که  ،زیارت یِت رضوی نیز در پایان هرنایِب تول. کرد میهمه جا پخش   در

 به همراهسرانجام او سپاِه دین درست کرد تا او را  .کرد می بودند به شاه پیشکش مردم نذری ریخته

و برخی مبلغان  شریعتی دکتر دست که حالی در شاه .قاِط ایران ببرندترین ن اسالم تا دور

 برای چاپ منعی و بود گذاشته باز اسالمی تبلیغات برای را شیرازیقم مثل ناصر مکارم    مذهبی

و روشنگری در زندان  "اشتراکی مرام" به باور به جرم روشنفکرانو  شانیاندآزاد  نبود، قائل او آثار
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 حکومت مذمت در هرروزکه حاال  اش یفرهنگهمان مشاوراِن  ای کاش. شدند میشکنجه 

آلوده به  یها یسخنران و نظرات ،خاطرات آن روز ویسند،ن کتاب می اسالم یحت و اسالمی

چاپ و پخش  آن روزرا  امروزشانروشنگرایانه  یها کتاب اینمذهب شاه را ننوشته بودند و 

 .کردند می

. شدند سیاسی آزادِی زندانیان ژهیو بهریختند و خواهان آزادی  ها ابانیخ، مردم به سخن کوتاه

 .مردم زیادتر شد باِت و مطال تر فشرده ها صف کم کم

دست به اصالحات سیستم  گردنی پسمیلی و کندی یا به عبارتی دیگر با  با بی متأسفانهشاه 

را در آن زمان آورده بود " بختیار"شخص " شریف امامی" یجا بهاو اگر . زد میحکومتی کشور 

شاه همواره دیر به در واقع اصالحات . نبودیم یسوز خانمانامروز ما گرفتار چنین رژیم  بسا چه

 .که دیگر زمانش گذشته بود شد میو زمانی عملی  آمد یماجرا در 

سرانجام . کنم یمبدان  کوتاهی اشاره و تنهاروزهای انقالب را ندارم  هدف بازگویی در اینجا من

با سایر کشورهای غربی " کارتر" در فرانسه" لوپ گواد"شهر در در کنفرانسی ١٩٧٩در ششم ژانویه 

 رضاشاهو محمدشاه پذیرفتند  کردند و خمینی را به جانشینِی  اخراج شاه را از کارش صادربرگ 

 کشور آمریکا به کار گمارده شده بود اکنون به دست خود وسیله به ١٣٣٢ پهلوی که در سال

. از ایران بیرون رفت او برای همیشه ،حکم ایناز صدور  پساز کار بیکار شد و ده روز  ها همان

در نشسِت  که یکسانطراحاِن کودتاِی سیا آمده است از  از یکیکه   اریخ اینکه، در کتابیشوخِی ت

 کودتا
ِ
حکومِت قانونِی دکتر محمد مصدق حضور داشتند عالوه بر  برانداختنبراِی  ١٣٣٢ طرح

 .الله خمینی هم بوده است کاشانی، روح الله آیت

شاه در روِز فرارش با محاصره  .)  the all  shah`s  men: by stephen kinzer نگاه کنید به( 

یاراِن  که یحالاو در . ربود بانکخارجی را از  های پول گاردش همه لهیوس بهبانک مرکزی 

شاه هزاران نفر را  به خاطرکه  ١٣٣٢از عامالن کودتای   نصیری یکی را مانند سپهبد  نزدیکش

البته او . ایران را ترک کرد شا و خانواده شت، خودادر زندان جا گذ و کشته بودند یزندان شکنجه،

 .سگش را هم فراموش نکرد

که  گونه همان انهیو خاورمکمونیسم در ایران  گسترشکشورهای غربی از ترس  ،شاه از فرارپس 

هم ایران را در درون کمربند سبز نگه دارد و هم به  تا دادند" خمینی"حکومت را به رژیم  گفتم

فراهم  خود یخود بههم  پرستان هنیم سرکوب ،حکومِت خمینی مذهبی نهواپسگرایا شهیخاطر اند
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 اما .جان هزاران نفر به انجام رسید بهایبه ویرانی کشور و  اهداف این ،که دیدیم گونه همان .گردد

شدن با شیطان سرانجام دامن خود شخص را هم خواهد گرفت با روی کار  مانیپ همکه  ییاز آنجا

 اینبرای مردم  تنها نهروزگار شوم  ،در افغانستان به کمک آمریکا" طالبان"ران و در ای" خمینی"آمدن 

به ویرانی کشیده شدند  ایران و افغانستان تنها نهکشورها بلکه برای تمدن بشریت سایه افکند و 

صدمات  هم گربانیپشت غربی یها دولتمثل طالبان و خمینی به خود  ییها میرژبلکه 

که کارتر  خاست یبرمدیدگاه  ایناشتباه از . آوردند که همچنان هم ادامه دارد وارد یریناپذ جبران

اش سرانجام به دامِن  دوستی میهنضدو   یستیکمون ضدخمینی با سیاسِت  رژیم کرد میتصور 

ِی سیاسی ها در پیش خواهد گرفت، و از سوی دیگر گروه را یدموکراسو راِه  افتد یمغرب 

 اصطالح بهضد امپریالیستی یا   یتوخال شعارهای ژهیو بهغربی  ضد سیاست کردند میگمان  هم

 او مجبورو  هاِی سوسیالیستی میراند کشور سوی بهاو را  سرانجام ،خمینی یاران یکایآمرمرگ بر 

دیدگاه  این یهردوه ک میدید یول. هاِی مترقیانه و مردمی در پیش گیرد خواهد شد تا سیاست

 ،مدرنیته ضدو اش  ینی با ایدئولوژِی بسیار فناتیک واپسگرایانهخم. آمدنادرست از کار در 

جمهورِی    رژیم. ندارد ادیبه گفت تاریخ  توان که می رژیمی را در ایران بنیاد گذارد ترین سرکوب

را به  سال پیش ١۵٠٠ ی پوسیدهگسترش فرهنگ  و برد قهقرا سمِت ه ب را جامعه ایران، اسالمِی 

  به تنها  نهخمینی  الله روح های سیاسی، گروه گمان برخالف. ارمغان آورد

رده سوسیالیسم سوی
ُ
 رشدِ  شوروی راه آن روزهای  داری یا بنا به تحلیِل تئوریسین هسرمای خ

 به دستبیش نبود نرفت بلکه جامعه را  درآوردیمن  که خود یک نظریهٔ  داری سرمایهریغ

 داخلی. سپرد  تجاری/ اللی د یدار هیسرما  یعنی یدار هیسرماترین بخش  انگل
ِ
و  صنایع

 کشتار، خفقان،. هِر نماز وارد شدمُ  یحتبجایش کاالهاِی ساخِت چین  ،نابود شدند  کشاورزی

 ،یخوار رشوه ،یدزد ،گسترده فقر ،فحشا ،سنگساِر زنان قانونی، بی سانسور،

لگدکوب شد، بجایش   فرهنِگ ایرانی .گیر شد همه هزاران مصیبت دیگر و قانونی بی ،یباز یپارت

 .قبایِل صحرانشین عربستان ترویج و حاکم شد نیتر مانده عقبفرهنِگ 

بهاِر آزادی به خزان  کم کم چند نگذشت که  و زمانی .شاه در رفت و خمینی وارد شد سان نیبد

 .نشست



 

 

 

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

 ها عکس و ها نقاشی
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 ١٣٣٨ سال آبرنگ،
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  ١٣۴٠آبرنگ، سال 
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  ١٣٤١آبرنگ، 

  

  

  ١٣٤٢آبرنگ، سال 
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 ١٣۴٢غروب کوهستان ، آبرنگ
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. بصورت مصور در آورده بودم را با آبرنگ  شناسی گیاهاب من همه کت .کالس پنجم دبیرستان  ١٣۴٣ سالبوتانیکا 

بود زیرا قدرت نگهداری  دشوارکاغذ بسیار  اینکار کردن بر روی . ها را بر روی کاغذ برقی کلفت کشیده بودم نقاشی

زمستان آن  در پایان. داد میآن گروه گیاهان را نشان  های  ای از ویژگی هر برگی از دفتر، فشرده. و جذب رنگش کم بود

ماه آن را پس  ٢برگ بود از من گرفت و پس از  ١٠٠او کتابچه را که حدود . را به دبیرم آقای قریش الحسینی نشان دادم

کتابچه که نامش لیتوگرافی  اینبه من گفت که دفتر را در یک مسابقه استانی به نمایش گذاشته بوده است و . داد 

  .ای هم داده شود به تو جایزه ه بایستی شد ک بوتانیکاست برنده نخست شناخته 
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 ١٣۴۴،سال   بهار کوهستان  ،آبرنگ
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   ١٣۴۴سال  ،آبرنگ
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 ١٣۵٢ آبرنگ، سال  نقاشی از چهره مادرم،
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در  انگار انبوهی از احساس و هیجان . تاب داشتم   بسیار پر تب و   روانی پس از رهایی از بند، ١٣۵٢در پاییز سال 

ه ها بزرگ و ب کار اینبیشتر . ریختم  ها را بر روی کاغذ می آن زودترهر چه  بایست  ندانی شده بودند که میدرونم ز

با آبرنگ سیاه سفید آغاز  از عکس مادرم  .یک نقاشی بزرگ را کشیدم هرروزروز نشستم و  ١۴. متر بودند ١درازای 

ها چند کار با  روز ایندر . دمیکوب یمبر پیکر نازک کاغذ  های بزرگ را همچون شالقی  در پناه موزیک، قلم مو .کردم

سرانجام در روز چهاردهم، چهره خودم را در اندازه بزرگ کشیدم و به . های رنگی هم تجربه کردم پاستل بر روی کاغذ

  .کار نقاشی پایان دادم
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  ١٣٧٨آبرنگ، زمستان 
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  ١٣٧٨آبرنگ، سال 

  

  
  ١٣٧٨آبرنگ،   
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١٣٧٨آبرنگ، سال 
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١٣٧٨آبرنگ، سال 
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 عکس از نوشین قهرمانلو .کردستان خراسان های منطقه اوغاز لباس کرد
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عکس که به  اینلباس . کند را نیز مشخص می ها آن ایلیهوّیت  یا گونه بهلباس زنان و مردان کرد  :دخترم مرال و من

های  های خراسان در مقایسه با کرد کرد اسلب .استقهرمانلو  ایِل معروف است مربوط به مردمان "مانی  هقر"لباس 

 .کردستان ایران و عراق تنگ و رزمی است



 

 

 

 




